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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2001 

§ 1 Nya ledamöter och ersättare i fullmäktige 

§ 2 Avsägelser av kommunala uppdrag 

§ 3 Kommunala val 

§ 4 Anmälningsärenden  

§ 5 Inkomna motioner 

§ 6 Inkomna interpellationer 

§ 7 Överföring av skolhälsovårdsjournaler  

§ 8 Skolplan för utbildningsnämnden från och med 2001 

§ 9 Förslag till program för etnisk mångfald i Karlskrona kommun 

§ 10 Ändring av tekniska nämndens reglemente  

§ 11 Överenskommelse och avsiktsförklaring om Blekinge Tekniska Högskolas vision  
 och strategi                          

§ 12 Svar på motion om inrättande av äldre och handikappombudsman 

§ 13 Svar på motion om bidrag till enskilda vägar 

§ 14 Svar på motion om ny rutin inför förnyande av tillstånd till färdtjänst 

§ 15 Svar på motion om cykelväg genom Kättilsmåla samhälle 

§ 16 Frågor 

§ 17 Svar på interpellation om ändrade tider på Bubbetorps avfallsstation 

_______ 
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center 
  torsdagen den 25 januari 2001, kl 13.30-17.40 
 
Beslutande Ordförande Birgitta Törnqvist (s) 
  1:e vice ordf Börje Nilsson (s) 
  2:e vice ordf Evy Andréasson (kd) 
  ledamöter 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 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) 
 
Övriga deltagare ersättare 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 
 
  tjänstemän kommunchef Lisbeth Sager 
  sekreterare 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  
 
……………………………….. 
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Akten    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  2001.12.102 
Löneadministrationen 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Berörd nämnd 
Akten 
 
 
 

§ 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  2001.12.102 
Löneadministrationen 
De valda 
Berörd nämnd/styrelse 
Valberedningens ordförande 
Akten 
 

§ 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) efter Sven-Olof Petersson  
ersättare Bengt Billemyr (c) efter Magnus Larsson. 
_______ 
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Akterna    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    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    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   2000.660.624 
Kommunarkivet 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 skolhälsovårdsjour-
nalerna får lånas ut från grundskolan men förutsätter beslut av kommunfull-
mäktige.  

 
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   2000.679.610  
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 bear-
betats 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   2000.478.109 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 redovi-
sats 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   2000.684.003 
Kommunens författningssamling 
Akten 
 
 
 
 

§ 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  2001.16.614 
Näringslivsenheten 
Blekinge Tekniska Högskola 
Tekniska nämnden  
Kruthusen Företagsfastigheter AB 
Akten 
 

§ 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 säkerhets- 

 marginalen och ianspråktagande av reserven för oförutsedda behov. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

_______  
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 Omsorgsnämnden 1998.41.739 
 Akten 

  
  
  

  
  
 § 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/intro-       
 duktionssamtal 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 klagomålshan-

      tering 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   2000.84.318 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 drift-
bidrag 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 kommun-
styrelsens 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   2000.452.737 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 tillståndsinne-
havaren 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   1999.592.312 
Tekniska nämnden  
Vägverket Region Sydöst 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Akten 
 

 
§ 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 gång- 
och 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, till-
styrkt 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    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). 
  _______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001  

§ 18 Nya ledamöter och ersättare i fullmäktige   

§ 19 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 Birgitta Törnqvist (s) 
 1:e vice ordf Börje Nilsson (s) 
 2:e vice ordf Evy Andréasson (kd) 
 ledamöter 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 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) 
  
Övriga deltagare ersättare 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 kommunchef Lisbeth Sager 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
 sekreterare 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   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. 
_______ 
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Kommunala uppdrag  2001.12.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd 
Akten 
 
 
 

§ 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 2001.12.102 
Löneadministrationen  
De valda 
Berörd nämnd/styrelse 
Valberedningens ordförande 
Akten 
 

§ 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  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  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 1998.750.003 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 delegationsför-
teckning 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.   
_______  
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Omsorgsnämnden  2000.700.708 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 

§ 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 omsorgs-
nämnden 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  2000.412.299 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 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 utrednings-
förslag 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 konserthus-
lokaler 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 verksam-
heten. 

 
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  2000.518.214 
Länsstyrelsen Blekinge län 
De berörda 
Akten 
 
 
 

§ 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 Fastighets-
bolaget 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  1999.696.100 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 politiker-
rollen 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 institu- 
tionsråd 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 kommun-
fullmäktige 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 skol-
planens 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 högstadie-
skolor 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 kultur- 
och fritidsnämnden att svara för att ungdomsrådet får erforderligt tjänstemanna-
stöd (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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Samtliga nämnder  1998.400.001 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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). 
  _______ 
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Akten  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  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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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2001 

§ 34 Avsägelser av kommunala uppdrag 

§ 35 Kommunala val 

§ 36 Anmälningsärenden 

§ 37 Inkomna motioner 

§ 38 Inkomna interpellationer 

§ 39 Förslag till ny nämndsorganisation 

§ 40 Ändring av socialnämndens reglemente  

§ 41 Igångsättningstillstånd för 2001 års investeringar inom va-avdelningen 

§ 42 Tekniska nämndens begäran om att förvärva barnstugor samt tillstånd för AB   
        Karlskronahem att sälja           

§ 43 Hemställan om ändring av reglemente för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor 

§ 44 Ombyggnad av Rådhuset 

§ 45 Svar på motion om inrättande av ett kommunalt demokratipris i Karlskrona 

§ 46 Svar på motion om taxetillämpning vid anslutning till kommunens va-nät 

§ 47 Svar på motion om ny tågstation i Torskors samt ändrad sträckning av kustbanan att gå  
        öster om Rosenholm      

§ 48 Frågor 

§ 49 Svar på interpellation om utredning kring omhändertagande av slam från reningsverken 

_______ 
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center,  
 torsdagen den 22 mars 2001, kl 13.30-15.50 
 
Beslutande Ordförande Börje Nilsson (s) kl 13.30-13.55 §§ 34-35 
 Ordförande  Birgitta Törnqvist (s) kl 13.55-15.50 §§ 36-49 
 1:e vice ordf  Börje Nilsson (s) kl 13.55-15.50 
 ledamöter            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 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) 
 
Övriga deltagare ersättare 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) 
 
 tjänstemän kommunchef Lisbeth Sager 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 



  2001-03-22 4 

 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   2001.12.102 
Löneadministrationen 
Kommunala uppdrag 
Berörd nämnd 
Akten 
 
 

§ 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  2001.12.102 
Kommunala uppdrag 
De valda 
Berörd nämnd 
Akten 
 
 

§ 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) 

 _______ 
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Akterna 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 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). 
_______ 
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Samtliga nämnder 2000.490.001 
Kommunrevisionen 
Löneadministrationen 
Kommunal författningssamling 
Ekonomienheten 
Akten  
 
 § 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, handikapp-
nämnden, 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 arvodes-
beredningens 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 äldreförvalt-
ningen, 

 
18.  att anställningar i kultur- och fritidsförvaltningen, som redovisas på konton 
vilka flyttas till idrotts- och fritidsnämnden, överförs till idrotts- och fritids-
förvaltningen, 

 
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 2001.81.003 
Socialnämnden  
Akten 
 
 
 
 

§ 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 anställnings-
myndighet 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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Tekniska nämnden  2001.77.351 
Ekonomienheten  
Akten 
 
 
 
 

§ 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  2001.57.252 
AB Karlskronahem 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 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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Styrelsen för Lundeska och Danielssonska m fl kassor  2001.29.003 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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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Tekniska nämnden    2001.114.287 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
§ 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 underhålls-
kostnader 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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Kommunfullmäktiges presidium  1999.632.109 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

 
§ 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 Jan-
Olof Petersson samtliga (fp). 

  Motionärerna vill som ett led i kampen mot nazism, rasism och främlingsfient-
lighet att kommunen  inrättar ett kommunalt demokratipris, som årligen utdelas 
till en enskild person, förening eller annan sammanslutning som på ett förtjänst-
fullt 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 demokra-
tin är också en fråga som man ständigt måste arbeta med på olika sätt. Ett demo-
kratipris 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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Tekniska nämnden   2000.194.346 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 46 

Svar på motion om taxetillämpning vid anslutning till kommunens va-nät 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2000, § 80, av Sven-
Otto 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 för-
bundsjurist 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 Sven-
Otto 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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Akten  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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Akten   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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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2001 

§ 50 Avsägelser av kommunala uppdrag 

§ 51 Kommunala val 

§ 52 Anmälningsärenden 

§ 53 Inkomna motioner 

§ 54 Inkomna interpellationer 

§ 55 AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd för nybyggnad av servicehus i 
Vedebylund       

          
§ 56 Begäran om investeringstillstånd för två nya lastbilar 

§ 57 Uppsägning av tomträttsavtal för fastigheten Cisternen 2 i oljehamnen 

§ 58 Begäran om investeringstillstånd för trafikåtgärder på Verkövägen mellan Infartsleden och  
Stationsvägen – etapp I i trafikutredning för Vedebylund   

§ 59 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2001 

§ 60 Svar på motion om miljön – handelshamnens kajytor 

§ 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 
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§ 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 Birgitta Törnqvist (s) 
 1:e vice ordf Börje Nilsson (s) 
 2:e vice ordf Evy Andréasson (kd) 
 ledamöter 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 Kommunchef Lisbeth Sager 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
 Sekreterare 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  2001.12.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd 
Akten 
 
     
 

§ 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 2001.12.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd 
De valda 
Akten 
 
 

§ 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 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 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 engångsmateri-

al i plast med pappersmaterial som ett led i ett effektivare miljövårdsarbete, av 
Karin Brunsberg (m). 

_______ 
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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 gemensamhets-
ytorna 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 lokalutnytt-
jandet 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. 
 ______ 
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Ekonomienheten  2001.76.309 
Tekniska nämnden  
Akten 
 
 
 

§ 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   2001.169.256 
Kommunjuristen 
Akten 
 
 
 
 

§ 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  2000.269.511 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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  2000.269.511 
Akten 
  
 
 
 
 

§ 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/balansför-
teckning 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  1998.682.260 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 arkitekt-
tävling 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 kultur-
byggnad/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   2000.646.246 
Akten 
 
 
 

§ 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 förbe-
redelsearbetet 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   2000.257.611 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 föräldra-
ledigheten och yrkar att barn som får syskon har rätt att behålla sin barnomsorgs-
plats 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   2000.545.821 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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. 
_______ 



  2001-04-26 20 

Tekniska nämnden   2000.456.311 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 infarts-
leden 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   2000.352.531 
Tekniska nämnden  
Vägverket 
BlekingeTrafiken Karlskrona AB 
Akten 
 
 

§ 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 buss-
hållplats 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 trafiksäker-
hetsåtgärder 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 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). 
_______ 
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Akten 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 

§ 69 Sammanträdets inledning 

§ 70 Ny ledamot och ersättare i fullmäktige 

§ 71 Avsägelser av kommunala uppdrag 

§ 72 Kommunala val 

§ 73 Anmälningsärenden 

§ 74 Inkomna motioner 

§ 75 Inkomna interpellationer 

§ 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 Svar på interpellation ”Kan föräldrar välja barnomsorg?” 

§ 90 Svar på interpellation om att ersätta engångsmaterial i plast med pappersmateriel som ett 
led i ett effektivare miljövårdsarbete   

_______  
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Plats och tid  Landstingssalen, Wämö Center, 
 torsdagen den 31 maj 2001, kl 13.30-19.35 
 
Beslutande Ordförande Birgitta Törnqvist (s) 
 1:e vice ordf Börje Nilsson (s) 
 2:e vice ordf Evy Andréasson (kd) ej § 77 pga jäv 
 ledamöter 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 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  
 

Övriga deltagare ersättare 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 Kommunchef Lisbeth Sager 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson  
  AU/IT-strateg Anders Karlsson kl 13.30-13.55 
 Sekreterare 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 IT-
vision. 
________ 
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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. 
_______ 
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Kommunala uppdrag  2001.12.102  
Löneadministrationen 
Berörd nämnd/styrelse 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Akten 
 

 
§ 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  2001.12.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd/styrelse 
De valda 
Akten 
 
 

§ 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   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 samhälls- 

byggnadsförvaltningen 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   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   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  2001.93.042 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 kommun-
styrelsens 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  2001.226.007 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 77 
Revisionsberättelse för 2000 samt beslut om ansvarsfrihet för kommun-
styrelsen, 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 ut-
sedda lekmannarevisorer i av Karlskrona kommun helägda bolag även verksam-
heten i dessa företag under år 2000. Granskningen har utförts enligt kommunal-
lagen, 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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Ekonomienheten   2001.70.007 
Personalenheten 
Informationsenheten 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 
Akten 
 

§ 78 
Karlskrona – Den internationella kommunen, handlingsplan för det 
internationella arbetet - samt 
Svar till kommunrevisionen om granskning avseende kommunens EU-
projekt    
 
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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Ekonomienheten   2000.584.253 
Tekniska förvaltningen 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 tillväga-
gångssättet 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 kommun-
styrelse- 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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AB Karlskronahem  2001.57.252 
Tekniska nämnden  
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 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 verksam-
hetslokaler 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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Samtliga nämnder/styrelser  2001.230.005 
Informationsenheten 
IT-strategen 
Akten 
 

 
 
§ 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 strate-
giska 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 telefon- 
policyn 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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Affärsverken Karlskrona AB  2000.633.450 
Miljö- och byggnadsnämnden   
Ekonomienheten    
Akten 
 
 

 
§ 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 presen-
terade Affärsverken förslag till förändrad renhållningstaxa vid budgetbered-
ningens 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 avfalls-
hantering 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 höghus-    
      områden 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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Tekniska nämnden   2000.387.291 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 

§ 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 Sunnadals-
skolan 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 motsva-
rande 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 underhålls-
anslag. 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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Samtliga nämnder 2001.15.042 
Ekonomienheten 
Personalenheten  
Akten 
 
 
 

§ 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 budgetuppfölj-
ningsrapport 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 rektorsom-
råden 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 LSS-
kostnader) 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 ekonomi-
styrningsprinciper, 

 
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. färje-

terminalen 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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Samtliga nämnder/styrelser 2001.201.041 
Ekonomienheten 
Akten  
 
 
 
 

§ 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 va-

verksamheten, 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 kommunfull-
mäktige 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 om- 
och 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 R-

metoden 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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Miljö- och byggnadsnämnden  2001.142.003 
Kommunal författningssamling  
Akten 
 
 
 
 

§ 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 förvalt-
ningens 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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Kommunfullmäktige  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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Kommunfullmäktige  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 biblioteksintegre-
ringen 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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Akten  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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Akten  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 
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center, 
 onsdagen den 20 juni 2001, kl 13.30-19.20 
 
Beslutande Ordförande Birgitta Törnqvist (s) 
 1:e vice ordf Börje Nilsson (s) kl 13.30-16.50 §§ 91-103 
 2:e vice ordf Evy Andréasson (s) 
 ledamöter 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 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 
 
Övriga deltagare ersättare 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 Kommunchef Lisbeth Sager 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
 Sekreterare 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  
 
………………………………… 
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§ 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 samarbets-
avtal 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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Kommunala uppdrag 2001.12.102 
Löneadministrationen 
Akten 

 
 
 
 
 § 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 2001.12.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd 
Karlskrona Tingsrätt  
De valda 
Akten 
 

§ 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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Akterna 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   1998.487.420 
Tekniska nämnden 
Affärsverken Karlskrona AB 
Handläggare Energiplanen 
Akten 
 

 
§ 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  2000.662.880 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 biblioteksintegre-
ringen 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   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   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 Gyberg-
Karlsson (v). 

 _______ 
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Revisorerna   2001.257.007 
Kommunalförbundet Karlskrona/Ronneby 
Räddningstjänsten 
Akten 
 
 
 

§ 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  1998.406.005 
Ekonomienheten 
IT/AU-strategen 
Akten 
 
 
 

§ 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 månads-
arvode 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 2001.277.004 
Kommunarkivet 
Ekonomienheten 
Kommunal författningssamling 
Akten 
 
 

§ 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.  
_______    



  2001-06-20 17 

Samtliga nämnder  2001.15.042 
Ekonomienheten  
Akten 
 
 
 

 
§ 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 komplette-
ringsbudgeten 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 kommunfullmäk-
tiges beslut som kompletteringsbudget för år 2001 förutsätter. 

 
  Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
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AB Karlskronahem  2001.242.252 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
  
 § 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 handikapp-
nämnden 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   2000.119.510 
Akten 
 
 

 
 
 
§ 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 planerings-
process 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  1998.514.739 
Kommunala pensionärsrådet 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 riks-
planet. 
 
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   2000.687.611 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 ung-
domar 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  1999.549.100 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 

 
 
§ 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 samman-
ställs 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. 
 



  2001-06-20 25 

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   1999.358.311 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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. 
 



  2001-06-20 27 

Jan Lennartsson (m), Mats Johansson (s) och Percy Blom (s) yttrar sig. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
_______ 
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Äldrenämnden  1997.658.730  
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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  
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Att motionen skall anses besvarad. 
_______ 
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Tekniska förvaltningen för kännedom 1999.558.840 
Turistchefen 
Akten 
 
 
 
 

§ 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   1997.276.406  
Affärsverken Karlskrona AB 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 avfalls-
strategi för kommunen. Mot bakgrund av detta beslut presenterades förslag till ny 
renhållningstaxa för budgetberedningen i augusti 2000. Den föreslagna renhåll-
ningstaxan 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 kommunfull-
mäktige besluta om föreskrifter för avfallshantering, avfallsplan samt ny renhåll-
ningstaxa 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   1997.678.537 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 

§ 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   1997.752.106 
Socialnämnden  
Akten 
 
 
 
 

§ 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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§ 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   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).   
_______ 
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Akten   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. 
_______ 



  2001-06-20 37 

Akten   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). 
_______ 
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§ 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 Birgitta Törnqvist (s) 
 1:e vice ordf Börje Nilsson (s) 
 2:e vice ordf Evy Andréasson (kd) 
 Ledamöter 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 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)  
 
Övriga deltagare ersättare 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 Kommunchef Lisbeth Sager 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
 Sekreterare 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 kommunfullmäk-
tiges ordförande om hennes engagemang och lyser med en stunds stillhet frid över 
hennes minne. 
_______ 
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Länsstyrelsen Blekinge län  2001.12.102 
Berörd nämnd 
Kommunala uppdrag 
Löneadministrationen 
Akten 
 
 

§ 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  2001.12.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd 
De valda 
Akten 
 
 

§ 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   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    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   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   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). 
 _______ 
 



  2001-08-30 12 

Handikappnämnden  2001.323.252 
Ekonomienheten 
Budgetberedningen 
Akten 

 
 
 

§ 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.   



  2001-08-30 13 

  
 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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Samtliga nämnder/förvaltningar  2001.334.020 
Personalenheten 
Ekonomienheten 
Budgetberedningen 
Akten 
 
 

§ 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 ungdoms-  
  förvaltningen 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   2001.335.550  
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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. 
 _______ 



  2001-08-30 19 

Tekniska nämnden  2001.336.550 
Ekonomienheten  
Akten 
 
 
 
 

§ 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 investe-
ringsutgiften 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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Länsstyrelsen Blekinge län  2001.174.111 
Valnämnden 
Kommunal författningssamling 
Akten 
 
 
 

§ 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 röstberätti-
gade. 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 röstmot-
tagningsställen 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 förtids-
rösta via posten och lantbrevbäraren. Valnämnden tar som bekant över institutions-
röstningen 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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Tekniska nämnden  2001.337.253 
Ekonomienheten 
Akten  
 
 
 
 

§ 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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Tekniska nämnden   2001.305.253 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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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Handikappnämnden  2001.301.740 
Ekonomienheten 
Budgetberedningen 
Akten 
 
 
 

§ 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 äldre-
nämndens 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 handikapp-
nämndens 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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Ekonomienheten   2000.165.440 
Landstinget Blekinge 
Samtliga nämnder/bolag 
Samordnare rotel 2 
Samordnare rotel 3 
Akten 
 

§ 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 primärvårdsförvalt-
ningen Landstinget Blekinge. 
 
I Karlskrona kommun ingår folkhälsofrågor i miljö- och byggnadsnämndens 
ansvars- och kompetensområde enligt kommunens reglemente. Kommunlednings-
förvaltningen 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  2001.238.701 
Revisorerna 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 135  
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion 
 
Vårdförbundet Blekinge har med skrivelse den 22 maj 2001 översänt årsredovis-
ning 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  2001.186.701 
Socialnämnden 
Handikappnämnden 
Utbildningsförvaltningen 
Barn- och ungdomsnämnden  
Akten 
 
 

§ 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 verk- 
samheterna krävs att direktionen inrättar ett presidium, har direktionen beslutat att 
hos respektive fullmäktige begära ändring av Vårdförbundet Blekinges förbunds-
ordning 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   2000.256.820 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 idrottsan-
läggningen 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 allmän-
heten 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   2000.159.210 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 till-
hörande 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   2000.686.219 
Mark- och exploateringsenheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 över-
nattningsmöjligheter 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. Pro-
jektet har nått ett mycket konkret stadium och områdets ytor är nästan fullteck-
nade. Några byggmöjligheter finns kvar, varför kommunens exploateringsavdel-
ning 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   2000.260.425 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 samhälls-
byggnadsförvaltningen 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.  
_______  



  2001-08-30 35 

Landstinget Blekinge  2000.665.106 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 otill-
räcklig, 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.  

_______ 
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Utbildningsnämnden   2001.22.620 
Barn- och ungdomsnämnden  
Akten 
 
 
 
 

§ 142 
Svar på motion om ”En skola fri från mobbning” 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2001, § 5, av Jan-
Olof 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 före-
byggas, 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 förutsätt-
ningar 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, kamratstöd-
jare, fadderverksamhet och trygghetsgrupper är exempel på detta. Som ett led i 
projektet ”Tre år med barnkonventionen” pågår en kartläggning av om mobbnings-
planer 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. 
_______  
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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 

_______ 



  2001-09-27 2 

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center 
 Torsdagen den 27 september 2001 kl 13.30-15.50 
 
Beslutande Ordförande Birgitta Törnqvist (s) 
 1:e vice ordf Börje Nilsson (s) 
 2:e vice ordf Evy Andréasson (kd) 
 Ledamöter 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 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) 
 
Övriga deltagare ersättare 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 
 
 Tjänstemän kommunchef Lisbeth Sager 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
 Sekreterare  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. 
_______ 
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Kommunala uppdrag  2001.12.102 
Berörd nämnd 
Löneadministrationen 
Akten 
 
 
 

§ 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. 
_______  
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Akterna   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). 

 _______  
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Kommunstyrelsen   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. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   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). 

_______ 
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Näringslivsenheten  2001.370.140 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 
  § 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 basförutsätt-
ningar 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 kommun-
styrelsens 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. 

  
_______ 
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Akten   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. 
_______  
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Akten   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 
_______ 
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center 
 Torsdagen den 25 oktober 2001, kl 13.30-16.10 
 
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) 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 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) 
 
Övriga närvarande ersättare 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) 
 
 Tjänstemän Kommunchef Lisbeth Sager 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
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 Sekreterare 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  
 
……………………………….. 
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Akten   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! 
 _______     
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Kommunala uppdrag  2001.12.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd 
De valda 
Valberedningens ordförande 
Akten 
 

§ 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). 
_______ 
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Akterna   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 (idrotts- 
och fritidsnämnden)  

f) Revisionen 011012 om resultat av enkät vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 010927  

_______ 
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Kommunstyrelsen  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. 
_______ 
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Samtliga nämnder  2001.15.042 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 kommun-
styrelsens 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.  
_______ 
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Tekniska nämnden  2001.368.253   
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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. 
 _______ 
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Barn- och ungdomsnämnden   1999.177.291 
Tekniska nämnden  
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 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 Sunnadals-
skolan, 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 kommunstyrel-
sens 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. 

 _______ 
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  Miljö- och byggnadsnämnden   1998.467.214 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Vägverket 
Kommunens anslagstavla 
Berörda 
Akten 
 

§ 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 bostadsbe-
byggelse 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 stor-
marknaden 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 gång- 
och 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. 
_______ 
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Tekniska nämnden   1998.467.214 
Mark- och exploateringsenheten 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 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 affärs-
center, 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 gång- 
och cykeltunnel under Stationsvägen enligt avtalets förutsättningar, vilket belopp 
må täckas av inflytande av köpeskillingar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 _______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden   2001.80.214 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Vägverket 
Kommunens anslagstavla 
Berörda 
Akten 
  

§ 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.  
_______ 
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Länsstyrelsen Blekinge län 2001.90.214 
Vägverket 
Kommunens anslagstavla 
Miljö- och byggnadsnämnden  
De berörda 
Akten 
 

§ 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. Detalj-
planen syftar till att medge en flexibel användning av området för olika verksam-
heter och innebär en anpassning till den utveckling som ägt rum det senaste 
decenniet. Verksamhetsområdet på södra Saltö har tidigare dominerats av fiske-
hamnen 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 markan-
vändningar 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. 
_______ 
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Samtliga nämnder  2001.161.004  
Akten   
 
 
 
 
 

§ 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 oktobersammanträ-
den. 
  
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.  
_______ 
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Barn- och ungdomsnämnden   2001.101.610 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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.  

 _______ 
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Tekniska nämnden 1999.492.149 
Näringslivsenheten 
Akten  
 
 
 
 

§ 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 informations- 
och 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 schaktnings-
arbeten skall kunna genomföras med så liten inverkan som möjligt för närings-
idkare 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. 

_______  
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Miljö- och byggnadsnämnden   1999.720.510 
Tekniska nämnden  
Akten 
 
 
 
 

§ 165 
Svar på motion om bättre trafikmiljö på Trossö 
 
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari 2000, § 5, av Jan-
Olof 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.  
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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.   
 _______ 
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Barn- och ungdomsnämnden   2000.645.611 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 informe-
ras 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.  
_______ 
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Tekniska nämnden  2000.576.315 
Förvaltningsbolaget PBA AB 
Akten 
 
 
 

§ 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 Trädgårds-
vägen i Jämjö då kostnaderna ej ryms inom ramen för anslagna medel till gatube-
lysning 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   2000.664.317 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 kost-
naderna 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. 

_______  
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Tekniska förvaltningen 2000.365.210  
Turistchefen 
Kulturförvaltningen 
Akten 
 
 
 

§ 169 
Svar på motion om Bryggareberget, ett informationscentrum 
 
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2000, § 123, av Jan-
Olof 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, världs-
arvssamordnaren 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 kommunsty-
relsens förslag. 
  
Således beslutar kommunfullmäktige  
 
att motionen härmed är besvarad. 
_______ 
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Akten   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. 
_______ 
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§ 171 
Frågor 
 
Holger Olsson (c) ställer fråga till utbildningsnämndens ordförande om 
gymnasieelevers hemresa med ordinarie busslinje. 
 
Kerstin Andersson (s) besvarar frågan. 
_______  



  2001-10-25 29 

Akten  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 30 

Akten  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 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 

 
Övriga deltagare ersättare 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 kommunchef Lisbeth Sager 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
 Sekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  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 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 
 
 Tjänstemän kommunchef Lisbeth Sager 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
 Sekreterare  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 2001.12.102 
Löneadministrationen 
De valda 
Berörd nämnd/styrelse 
Akten 
 
 

§ 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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Akterna 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  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 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 över-
läggningar 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 sid. 
Grundläggande beslut 14-15 
Barn- och ungdomsnämnden 15-18 
Handikappnämnden 18-20 
Idrotts- och fritidsnämnden 20-21 
Kommunrevisionen 21 
Kulturnämnden 21-22 
Miljö- och byggnadsnämnden 22-23 
Socialnämnden 23-24 
Tekniska nämnden (skattefinansierat) 25-26 
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierat) 27 
Utbildningsnämnden 27-28 
Valnämnden 29 
Äldrenämnden 29-31 
Överförmyndarnämnden 31 
Kommunfullmäktige 32 
Kommunstyrelsen 32-34 
Huvudprogrammet Finansiering 35-39 
Övergripande beslut 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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a) att den löpande verksamheten skall finansieras med årets intäkter, 
b) att investeringarna skall finansieras med egna medel, 
c) 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 organisations-
modell 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 kommun-
styrelsens 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 kommun-
styrelsens 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 debite-
ring 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 barn- 
och 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 ovan-
nämnda 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 kommun-
styrelsens 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 ovan-
nämnda 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 verksam-
heten 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 bostadsanpassnings-
bidrag. 

  
 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 ovan-
nämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar. 

 
 
 Sammanfattning av kommunfullmäktige beslut -  

Miljö- och byggnadsnämnden, Bostadsanpassningsbidrag 
 

att för bostadsanpassningsbidrag tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommun-
bidrag 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 Gyberg-
Karlsson (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 familje-
omsorgen 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 kommun-
styrelsens 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 avgiftsfinansi-
erad 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, småbåts-
anläggningar, 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 budgetför-
slaget, 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 barn- 
och 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 kommun-
styrelsen 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 kommun-
styrelsens 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 kommunled-
ningsförvaltningens övriga kostnader med 5,0 årliga miljoner kr, samt 
 
6. att anmoda kommunstyrelsen att bedriva kommunledningsförvaltningens 
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsätt-
ningar. 
_____ 
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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 städ-
frekvens vid skolor m.m. om 0,5 miljoner kr år 2002 och att planera för en motsva-
rande 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 barn- 
och 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 budget-
beredningen 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 mil-
joner 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 kommun-
styrelsen 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 konkurrensutsättningspro-
grammet 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 kommun-
styrelsens förslag med Mats Johanssons tillägg attsats 12. Bothén yrkar bifall till 
Sigurdh R Peterssons yrkande samt som tilläggsbeslut: att ge barn- och ungdoms-
nämnden 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 ändrings-
yrkande attsats 7 och 13, bifall till fyrklöverns tilläggsyrkande 1 samt bifall till 
Claes Bothéns tilläggsyrkande. Johansson yrkar avslag till fyrklöverns tilläggs-
yrkande 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 feb-
ruari 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 sammanträdesarvo-
dena för politiskt förtroendevalda i kommunen, vilket redovisas på sidan 89 i 
”Kommunstyrelsens förslag till budget 02 och planer 03-04”, 
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11. att uppdra till nämnder och styrelser att prioritera arbetet med önskad syssel-
sättningsgrad, 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 

§ 180 Sammanträdets inledning  

§ 181 Anmälningsärenden 

§ 182 Inkomna motioner 

§ 183 Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på revisionens granskning avseende  
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center 
 Torsdagen den 20 december 2001, kl 13.30-18.15 
 
Beslutande Ordförande  Birgitta Törnqvist (s) 
 1:e vice ordf Börje Nilsson (s) 
 2:e vice ordf Evy Andréasson (kd) 
 Ledamöter 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 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 
 
Övriga närvarande ersättare 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 kommunchef Lisbeth Sager 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
 Sekreterare 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 amatörteaterverksam-
heten i Karlskrona. Hon har starkt bidragit till en nystart av Amatörteaterföre-
ningen 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 genera-
tioner 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 ut-
bildning har han arbetat med ett flertal produktioner för film, teater, dans, TV och 
musik. Genom detta arbetsstipendium vill Sennertag vidareutveckla sitt yrkes-
kunnande. 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 studie-
platserna 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 blås-
musiken. 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 naturveten-
skaplig 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 Per-
Eric 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 mång-
kamp. Casadei tog även SM-silver för seniorer trots sin ringa ålder. Hon kvalifice-
rade sig även för JVM i mångkamp där hon tog en 11:e plats. 
_______ 
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Akten  2001.174.111 
 
 
 
 
 

§ 181  
Anmälningsärenden  

 
A. Länsstyrelsens beslut 011126 om valdistriktsindelning i Karlskrona kommun  
_______ 
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Kommunstyrelsen  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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Samtliga nämnder   2001.63.007 
Kommunrevisionen 
Upphandlingsenheten 
Akten 
 
 
 

§ 183 
Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på revisionens granskning 
avseende transporter              
 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta förändring av nu-
varande 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 resebyrå-
tjänster. 
 
Förslaget har reviderats utifrån tidigare förslag lämnat för remiss inom förvalt-
ningarna. 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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Miljö- och byggnadsnämnden    2001.477.430   
Samtliga nämnder 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 revide-
ring 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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Miljö- och byggnadsnämnden   2001.476.403 
Samtliga nämnder 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 budgetuppfölj-
ningsrapport 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 fritids-
nämnden 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 lag-
stiftning 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 
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7. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.  

 
  Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   
  _______ 
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Tekniska nämnden   2001.188.291 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 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 verksam-
het. 
 
Mot bakgrund av det akuta behovet och ekonomin föreslår kommunledningsför-
valtningen 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 för-
valtningen 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 ren-
hållningstaxan 2002 föreslås en höjning för att täcka kostnaderna för insamlings-
ansvaret 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 utar-
betats 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. 
_______ 
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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     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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Akten    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   2000.578.219 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 byggnads-
minne) 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   2001.100.610 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 stats-
bidrag som kommunen kan få om maxtaxan införs. Villkor för att få bidraget är  
att man i kommunen tillämpar en taxa för sin förskoleverksamhet och skolbarn-
omsorg, 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   2000.528.611 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 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 taxe-
tabell 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.  
_______  



  2001-12-20  29 

  
 

 
 
 
 
 
§ 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. 
_______  
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§ 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. 
_______ 

 


