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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 2 februari 2006, kl. 13.30-16.55

Beslutande

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

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s) kl. 13-30-16.35 §§ 1-9
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
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Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c) kl. 15.00-16.55 §§ 9-19
Tommy Olsson (kd) kl. 13.30-16.45 §§ 1-18
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl. 13.30-16.40 §§ 1-13
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s) kl. 13.30-15.00 §§ 1-8
Kjell Johansson (s) kl. 15.15-16.66 §§ 9-19
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Lennart Hansson (c)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Kjell Johansson (s) kl. 13.30-15.15
Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Margita Landehag (s)
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Jeanette Petersson (s)
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m) kl. 13.30-15.30
Sven Wallfors (m)
Börje Dovstad (fp)
Tore Zetterqvist (kd)
José Espinoza B (mp)

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson
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Utses att justera

Veronica Lahte och Jan Lennartsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 9 februari 2006, kl. 08.15

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 1-19
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………….
Veronica Lahte

Justerare

………………………………………………
Jan Lennartsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 februari 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
………………………………………….
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Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
Akten

5

2006.1.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Anna-Karin Svensson (c), Attanäs, har med skrivelse den 21 december 2005
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för centern, samt
2. Gösta Georgsson (s), Åslättsvägen 2, 370 24 Nättraby, har med skrivelse den 11
januari 2006 avsagt sig uppdraget som nämndeman i Blekinge Tingsrätt.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Informationsenheten
De valda
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Valberedningens ordförande
Akten

6

2006.1.102

§2
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige följande till
och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
ledamot Filip Issal (fp) efter Kerstin Ekberg Söderbom
ersättare Åsa Thelning (fp) efter Filip Issal
Kulturnämnden
ersättare Lars Karlsson (c) efter Kerstin Frändebo
Vårdförbundet Blekinge
ersättare Per-Erik Karlsson (fp) efter Kerstin Ekberg Söderbom
_______
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Akterna

7

2003.446.214
2005.393.214
2005.570.214
2004.494.214
2005.708.106
§3
Anmälningsärenden
A. Länsstyrelsens beslut 051202 att lämna överklagande utan bifall och fastställa
kommunfullmäktiges beslut 040923 om att anta detaljplan för fastigheterna
Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4
B. Länsstyrelsen beslut 051220 att inte pröva kommunens beslut såvitt avses
prövning enligt 12 kap 1 § PBL om ändring av detaljplaner för del av Torstäva
14:2 m.fl. Stensnäset, Trummenäs
C. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 051214 § 413 att anta upphävande av del
av detaljplan för Fjärdsjömåla, Karlskrona kommun
D. Länsstyrelsens beslut 060102 att inte pröva kommunens beslut 051214 om
upphävande av detaljplan för visst område kring Flymens kapell i Fjärdsjömåla
samhälle såvitt avses prövning enligt 12 kap 1 § PBL
E. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 051214 § 410 att anta detaljplan för Aspö
5:57
F. Länsstyrelsens beslut 060102 att inte pröva kommunens beslut 051214 att anta
detaljplan för Aspö 5:57 såvitt avses prövning enligt 12 kap 1 § PBL
G. Landstinget Blekinge 051219 om uppsägning av avtalet om Blekinge FoUenhet

_______
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Akterna

8

2005.672.820
2006.24.030
2006.22.800
2006.32.809
2006.41.620
2006.40.101
2006.39.024
2006.35.512
2006.55.200
2006.62.512
§4
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om Bastasjö rekreationsområde från Sven Svensson,
2. Motion om energipolitiskoffensiv, strategisk inriktning för att minska
oljeberoendet m.m. av Mats Lindbom (c),
3. Medborgarförslag om flyttning av Pressbyråkiosken från Wämöparken till
Hoglands Park från Carl Carlsson,
4. Medborgarförslag om sponsring av idrottsanläggningar genom budgivning från
Filip Issal,
5. Motion om ökat antal timmar skolgymnastik, av Richard Jomshof (sd),
6. Motion om minskning av antalet ledamöter i fullmäktige, av Richard Jomshof
(sd),
7. Motion om lönesättning till högre chefer, av Richard Jomshof (sd),
8. Medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö från Magnus Jönsson,
9. Motion om – Bygg mera med trä, av Jörgen Johansson (c), samt
10. Medborgarförslag om övergångsställe Borgmästarekajen vid Lokstallarna och
Blekingegatan från Ann-Louise Nilsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten

§5
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kustkommunernas bristande
beredskap vad gäller sanering vid inträffad oljekatastrof till havs, av Bo Löfgren
(fp).
_______
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Akten

10

2005.654.024

§6
Svar på interpellation om arvoden till kontaktpersoner
Interpellation till handikappnämndens ordförande den 2 december 2005 från Kent
Lewén (fp).
Birger Wernersson (s) har med skrivelse den 13 december 2005 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005, § 251, då
ordföranden inte var närvarande.
Vid dagens sammanträde återkallar Kent Lewén interpellationen.
_______
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringschefen
Ekonomienheten
Akten

11

2006.9.253

§7
Försäljning av del av Karlskrona 6:50, Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 7 december 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Butiken Små Hjärtan är belägen utmed Ronnebygatan centralt
på Trossö. Lokalerna är emellertid för små för att företaget skall kunna utvecklas
och företaget har därför kontaktat kommunen för att få köpa en tomt för att bygga
och etablera en ny butik.
Efter diskussion har parterna funnit att en tomt utmed den utbyggda norra delen av
Järavägen vore lämplig. Tomten är belägen mittemot de befintliga företagen med
bland annat Kinnarps utmed Järavägen i ett obebyggt kvarter. Föreslagen tomt är
på ca 4600 kvm vilket även möjliggör samlokalisering med annan butik enligt
önskemål. Tekniska förvaltningen har i ärendet samrått med både samhällsbyggnadsförvaltningen och lantmäteriet, vilka inte hade någon erinran mot den
föreslagna försäljningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 11, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att försälja del av Karlskrona 6:50 om ca 4600 kvm till Små Hjärtan i Karlskrona
AB (org.nr 556550-0427) för 920 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2 februari 2006

Nätverket
Akten

12

2005.617.844

§8
Begäran om folkomröstning i frågan om att bygga hotell på gasverkstomten,
Trossö
Protestlistor med mer än 2800 namn har överlämnats till Karlskrona kommun med
krav om folkomröstning avseende ett hotellbygge på gasverkstomten. Listorna
innehåller namnteckningar, namnförtydligande och telefonnummer till de protesterande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Gasverkstomtens användning enligt detaljplanen är en
fråga om myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen som enligt prop.
1993/94:188 s 51 inte kan bli föremål för folkomröstning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 12, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå begäran om folkomröstning i frågan om att bygga hotell på gasverkstomten, Trossö, Karlskrona.
Yrkanden
Björn Gustavsson (mp), Günter Dessin (v), Camilla Persson (v), Inga Lill
Siggelsten Blum (kd) och Bo Löfgren (fp) yrkar bifall till folkomröstning och
avslag till kommunstyrelsens förslag.
Mats Johansson (s), Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson
(kd), Jan Lennartsson (m), Gunilla Ekelöf (fp), Gerthie Olsson (s) och Kent Lewén
(fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Gustavssons
m.fl. yrkande om bifall till folkomröstning, och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Gustavssons m.fl. förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 61 ja-röster mot nio nej-röster och fem frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.

2 februari 2006

Reservation
Ulf Hansson (v) reserverar sig till förmån för yrkande om folkomröstning.
Således beslutar kommunfullmäktige
att avslå begäran om folkomröstning i frågan om att bygga hotell på
gasverkstomten, Trossö i Karlskrona.
_______
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Tekniska kontoret
Ekonomienheten
tf VD Karlskrona Moderbolag
Ekonomi- och finanschefen
AB Karlskronahem
Fastighetsbolaget Gullberna KB
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

14

2006.10.253

§9
Försäljning av fastigheter inom kv. Garvaren, Fregatten, Gullbernahult samt
del av kv. Psilander
Kommunfullmäktige har den 28 november 2002, § 164, beslutat om en försäljningsstrategi för Fastighetsbolaget Gullberna KB. Kommunfullmäktige har vidare
den 25 mars 2004, §§ 41 och 42 beslutat att investeringar inom Rosenholmsområdet skall finansieras genom försäljning av fastigheter. En försäljning innebär att
kommunkoncernens lånebelastning minskar vilket skapar utrymme för andra
investeringar. Vidare minskar den risk nuvarande uthyrningar medför. Positivt är
också att en ny fastighetsaktör kan etablera sig i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 december 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 13, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i fem attsatser.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd), Kent Lewén
(fp) och Karin Brunsberg (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (v) och Camilla Persson (v) yrkar avslag till kommunstyrelsens
förslag.
Jan Johansson (kd), Björn Gustavsson (mp), Mats Lindbom (c) och Inga Lill
Siggelsten Blum (kd) yrkar återremiss med ny förhandling för att lyfta ut ärendet
om Lampfabriken.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall avgöras
idag röstar ja, den som vill att ärendet skall återremitteras röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 58 ja-röster mot nio nej-röster, tre som avstod och fem
frånvarande att ärendet skall avgöras idag, voteringsprotokoll bilaga 2.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot Dessins
avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Karl-Anders Holmquist (c), Lennart
Hansson (c), Andreas Reinholdson (kd), Jan Johansson (kd), Evy Andréasson (kd)
och Björn Gustavsson (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att ge tekniska nämnden i uppdrag att förlänga avtalstider för hyresavtal för
kommunal verksamhet enligt bilaga 5,
2. att försälja dels fastigheten kv. Garvaren 25 till ett belopp av 16 200 000 kronor,
dels del av Karlskrona 2:1 och 5:24 till ett belopp av 100 000 kronor och dels del
av kv. Psilander 58 till ett belopp av 115 000 000 kronor till Fastighetsbolaget
Amazun AB,
3. att uppdra åt Fastighetsbolaget Gullberna KB att genomföra försäljningen av
fastigheterna kv. Gullbernahult 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27
och 31 till Fastighetsbolaget Amazun AB till ett belopp av 55 000 000 kronor,
4. att via AB Karlskrona Moderbolag ge AB Karlskronahem ägardirektiv att sälja
fastigheterna kv. Fregatten 15, kv. Garvaren 24 och kv. Gullbernahult 14, 15, 28
och 29 till Fastighetsbolaget Amazun AB till ett belopp av 178 700 000 kronor.
samt
5. att medge kommunstyrelsen att tillfälligt göra ett avsteg i den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn i syfte att kunna förtidsinlösa lån på ett kostnadseffektivt sätt med anledning av försäljningarna.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Akten

16

2006.11.109

§ 10
Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för 20052006 för Karlskrona kommunkoncern
Enligt måldokument för nämnder och styrelser i Karlskrona kommuns arbete med
etnisk mångfald 2003-2006 skall alla
• årligen upprätta integrationsplan med mätbara mål i samband med
budgetarbetet
• redovisa måluppfyllelse och utvärdering i april månad till
kommunstyrelsens integrationsberedning, sam
• kommunstyrelsen skall redovisa samtliga handlingsplaner för
kommunfullmäktige i juni månad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 15, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna utvärderingar av integrationsplaner för 2004 samt reviderade
integrationsplaner för 2005,
2. att uppdra till nämnder och styrelser som inte inkommit med redovisning, att
inkomma med utvärderingar för 2004 och planer för 2005, samt
3. att uppmana nämnder och styrelser att i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut, inkomma med utvärderingar av integrationsplaner för 2005 och reviderade
planer för 2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

17

2005.682.340

§ 11
Revidering av verksamhetsområdena avseende kommunalt VA på Aspö,
Hasslö, Karlskrona, Kättilsmåla, Nättraby, Rödeby, Sturkö och Torhamn
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2005, § 114 föreslagit
att fullmäktige skall besluta att revidera verksamhetsområden avseende kommunal
VA. Utbyggnad av VA har skett i rubricerade tätorter. För att VA-lagen skall gälla
mellan abonnenterna och kommunen skall fastigheterna ligga inom kommunens
verksamhetsområde. Ett antal områden har dessutom byggts ut där företag och
föreningar äger VA-näten under några år. Dessa områden läggs inte in i verksamhetsområdena förrän kommunen övertagit ledningarna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 16, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att revidera verksamhetsområdena avseende kommunalt VA på Aspö, Hasslö,
Karlskrona, Kättilsmåla, Nättraby, Rödeby, Sturkö och Torhamn enligt bilagor 1-8.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

18

2005.574.003

§ 12
Förslag till komplettering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2005, § 97, hemställt att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att komplettera 18 § i
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun så att den nya
lydelsen blir: När hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer. Hund får inte vistas på salutorg under pågående
torghandel, i hamnområden där livsmedel eller förpackningar till livsmedel
hanteras och/eller förvaras, på till allmänt begagnande upplåtna lekplatser eller
begravningsplatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 20, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att komplettera 18 § i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun varvid den nya lydelsen blir:
När hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress
och telefonnummer. Hund får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i
hamnområden där livsmedel eller förpackningar till livsmedel hanteras och/eller
förvaras, på till allmänt begagnande upplåtna lekplatser eller begravningsplatser.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2 februari 2006

VD Arenabolaget
Fastighetschefen
Ekonomienheten
Akten

19

2002.272.210

§ 13
Investeringstillstånd för diverse kompletteringar och förbättringar på
Vodafone Arena Rosenholm
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 december 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen har
tillsammans med verksamheten och föreningar gått igenom behovet av kompletteringar i Vodafone Arena Rosenholm och lämnat förslag till åtgärder. Den totala
kostnaden inklusive projektering, byggherrekostnader samt oförutsett beräknas
uppgå till 1 500 000 kronor.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 10 januari 2006 tillstyrks förslaget med
tillägg:
1. att tekniska förvaltningen finansierar detta genom en intern omfördelning av
investeringsanslagen, samt
2. att kommunledningsförvaltningen får täcka de tillkommande driftskonsekvenserna inom given ram för år 2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 21, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd med 1 500 000 kronor för kompletteringar och
förbättringar på Vodafone Arena Rosenholm,
2. att tekniska förvaltningen finansierar detta genom en intern omfördelning av
investeringsanslagen, samt
3. att kommunledningsförvaltningen får täcka de tillkommande driftskonsekvenserna inom given ram för år 2006.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

20

2005.253.100

§ 14
Svar på medborgarförslag om de stora förändringar som drabbat kommunal
verksamhet
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71,
av Gunnar Augustinsson. Förslaget tar upp fyra frågor som rör den politiska
organisationen och kostnaden för den.
1. att antalet ledamöter i fullmäktige minskas till 69 eller färre. Det tyngst vägande
skälet för detta är minskade kostnader för kommunen.
2. att antalet kommunalråd minskas till tre mot dagens fyra.
3. att kommunen skall sänka partistödet till riksgenomsnittet.
4. att en samordning skall ske så att en heltidspolitiker inte kan få ersättning vid
sidan av sitt huvuduppdrag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 november 2005, på
uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, svarat följande:
1. Här ställs en förhållandevis liten besparing mot ett minskat antal förtroendevalda
politiker. För att skapa bredd och göra politiken mer mänsklig behöver det finnas
många förtroendevalda, inte minst för att skapa ett brett kontaktnät med de
människor som bor runt om i kommunen.
2 och 3. Dessa båda punkter har fastställts efter partiöverläggningar. En ändring
kräver nya överläggningar och sådana kan genomföras efter valet 2006.
4. Sedan ett par år tillbaka tillämpar Karlskrona kommun den principen och det
innebär i praktiken att ett kommunalråd som sitter i Region Blekinges styrelse inte
har någon extra ersättning för det. Detta är en fråga som varje kommun själv bör få
avgöra utifrån sina förutsättningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 22, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslagets punkt 1, 2 och 3, samt
2. att anse medborgarförslagets punkt 4 besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2 februari 2006

Tekniska nämnden
Akten

21

2004.82.823

§ 15
Svar på motion om ett tryggare område Kungsmarken/Sunnadal
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Ann-Charlotte Svensson (s), Motionären föreslår:
1. att skogspartierna mellan Sunnadalsskolan och omgivande bostadsområde
snarast röjs upp
2. att motionsslinga runt Kungsmarken iordningsställs
3. att motionsslingan förses med elljus, samt
4. att ovanstående genomförs oavsett vem som är markägare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2005, § 113, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Under 2004 genomfördes en omfattande röjning av de
delar av området mellan Kungsmarken och Sunnadal som ligger under tekniska
förvaltningens ansvar. Samtidigt röjdes längs motionsslingan. Medel för att förse
motionsslingan med belysning finns inte upptagna i vare sig förvaltningens
investeringsbudget eller ekonomiska långtidsplanering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 23, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att motionen härmed är besvarad, samt
2. att klippning av gräs och röjning av sly, närmast slingan och på den öppna
platsen där slingan möter stigen som går ner mot Björkhaga, görs samtidigt som
gräset i sluttningen från Kungsmarksplan upp mot Månstenen klipps.
Ann-Charlotte Svensson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

22

2004.353.310

§ 16
Svar på medborgarförslag om placering av Bautastenen och ”gamla
fontänen”
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2004,
§ 104, av Inge Lindholm. Förslaget innebär att Bautastenen, som har en ganska
undanskymd plats i Wämöparken, flyttas tillbaka till Hoglands park. Den gamla
fontänen som tidigare var placerad i korsningen framför Skandiabiografen bör
sättas upp på Fisktorget.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2005, § 110, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden svarar bland annat att Bautastenen med
”Blekingesången” flyttades 1945 från sin plats vid norra entrén i Hoglands Park till
Wämöparken. Motivet var att stenen ansågs utgöra ett främmande inslag och att
den dessutom hindrade inblick i parken. När Wämöparken öppnades 1910 var
tanken att skapa en hembygdspark med Skansen som förebild. Wämöleden, som
utgör etapp 1, av ett planerat nät av stadsvandringsleder, utgår från Wämöparken.
Bautastenen synes väl platsa i Wämöparken.
Fontänen som en gång stod i korsningen Borgmästaregatan – Ronnebygatan och
som avlägsnades för ca 50 år sedan, finns inte längre kvar i kommunens förvar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 24, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

23

2005.166.512

§ 17
Svar på medborgarförslag om att vägbanan vid Saltsjöbaden måste repareras
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
28, av Gun Olausson. Förslaget är att vägbanan vid Saltsjöbaden måste repareras
då det är riskabelt som cyklist eller fotgängare att vistas på denna väg p.g.a. hålor i
vägbanan. Eftersom det inte finns något gatlyse blir det extra besvärligt i mörker.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2005, § 109, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att framförda synpunkter kommer att
beaktas inför planerade beläggningsarbeten 2006, varvid behovet kommer att
prövas mot andra angelägna objekt. Kommunen har, som väghållare, att tillse att
trafikanter inte skadas på grund av dåligt vägunderhåll och lagar kontinuerligt
skador i asfalten i avvaktan på att ny toppbeläggning skall kunna prioriteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 25, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2 februari 2006

Akten

24

2005.696.024

§ 18
Svar på interpellation om redovisning av arbetsgivaravgifter på lönebeskeden
Interpellation den 15 december 2005 till kommunalrådet Mats Johansson (s) från
Karin Brunsberg (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 23 januari 2006 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Karin Brunsberg (m) och Mats Johansson (s).
_______

2 februari 2006

Akten

25

2006.43.314

§ 19
Svar på interpellation om snöröjning på kommunens gator
Interpellation den 17 januari 2006 till tekniska nämndens ordförande från CarlGöran Svensson (m).
Percy Blom (s) har med skrivelse den 20 januari 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Carl-Göran Svensson (m) och Percy Blom (s).
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 30 mars 2006, kl. 13.30-17.00

Beslutande

Ordförande
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Magnus Manhammar (s) kl. 13.30-16.15 §§ 20-45
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s) kl. 13.30-16.10 §§ 20-43
Walla Carlsson (s) kl. 13.30-16.10 §§ 20-43
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m) kl. 13.30-16.30 §§ 20-45
Ann-Louise Trulsson (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Peter Glimvall (m) kl. 13.30-16.45 §§ 20-46
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp) inte §§ 32 och 35 pga jäv
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
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Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl. 13.30-16.45 §§ 20-46
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd) kl. 13.30-16.10 §§ 20-44
Henrik Wachtmeister (mp) kl. 13.30-16.20 §§ 20-45
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Christer Sandström (s)
Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s) kl. 16.10-17.00 §§ 44-47
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 16.15-17.00 §§ 46-47
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s) kl. 13.30-16.15 §§ 20-45
Lennart Svensson (s)
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp) kl. 14.00-17.00 §§ 29-47
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-15.40 §§ 20-41
Ulf Hansson (v)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Mats Crambé (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 13.30-16.15
Kenneth Lejhall (s) kl. 13.30-15.55
Siv Holmberg (s)
Jeanette Pettersson (s)
Eva Abramsson (m) kl. 13.30-16.15
Anna Ottosson (m)
Tore Zetterqvist (kd) kl. 13.30-16.15

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Eva Röder och Jan Johansson
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Justeringens tid och plats
Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 6 april 2006 kl. 13.30

……………………………………………. §§ 20-47
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

………………………………………………..
Eva Röder

Justerare

………………………………………………..
Jan Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 april 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………………….
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§ 20
Ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Blekinge län har den 20 februari 2006 utsett Camilla Jonsson till ny
ersättare för centerpartiet i kommunfullmäktige.
Ordföranden hälsar Camilla Jonsson välkommen.
_______

30 mars 2006

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
Akten

6

2006.1.102

§ 21
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Karl Sundberg (s) har med skrivelse den 12 mars 2006 avsagt sig uppdragen
som revisor i Karlskrona revision, Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra
Blekinge, Kruthusen företagsfastigheter AB och Gullberna KB fastighetsbolaget,
2. Jörgen Rosell (v) har med skrivelse den 22 mars 2006 avsagt sig uppdragen som
ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i handikappnämnden,
3. Lennart Rydén (s) har med skrivelse den 22 mars 2006 avsagt sig uppdraget som
ersättare i äldrenämnden, samt
4. Ninja Persson (v) har med skrivelse den 23 mars 2006 avsagt sig uppdraget som
ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

30 mars 2006

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
De valda
Akten

7

2006.1.102

§ 22
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande till och med
den 31 december 2006:
Affärsverken Karlskrona AB
Ledamot Lena Ryge (s) efter Håkan Quisth
Ersättare Åke Svensson (s) efter Lena Ryge
Affärsverken Energi AB
Ersättare Morgan Mattsson (s) efter Håkan Quisth
Sydost Energi AB
Ersättare Åke Svensson (s) efter Håkan Quisth
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Samuel Bothén (kd) efter Stefan Gullbing
Ersättare Margareta Olin Mattsson (c) efter Kerstin Frändebo
Nämndemän
Nämndeman Ewa Lengstedt (s) efter Håkan Quisth
Nämndeman Tommy Öhlin (v) efter Gösta Georgsson
Äldrenämnden
Ledamot Inge Elmström (s) efter Ingegerd Quisth
Ersättare Jonas Nilsson (s) efter Inge Elmström
Kulturnämnden
Ledamot Ulf Lundh (c) efter Kerstin Frändebo
Ersättare Lars Karlsson (c) efter Ulf Lundh
_______

30 mars 2006

Akterna

8

2003.447.214
2006.141.007
2006.44.214
2006.503.214

§ 23
Anmälningsärenden
a. Regeringsbeslut 060202 att avslå överklagande i fråga om detaljplan för del av
Mo 3:1 Rödeby, Karlskrona kommun (miljö- och byggnadsnämndens beslut
den 8 september 2004 § 310)
b. Naturvård i samhällets tjänst från Naturvårdsverket 060306
c. Revisionens uppföljning 060227 av tidigare granskningar (utsänd)
d. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060308 § 90 att enligt KF:s delegationsbeslut anta detaljplan för del av Verkö 3:25, upprättad i december 2005 och
reviderad i februari 2006
e. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060308 § 86 att enligt KF:s delegationsbeslut anta detaljplan för del av Hästö 2:2 m.fl.
_______
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2006.135.869
2006.136.534
2006.138.299
2006.139.531
2006.152.058
2006.163.455
2006.177.533
2006.179.141
2006.185.730
2006.184.730
2006.191.753
2006.192.776
§ 24
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om graffitivägg centralt i Karlskrona, Svante Möller,
2. Medborgarförslag om bredband till alla byar och mindre samhällen av Mats
Palmgren,
3. Medborgarförslag om fler gratistoaletter öppna kvällstid på Ronnebygatan, av
Micaela Persson,
4. Medborgarförslag om sänkta bussbiljettpriser för studerande och ungdomar, av
My Stranne,
5. Medborgarförslag om livsmedelspolicy för upphandling av råvaror till
kommunens kök, av Claes Gustafsson,
6. Motion om öppettiderna på Bubbetorps avfallsanläggning, av Tommy Olsson
(kd),
7. Motion om alkobommar i Verkö hamn i anslutning till färjeterminalen, av Bo
Löfgren (fp),
8. Medborgarförslag om Kasino till Karlskrona, av Fillip Issal,
9. Motion om inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt”, av Evy Andréasson (kd),
10. Motion om olika äldregruppers behov av vård, stöd och boende, av Jan
Johansson (kd),
11. Motion om stöd till Brottsofferjouren (BOJ) i Blekinge, av Mats Lindbom (c),
samt
12. Motion om vård i livets slutskede och inrättande av Hospice, av Mats Lindbom
(c).

30 mars 2006
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Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______

30 mars 2006

Beredskapshandläggaren
Ekonomienheten
Akten

11

1996.318.166

§ 25
Avtal om uppbyggnad av Frivilliga resursgrupper (FRG) i Karlskrona
kommun
Kommunfullmäktige beslöt den 23 maj 1996 § 71 att godkänna ett avtal mellan
Karlskrona kommun och Karlskrona Civilförsvarsförening att bland annat uppdra
åt föreningen att bygga upp hemskyddsorganisationen i kommunen. Enligt lagen
(1994:1720) om civilt försvar skall varje kommun organisera denna beredskapsorganisation, som således egentligen inte är aktiv i fredstid.
Sedan dess har en väl motiverad förskjutning av synsättet att hantera fredskriser
kontra beredskapshändelser skett. Inte minst har tillkomsten av lag (2002:833) om
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting med ett nytt
nationellt krishanteringssystem medverkat till detta synsätt i takt med att senaste
försvarsbeslutet fastlägger en anpassningstid av 10 år för kommuner. Detta har
medfört att aktualiteten att utbilda och vidmakthålla hemskyddsorganisationerna
inte varit speciellt angelägen.
I samverkan har Krisberedskapsmyndigheten och Sveriges Civilförsvarsförbund i
gengäld arbetat fram en ny organisation, som kan användas av kommunerna vid en
extraordinär händelse. Organisationen har fått namnet Frivilliga resursgrupper
(FRG) och bygger på att de som ingår i grupperna rekryteras från frivilliga med
speciell kompetens, som kommunerna kan ha användning av. Ex.vis; Frivilliga
Automobilkåren, Sveriges Lottakår, Frivilliga radioorganisationen m.fl.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2006, § 36, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna bilagda avtal upprättat mellan Karlskrona kommun och Karlskrona
Civilförsvarsförening för perioden 1 mars 2006 – 28 februari 2007,
2. att uppdra åt beredskapshandläggren att avropa och följa upp arbetsinsatser
enligt avtal, samt
3. att finansiering sker genom statsbidrag för krishantering.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten
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2006.94.042

§ 26
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2005 för Karlskrona
kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 februari 2006 lämnat
förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2005.
Under hela 2000-talet, med vissa avvikelser, har kommunen haft som princip att
nämnders överskott får behållas i nämndens kapital, och samtliga underskott
kompenserats av kommunkassan. Eftersom nämnden inte kan ianspråkta det egna
kapitalet, så överförs årets tillskott till kommunkassan, eftersom underskott
kommer att täckas av densamma. Detta har ingen resultatpåverkan för nämnderna,
och påverkar inte de medel som nämnderna har till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 45, för egen del
beslutat
1. att godkänna bokslutet för år 2005 och överlämna detta till kommunens
revisorer, samt
2. att godkänna överföring av investeringsmedel från 2005 till 2006 i enlighet med
nämnders förslag.
--Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 45, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn- och ungdomsnämnden
Den positiva avvikelsen med 1,7 mkr överförs till kommunkassan i sin helhet
(år 2000 täcktes 5,3 mkr av kommunkassan).
Handikappnämnden
Den positiva avvikelsen med 2,7 mkr överförs till kommunkassan i sin helhet
(senast år 2004 kompenserades underskott fullt ut).
Idrotts- och fritidsnämnden
Den positiva avvikelsen med 0,4 mkr överförs till kommunkassan i sin helhet.
Kulturnämnden
Den negativa avvikelsen med 0,2 mkr täcks av kommunkassan.

30 mars 2006
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Miljö- och byggnadsnämnden
Den positiva avvikelsen med 0,4 mkr överförs till kommunkassan i sin helhet.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag med 0,9 mkr täcks av
kommunkassan.
Socialnämnden
Den negativa avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg på 2,0 mkr
täcks av kommunkassan.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om 3,0 mkr täcks av kommunkassan.
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Den positiva avvikelsen med 1,3 mkr överförs till kommunkassan.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Det positiva utfallet med 0,4 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska nämnden.
Utbildningsnämnden
Den negativa avvikelsen med 0,3 mkr täcks av kommunkassan.
Äldrenämnden
Den negativa avvikelsen med 7,7 mkr täcks av kommunkassan.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder
Den positiva avvikelsen med 3,5 mkr återförs till kommunkassan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2006.85.150

§ 27
Kommunalt bidrag för hemsändning av dagligvaror
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 februari 2006 lämnat
bakgrund, övervägande och förslag till beslut. Under 2000 gjorde kommunledningsförvaltningen en översyn av hemsändningssystemet i kommunen och kommunfullmäktige beslutade om en höjning av bidraget och om vissa ändringar i
reglerna för bidrag. Det kommunala bidraget för hemsändning av dagligvaror i
glesbygd i Karlskrona kommun har sedan 1 januari 2001 varit 60 kronor per hemsändning.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att en justering av hemsändningsbidragets
storlek bör göras. Syftet med det kommunala hemsändningsbidraget är sedan tidigare angivet till ”att ge landsbygds- och skärgårdsbefolkningen en tillfredsställande dagligvaruförsörjning”. Bidraget utgör en del för att skapa nödvändiga förutsättningar för att behålla och utveckla landsbygden och dess service. Reglerna för
beviljande av bidrag som ändrades vid senaste översynen bedöms som aktuella och
föreslås vara oförändrade.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 51, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att kommunens hemsändningsbidrag höjs till 100 kronor per hemsändning från
och med den 1 maj 2006,
2. att den beräknade merkostnaden på ca 75 000 kronor för år 2006 (majdecember) skall rymmas inom kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens
tilldelade budgetram för år 2006, samt
3. att finansiering av förändring för år 2007 slutgiltigt får prövas i samband med
kommande budgetberedning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.633.001

§ 28
Yttrande över ”Slutrapport från Region Blekinge 2006+”
Rubricerade rapport är den 21 november 2005 översänd på remiss till kommunfullmäktige i Karlskrona kommun. Remissyttranden skall vara Region Blekinge
tillhanda senast den 3 april 2006.
Regionfullmäktige beslöt den 1 december 2004 att tillsätta en parlamentarisk
utredning om inriktningen av Region Blekinges verksamhet och organisation från
och med den 1 januari 2007. Regionstyrelsen tillsatte utredningen Region Blekinge
2006+ den 26 januari 2005.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 mars 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 52, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att till Region Blekinge avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens reviderade förslag.
Yrkanden
Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar ändring i ”Den politiska organisationen”
1. att 3:dje stycket - för närvarande är regionstyrelsens liksom nämndernas
sammanträden offentliga- stryks,
2. att sista stycket ändras till ”Det bör övervägas om styrelsen skall bestå av 11
ledamöter och ELVA ersättare”, samt
3. tilläggsyrkande – att Karlskrona kommun belyser behovet av att någon på
kansliet har huvudansvar för att jämställdhets- och miljömålen också blir en del
i alla frågor som Region Blekinge hanterar.
Karl-Gösta Svenson (m) och Karin Brunsberg (m) yrkar avslag under rubriken
”Huvudmannaskapet” om att Blekingetrafiken skall övergå från att vara ett
aktiebolag till att bli förvaltning i Region Blekinge.
Mats Johansson (s) yrkar avslag på Gyberg-Karlssons ändrings- och tilläggsyrkanden samt avslag till K-G Svensons yrkande.
Mats Johansson (s) med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åsa GybergKarlsson ändringsyrkanden 1 och 2. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot KarlGösta Svensons yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag och att avslå
Gyberg-Karlssons tilläggsyrkande.
Reservationer
Günter Dessin (v), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Camilla Persson (v) och Ulf Hansson
(v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att till Region Blekinge avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens reviderade förslag.
_______
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2004.448.406

§ 29
Revidering av ”Taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt
miljöbalken, djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och
miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, samt övrig verksamhet, t.ex.
uppdragsverksamhet”
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 februari 2006, § 59,
beslutat föreslå kommunfullmäktige att revidera rubricerade taxor.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 mars 2006 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 53, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ”Taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken,
djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, strålskyddslagen,
tobakslagen samt övrig verksamhet t.ex. uppdragsverksamhet”, även omfattar
kostnader för kommunens tillsyn enligt livsmedelslagen på sätt som bland annat
följer av SLV:s föreskrifter (LIVSFS 2005:23) 2 kap §§ 3 och 4,
2. att timavgiften för prövning och kontroll enligt livsmedelslagen med tillhörande
förordningar likställs med övriga avgifter inom miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet, det vill säga med en timavgift på 715 kronor, samt
3. att timtaxan för kommunens tillsyn enligt livsmedelslagen tillämpas från och
med den 1 april 2006.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) yrkar att
timtaxan fastställs till 610 kronor plus index samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till CarlGöran Svenssons m.fl. ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Svenssons
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Hans-Göran Håkansson (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Rune Andersson (m), Eva
Ottosson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Anders Ovander (m), Karin Brunsberg
(m), Lars-Göran Forss (m), Carl-Göran Svensson (m), Karl-Gustaf Johansson (m),
Peter Glimvall (m), Annicka Engblom (m), Kent Lewén (fp), Eva Röder (fp), Inger
Fölster (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Lena Hjort (fp), Anna
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Ekström (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Lennart Hansson (c), KarlAnders Holmquist (c), Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd), Inga Lill Siggelsten
Blum (kd), Andreas Reinholdson (kd), Jan Johansson (kd) och Evy Andréasson
(kd).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ”Taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken,
djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, strålskyddslagen,
tobakslagen samt övrig verksamhet t.ex. uppdragsverksamhet”, även omfattar
kostnader för kommunens tillsyn enligt livsmedelslagen på sätt som bland annat
följer av SLV:s föreskrifter (LIVSFS 2005:23) 2 kap §§ 3 och 4,
2. att timavgiften för prövning och kontroll enligt livsmedelslagen med tillhörande
förordningar likställs med övriga avgifter inom miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet, det vill säga med en timavgift på 715 kronor, samt
3. att timtaxan för kommunens tillsyn enligt livsmedelslagen tillämpas från och
med den 1 april 2006.
_______
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2005.281.291

§ 30
Investering i ny förskola i Rödeby (Johannesberg 1:1)
Barn- och ungdomsnämnden har den 31 augusti 2005, § 68 gett tekniska nämnden
i uppdrag att projektera en ny förskola i Rödeby. Denna projektering är nu avslutad
och dessutom har anbud inhämtats och utvärderats.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 januari 2006, § 1, föreslagit
kommunfullmäktige besluta om medel för byggande av förskolan och att meddela
omedelbart investeringstillstånd.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 februari 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kostnaden för att uppföra rubricerade förskola med
fyra avdelningar har beräknats till 16,2 miljoner kronor. Kostnaden blir relativt hög
beroende på dels att den nu valda tomten medför vissa dyra planlösningar, dels att
inkomna anbud ligger på en förhållandevis hög nivå. Investeringen är tänkt att
finansieras ur den i investeringsbudgeten upptagna särskilda och ospecificerade
reserven för nybyggnation av förskolelokaler (17,2 mkr i budget år 2006 och 29
mkr i budget år 2005).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 54, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 16 200 000 kronor för byggnation av en ny förskola i Rödeby
(Johannesberg 1:1),
2. att täcka denna investering genom en motsvarande disposition ur den särskilda
investeringsreserven i budget 2006 för nybyggnation av förskolelokaler, samt
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
projektet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2006.109.251

§ 31
Exploateringskalkyl för detaljplan för del av Bastasjö
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har den 13
februari 2006 upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerat planförslag. Till underlag ligger förvaltningens och dess avdelningars exploateringskostnader. Förslaget har tillstyrkts efter förslag till justering vid allmänna utskottets
sammanträde den 7 februari 2006
Planförslaget är under antagande och det är angeläget att en exploatering sker då
efterfrågan på tomter inom stadsbygden, som Bastasjö får anses tillhöra, är stor.
Utbyggnaden av gata, VA etc. medför ökade drifts- och underhållskostnader för
förvaltningen vilket bör beaktas i framtida budgetar. Om medel beviljas för
exploateringen beräknas den kunna påbörjas senare i vår, under förutsättning att
planen vinner laga kraft.
Planen medger en byggnation av området med 113 tomter och då friliggande
sådana, där den sökande är fria att själv välja hustyp och inte vara bunden av någon
byggintressent. Därtill finns tomt avsatt för en förskola med fyra till fem avdelningar och en tomt för särskilt boende.
Bostadsområdet är delat på två områden och utbyggnad kommer att ske i två
etapper med början för det västra delområdet. Det är möjligt att etapperna tidsmässigt griper in i varandra. Kryddgatan byggs om under denna exploateringstid.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2006, § 37, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att exploatera ovannämnda område för småhus i Bastasjö samt att anslå
erforderliga 43 185 000 kronor för exploateringen att senare täckas av inflytande
köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Mats Lindbom (c) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2006.145.251

§ 32
Exploateringskalkyl för detaljplan på Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad samt
området kring färjeläget)
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har med
skrivelse den 14 mars 2006 översänt upprättat förslag till exploateringskalkyl för
rubricerat planförslag. Till underlag ligger förvaltningens och dess avdelningars
exploateringskostnader, planförslaget är under antagande.
Planområdet är beläget nordost om färjeläget på Norra Aspö och omfattar Aspö
5:68, 5:237 m.fl. fastigheter samt färjeläget och del av Madviksvägen. Större delen
av området som är föreslaget för bostadsexploatering ägs av kommunen. En
exploatering är möjlig att påbörja i år under förutsättning att planen vinner laga
kraft och att medel beviljas.
Närmast färjeläget föreslår planen ca 12 radhus eller parhus med genomsikt mot
vattnet mellan huskropparna och längre in i bostadsområdet finns ett område med
sedvanlig villakaraktär med friliggande småhus, elva kommunala och tre privata
tomter. Söder om lokalgatan föreslås ett kvarter med ganska tätt friliggande grupphus på små tomter, vilket möjliggör för en samlad bebyggelse för t.ex. seniorboende i en eventuell flerbostadsform. En tomt söder om lokalgatan reserveras för
skol- och centrumändamål. Planberedskapen är önskvärd om det blir aktuellt med
exempelvis ny förskola, läkarstation, kommersiell service etc. I planförslaget ingår
en upprustning av färjeläget på Aspö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 55, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att exploatera ovannämnda område på Aspö samt att anslå erforderliga 10 690 000
kronor för exploateringen att senare täckas av inflytande köpeskillingar och
anläggningsavgifter.
Jäv
Jan-Olof Petersson (fp) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2006.146.251

§ 33
Exploateringskalkyl för detaljplan del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö)
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har med
skrivelse den 14 mars 2006, upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för
rubricerade planförslag.
Planen har tagits fram som ett led av att efterfrågan på tomter för småhusbebyggelse har ökat inom kommunen. Planområdet är beläget på norra Ringö och i
anslutning till befintliga bostadsområden. Området är på ca 11 ha och utgörs av en
stor obebyggd höjdplatå och marken ägs till huvudsak av kommunen. Planen
medger en byggnation med 35 småhus. Därutöver ges några enskilda fastigheter
möjlighet till ny byggnation. Infrastrukturen är inte utbyggd inom området men
kommunal va-försörjning samt elförsörjning finns i anslutning till området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 56, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att exploatera ovan nämnda område för småhus vid norra Ringö samt att anslå
erforderliga 14 090 000 kronor för exploateringen att senare täckas av inflytande
köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.238.214

§ 34
Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m.fl. - antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 412,
hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för Bastasjö. Det finns ett stort
behov att skapa attraktiva tomter för bostadsbebyggelse i Karlskrona kommun.
Tomter med närhet till större natur- och skogsområden är attraktiva för många.
Syftet är att skapa cirka 110 nya tomter för naturnära bostadsbebyggelse. Ett planprogram har varit föremål för samråd under våren 2005. Det har därefter vidareutvecklats efter inkomna synpunkter. Marken inom planområdet ägs av Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2006, § 38, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Bastasjö, Del av Avelsgärde 1:3 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.361.214

§ 35
Detaljplan för Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad samt området kring färjeläget) –
antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 411,
föreslagit fullmäktige besluta att anta rubricerade plan. Huvuddelen av planområdet är exploaterat sedan tidigare, samtidigt som värdefulla naturpartier sparats.
Området innehåller inte förorenad mark eller byggande i vattenområdet. Det ligger
nära kommunikationer och innebär inget av de i miljöbalken särskilt utpekade
ändamålen.
Mot bakgrund av att det finns önskemål om små bostäder i markplan, lämpliga för
äldre människor vilka inte längre orkar eller klarar av att bo i villa med stor trädgård, fick samhällsbyggnadsförvaltningen 2001 i uppdrag att inleda detaljplanearbetet för Aspö Mad, på ett område som tidigare varit militärförläggning. I planuppdraget ingick även färjeläget, vilket är i behov av en tydligare utformning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 57 föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad samt området kring
färjeläget), Karlskrona kommun, Blekinge län.
Jäv
Jan-Olof Petersson (fp) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Yrkande
Camilla Persson (v) yrkar ändring i planbeskrivningen där texten ”Söder om
lokalgatan föreslås ett kvarter med ganska tätt liggande grupphus på små tomter”
ändras till ny text ”Söder som lokalgatan föreslås ett kvarter som i första hand i sin
helhet reserveras för seniorboende”. Vidare ändring i meningen ”Planens syfte
med radhus och grupphusområdet är att möjliggöra för seniorboende”. Följande
stryks i samarbete med en exploatör samt hela efterföljande mening.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
Perssons yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Perssons
ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Reservation
Camilla Persson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att antaga detaljplan för Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad samt området kring
färjeläget), Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______
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2005.216.214

§ 36
Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö) – antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 417,
föreslagit fullmäktige att anta rubricerade detaljplan.
Karlskrona kommun har en positiv befolkningsutveckling. I dagsläget råder brist
på kommunala tomter för enskilt byggande. Efterfrågan på tomter inom stadsbygden är mycket stor. Den norra platån på Ringö är ett utbyggnadsområde för
bostäder/småhus i kommunens översiktsplan från 2002. Förslaget har även stöd i
kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Förslaget syftar till att skapa kommunala villatomter i en attraktiv miljö, nära havet
och relativt nära Karlskrona centrum. Befintliga privata bostadsfastigheter inordnas i den nya bebyggelsestrukturen. Större delen av planområdet ägs av Karlskrona
kommun. Den norra delen av området utgörs av privatägda bostadsfastigheter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 58, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för del av Lyckeby 1:1 m.fl. (norra Ringö) Karlskrona
kommun.
Yrkanden
Günter Dessin (v) och Camilla Persson (v) yrkar återremiss.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Günter Dessin (v), Camilla Persson (v), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Ulf Hansson
(v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen för del av Lyckeby 1:1 m.fl. (norra Ringö) Karlskrona
kommun.
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2005.346.609

§ 37
Svar på motion om dagbarnvårdares rätt att räkna in egna barn i
barngrupperna m.m.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, § 89, av
Tommy Olsson (kd). Motionären vill att dagbarnvårdare skall få räkna in sina egna
barn i barngruppen och få likvärdig ersättning för dem. Motionären betonar vikten
av att kommunen har ett utbud av barnomsorg så att föräldrar kan välja den form
som passar dem och deras barn bäst. Detta skulle vara mer förenligt med likställdhetsprincipen än dagens system.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 117,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget i motionen kan
innebära deltidslösningar som är jämförbart med en kommunal vårdnadsersättning.
Motionen ger inte en klar bild av om man avser dagbarnvårdare enbart för egna
barn eller om man avser att det skall ställas krav på att även ta emot andra barn i
barngruppen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2006, § 39, föreslagit
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Tommy Olsson (kd), med tillstyrkan av Maria Persson (c), Inga Lill Siggelsten
Blum (kd), Kent Lewén (fp), Henrik Wachtmeister (mp) och Markus
Alexandersson (s), yrkar återremiss.
Annicka Engblom (m) och Jan Johansson (kd) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar kommunfullmäktige
att återremittera ärendet.
_______

30 mars 2006

Tekniska nämnden
Akten

28

2005.167.512

§ 38
Svar på medborgarförslag om vägbelysning vid Saltsjöbaden
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005,
§ 28, av Lena Wernersson Carlén. Förslaget är att gatubelysning sätts upp längs
Saltsjöbadsvägen för att öka trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade
trafikanter.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 januari 2006, § 3, föreslaget att
fullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till att
nämnden prövar förslaget i samband med investeringsbudget för 2007 som
innehåller flera angelägna projekt av trafiksäkerhetskaraktär.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 59, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

Tekniska nämnden
Akten

29

2005.173.512

§ 39
Svar på motion om gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av
Jörgen Johansson (c). Motionären vill att Karlskrona kommun verkar för att
Vägverket bygger en gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 januari 2006, § 4, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Vägverket har lämnat yttrande den 21 juni 2005 och skriver att
en utbyggnad av gång- och cykelbanor finansieras via en regional transportplan
som hanteras av Region Blekinge, som även prioriterar och beslutar om vilka
objekt som skall genomföras. Vägverket anger vidare, att på grund av andra angelägna objekt inom länet, finns gång- och cykelvägen inte upptagen för utbyggnad
fram till år 2009. När den slutligen kan byggas beror på medelstilldelningen och
hur Region Blekinge prioriterar objekten i länet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 60, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

Tekniska nämnden
Akten

30

2005.137.512

§ 40
Svar på motion om gångbana längs riksväg 28 i Holmsjö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av Lena
Hjort (fp). Motionären vill att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast
uppvakta Vägverket i syfte att få en trafiksäkrare miljö i Holmsjö samhälle. Som
skäl anförs ökad trafikbelastning inte minst trafik med tunga fordon och att det
därmed finns behov av en gångbana.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 januari 2006, § 5, föreslagit
fullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till Vägverkets
yttrande, daterat den 21 juni 2005, att en utbyggnad av gångbanor finansieras via
en regional transportplan som hanteras av Region Blekinge, som även prioriterar
och beslutar om vilka objekt som skall genomföras. På grund av andra angelägna
objekt inom länet finns ingen gångbana upptagen för utbyggnad fram till år 2009.
När en gångbana kan byggas beror på medelstilldelningen och hur Region
Blekinge prioriterar objekten i länet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 61, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

31

2005.481.822

§ 41
Svar på medborgarförslag om Rödeby badanläggning
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2005,
§ 133, av Johan Swahn. Förslaget är att utebadet blir bättre genom att bygga en
mindre lekplats, skaffa rutschkana, ändra prissättning och förbättra omklädningsrummen.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 januari 2006, § 8, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att på Rödeby utebad
finns idag en volleybollplan, en stor grönyta för bollspel och en kiosk med möjligheter till boklån.
En lekplats kräver mycket stora investeringar och framförallt ett gediget underhåll.
Rutschbana har funnits men med den mängd barn som finns ute, anser förvaltningen att säkerhetsaspekter sätts åt sidan. Förbättring av omklädningsrum följer
kommunens underhållsplan och våren 2005 målades insidan av byggnaden.
Prissättningen ändrades den 1 augusti 2004 för samtliga av förvaltningens anläggningar. Det finns s.k. 10-kort och säsongskort både halvår och helår. Höjningen för
bad är 5 kr/bad, ingen höjning har skett år 2005 och ingen är planerad för år 2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 62, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

Kommunledningsförvaltningen
Akten

32

2005.601.550

§ 42
Svar på motion om Handelshamnens utveckling i en medborgardialog
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005, § 180,
av Kent Lewén (fp). Motionären yrkar att kommunen tar fram alternativa inriktningsförslag för den framtida utvecklingen inom olje- och handelshamnens områden i en djup medborgardialog som avslutas med en kommunal folkomröstning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 februari 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Det syfte motionären har med en folkomröstning tillgodoses med syftet med den planeringsprocess som föreskrivs i plan- och bygglagen.
Folkomröstningsinstitutet har i denna process stora risker ur demokratisynpunkt,
då utfallet – lika litet som ett avtal – kan binda en prövning av den framtida användningen av mark och vatten genom den speciallagstiftning som plan- och bygglagen utgör. När folkomröstningsinstitutet skall användas, fordras en genomtänkt
och väl avgränsad och definierad frågeställning. Annars är risken stor att man
lämnar utrymme för såväl manipulation som vida tolkning av resultatet.
I kommunens översiktsplan har fullmäktige år 2002 tagit ställning till
Handelshamnen som ett utvecklingsområde. Hur en omvandling skall ske, är som
framgått ovan en process som lämpligast bedrivs utifrån plan- och bygglagens
regelverk. Det pågår för närvarande en bred diskussion och försök med nya former
för medborgarinflytande, som fångats upp i arbetet med revidering av plan- och
bygglagen och som kommunen tar till sig.
I den aktuella frågan har miljö- och byggnadsnämnden behandlat ett programutkast
för Handelshamnen och beslutat inleda en tidig dialog om områdets framtida omvandling. För handelhamnen gäller dock at området ingår i riksintresset för kulturminnesvården samt ligger inom avgränsningen för världsarvet. Frihetsgraden för
utformningen av den framtida stadsbilden är således inte alltför stor. Dessa begränsningar gäller inte för Oljehamnen. Det kan därför vara väl så intressant att
inleda förutsättningslös medborgardialog om detta område. Genom att markavtalen
löper till år 2009 innan någon förändring av markanvändningen kan ske, finns en
väl tilltagen tid för allmänhetens delaktighet i en sådan process.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 63, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Kent Lewén (fp), med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
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Henrik Wachtmeister (mp), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Andreas Reinholdson (kd),
Jan-Olof Petersson (fp) och Richard Jomshof (sd), yrkar bifall till motionen
Gerthie Olsson (s), med tillstyrkan av Carl-Göran Svensson (m), yrkar återremiss.
Kent Lewén (fp) yrkar avslag till återremissyrkandet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras, och finner att ärendet skall återremitteras.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall avgöras
idag röstar ja, den som vill att ärendet skall återremitteras röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 46 nej-röster mot 26 ja-röster och tre frånvarande att
ärendet skall återremitteras, voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Hans-Göran Håkansson (fp), Kent Lewén (fp), Eva Röder (fp), Inger Fölster (fp),
Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Lena Hjorth (fp), Anna Ekström
(fp), Margareta Rodin (fp), Börje Dovstad (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen
Johansson (c), Karl-Anders Holmquist (c), Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd),
Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Andreas Reinholdson (kd), Jan Johansson (kd),
Evy Andréasson (kd), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Ulf Hansson (v), José Espinoza B
(mp) och Henrik Wachtmeister (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______

30 mars 2006

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

34

2005.88.440

§ 43
Svar på motion om Stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Jan
Johansson (kd). Motionären vill att kommunen utreder möjligheterna att erbjuda
föräldrastöd i enlighet med motionens intentioner grundat på Folkhälsoinstitutets
rapport.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 januari 2006, § 2, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Ärendet har av remitterats till de förvaltningar som
handlägger frågor som rör barn och ungdomar, Med hänvisning till vad som framkommit av de olika förvaltningarnas yttranden och med de möjligheter som kan
finnas bör förutsättningarna för ett projekt på övergripande nivå utredas i samarbete mellan kommun, landsting, frivilligorganisationer m.fl. kring upplägg, finansiering och ansvarsfördelning som underlag för vidare beslut i ärendet.
Vid sammanträde med folkhälsorådets referensgrupp i januari 2006 framkom att
landstinget bedriver en bra föräldrautbildning baserad på en metod COPE
(COmmunity Parent Education) och att resurser finns inom landstinget för att
utveckla och bedriva denna verksamhet även framöver. Professionalitet krävs för
att arbetet som redan är igång på några grundskolor i kommunen.
Med hänvisning till vad som framkommit och landstingets möjlighet och kunskap
bör de resurserna användas och fortsatt utvecklas i samarbete med kommunen som
sker idag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 64, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

§ 44
Frågor
Jörgen Johansson (c) frågar idrotts- och fritidsnämndens ordförande om
verkställighet av beslut från 1991 om att anlägga en tennisbana i Kättilsmåla.
Lena Ryge (s) svarar att det inte finns några planer på att anlägga rubricerade
tennisbana.
_______
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Akten

36

2006.73.400

§ 45
Svar på interpellation om kustkommunernas bristande beredskap vad gäller
sanering vid inträffad oljekatastrof till havs
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 2 februari 2006, § 5, av Bo Löfgren (fp).
Ärendet bordläggs då interpellanten inte är närvarande.
_______

30 mars 2006

Akten

37

2006.99.611

§ 46
Svar på interpellation om kunskapsnivån i våra kommunala grundskolor
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande den 20 februari 2006
från Karl-Gösta Svenson (m).
Magnus Johansson (s) har skriftligt besvarat interpellationen.
I debatten deltar Karl-Gösta Svenson (m), Magnus Johansson (s), Annicka
Engblom (m) och Jan-Olof Petersson (fp).
_______

30 mars 2006

Akten

2006.166.753

§ 47
Svar på interpellation om uteblivet stöd till brottsoffer
Interpellation till socialnämndens ordförande den 18 mars 2006 från Mats
Lindbom (c).
Jan-Anders Lindfors (s) har den 28 mars 2006 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Jan-Anders Lindfors (s) och Ann-Louise
Trulsson (m).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2006
§ 48

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 49

Kommunala val

§ 50

Anmälningsärenden

§ 51

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 52

Inkomna interpellationer

§ 53

Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006

§ 54

Yttrande över förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge

§ 55

Tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer som har
uppehållstillstånd

§ 56

Ändring av tidigare beslut om ersättning till kontaktpersoner inom handikappomsorgen

§ 57

Avtal mellan Karlskrona kommun och Saltöhem AB om exploatering av detaljplan för
Flundran 3 m.fl. på Saltö

§ 58

Detaljplan för Flundran 3 m.fl. på Saltö, Karlskrona kommun – antagande

§ 59

Detaljplan för Järavägen del av Karlskrona 6:50 m.fl. – antagande

§ 60

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 2006

§ 61

Svar på motion om familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona

§ 62

Svar på medborgarförslag om saluhall vid Lokstallarna/Gamla Långöbron

§ 63

Svar på motion om cykelbana längs Gamla Infartsvägen (Annebo-Bergåsa tågstation)

§ 64

Svar på motion om att trafiksäkra järnvägsövergången vid Wämö

§ 65

Svar på medborgarförslag om cykelväg Stora Vörta – Skärva

§ 66

Svar på motion om framtida satsningar på Vodafone Arena Rosenholm

§ 67

Svar på motion om Läsa-skriva-räkna-garanti

§ 68

Svar på motion om att göra skolan till en läskfri zon

§ 69

Svar på motion om minskning av antal ledamöter i fullmäktige

§ 70

Svar på motion om att ”adoptera” en äldre

§ 71

Svar på motion om utbetalning av semesterdagstillägg

§ 72

Svar på motion om kommunförsäkringar

§ 73

Svar på interpellation om beredskap för sanering vid inträffad oljekatastrof till havs

§ 74
Svar på interpellation om asbest i dricksvattnet
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 april 2006, kl. 13.30-17.15

Beslutande

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

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Peter Johansson (s) kl. 13.30-15.40 §§ 48-61
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s) kl. 13.30-16.35 §§ 48-67
Gerthie Olsson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Eva-Britt Dahlström (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Walla Carlsson (s) kl. 15.20-17.15 §§ 59-74
Bengt-Olof Karlsson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Annelie Svensson (s) kl. 13.30-16.50 §§ 48-67
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m) kl. 14.55-17.15 §§ 56-74
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m) kl. 13.30-16.55 §§ 48-71
Annicka Engblom (m) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp) kl. 13.30-16.35 §§ 48-67
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (ob)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Camilla Persson (v) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Richard Jomshof (sd) kl. 13.30-16.50 §§ 48-69
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Åke Håkansson (s)
Lennart Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl. 13.30-15.40 §§ 48-61
Gert Olsson (s) kl. 13.30-15.20 §§ 48-58
Kenneth Lejhall (s) kl.15.40-17.15 §§ 62-74
Jeanette Petersson (s) kl. 15.40-17.15 §§ 62-74
Anders Ovander (m) kl. 13.30-14.55 §§ 48-55
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Ulf Hansson (v)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Kenneth Lejhall (s) kl. 13.30-15.40
Jeanette Petersson (s) kl. 13.30-15.40
Anders Ovander (m) kl. 14.55-16.20
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 13.30-16.45
Eva Abramsson (m) kl. 13.30-16.10
Sven Wallfors (m) kl. 13.30-16.45
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-16.10
Tore Zetterqvist (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Nadzija Medic och Eva-Britt Dahlström

3

27 april 2006

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 4 maj 2006, kl. 13.30

……..……………………………………… §§ 48-74
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

……………………………………………….
Nadzija Medic

Justerare

………………………………………………..
Eva-Britt Dahlström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 maj 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………………
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Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
Akten

5

2006.1.102

§ 48
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Camilla Jonsson, Säby 19, 373 02 Ramdala har med skrivelse den 23 mars 2006
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för centerpartiet,
2. Bertil Reinholdsson har vis e-post den 24 april 2006 med omedelbar verkan sagt
upp uppdraget som ledamot för kristdemokraterna i Karlskronahems styrelse, då
han inte längre är partimedlem, samt
3. Andreas Reinholdson har via e-post sagt upp sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige från och med den 28 april 2006, då han inte längre är partiansluten till kristdemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

27 april 2006

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Valberedningens ordförande
Berörd nämnd
De valda
Akten

2006.1.102

§ 49
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
kommunfullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Gullberna KB, Fastighetsbolag
Revisor Mats Nilsson (s) efter Karl Sundberg
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Revisor Mats Nilsson (s) efter Karl Sundberg
_______
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Akterna

7

2006.223.007
2006.217.102
2006.217.102

§ 50
Anmälningsärenden
A. Tekniska nämndens beslut den 28 mars 2006, § 30, om taxor för salutorg,
och annan offentlig plats m.m.
B. Revisionens granskning av sjukfrånvaron, bifogas handlingarna
C. Länsstyrelsen beslut 060404 om fördelning av mandat mellan valkretsarna i
Karlskrona kommun mandatperioden den 1 november 2006 – den 31 oktober
2010, bifogas handlingarna
D. Tackskrivelse till kommunfullmäktiges ordförande, från Sigvard Bengtsson,
KA 2 Museiförening för Rörligt Kustartilleri, för det heraldiska vapnet till
museét.
_______
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Akterna

8

2006.200.109
2006.203.462
2006.212.340

§ 51
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om väktare/ordningsvakter för patrullering i Karlskrona
centrum, av Filip Issal,
2. Motion om gratis vattenprover, av Maria Persson (c), samt
3. Motion om asbest i dricksvattenledningar, av Kent Lewén (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______

27 april 2006

Akten

2006.243.510

§ 52
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om trafiksituationen för
riksväg 28 och länsväg 122, av Jan Johansson (kd).
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

10

2006.165.042

§ 53
Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2006 inhämta uppgifter för en traditionell budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport
bygger på erfarenheterna från årets första två månader.
Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2006 för kommunen som
helhet skall bli +23,6 mkr. En prognos efter februari månads utgång pekar mot ett
resultat om +6,9 mkr. Hänsyn har då emellertid inte tagits till effekter på realisationsvinster och finansnetto av pågående fastighetsförsäljning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 76, för egen del
beslutat
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 11 mkr för ökade årliga kostnader med
anledning av utbyggd förskoleverksamhet genom överföring av medel från
kommunstyrelsens reserv för utbyggnad av förskolan i årsbudgeten för 2006,
2. att tillföra barn- och ungdomsnämnden ökade investeringsmedel om 0,6 mkr för
utrustning och inventarier till fem förskoleavdelningar genom överföring av medel
från särskild reserv för utbyggnad av förskolan i 2006 års investeringsbudget,
3. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 0,5 mkr för projektet ”Hälsa på
arbetsplatsen” från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i årsbudgeten
för 2006, samt
4. att tillföra kommunstyrelsens basbudget 14 mkr för verksamheten ”Vodafone
Arena Rosenholm” från kommunstyrelsen reserv för nämnda ändamål i årsbudgeten för 2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 76, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda äldrenämnden och socialnämnden att snarast vidta sådana åtgärder
som innebär att befarade avvikelser från tilldelade ramar för år 2006 minimeras,
2. att uppdra till kommunstyrelsen att i fortsatt dialog med kommunens nämnder ta
fram mål och riktlinjer för de olika verksamheterna. Dessa skall fokusera på
resultat och upplevd kvalitet. Uppdraget skall redovisas till kommunfullmäktige i
samband med att kommunens budget för år 2007 beslutas. Härmed upphör
nuvarande uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för nämndernas verksamhet med
avseende på innevarande års budget, samt
3. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
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Yrkanden
Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s), Kent Lewén (fp) och Karl-Gösta Svenson
(m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Nordin (m), Bo Löfgren (fp) och Jan Johansson (kd) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anmoda äldrenämnden och socialnämnden att snarast vidta sådana åtgärder
som innebär att befarade avvikelser från tilldelade ramar för år 2006 minimeras,
2. att uppdra till kommunstyrelsen att i fortsatt dialog med kommunens nämnder ta
fram mål och riktlinjer för de olika verksamheterna. Dessa skall fokusera på
resultat och upplevd kvalitet. Uppdraget skall redovisas till kommunfullmäktige i
samband med att kommunens budget för år 2007 beslutas. Härmed upphör
nuvarande uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för nämndernas verksamhet med
avseende på innevarande års budget, samt
3. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Ekonomienheten
Akten

12

2005.572.701

§ 54
Yttrande över förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge
Direktionen för Vårdförbundet Blekinge (Vfb) har vid sammanträde den 20 oktober 2005 beslutat föreslå Vfb:s medlemskommuner ändringar i nu gällande förbundsordning. Förbundsordningen som bilagts har markeringar i fet och kursiv stil
där förändringar gjorts.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 mars 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 78, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att vårdförbundet ges möjlighet att genom separat avtal med berörda
medlemskommuner driva annan skolverksam när någon av medlemmarna så
beslutar,
2. att tillstyrka tillägg till § 1 med vara assistansgivare för medlemskommunerna,
3. att tillstyrka tillägg till § 1 med Elev- eller vårdplatser som
medlemskommunerna inte gör anspråk på ska kunna erbjudas kommuner
utanför länet eller andra intressenter,
4. att tillstyrka tillägg till § 4 med Revisorerna väljer sin ordförande inom
gruppen,
5. att avstyrka tilläggsförslaget i § 9, samt
6. att tillstyrka tillägg till § 13 med vad avser ledamöter i kommunens nämnder.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Arbetsmarknadsenheten
Ekonomienheten
Integrationsverket
Akten

13

2006.46.133

§ 55
Tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer
som fått uppehållstillstånd
Integrationsverket har med skrivelse den 16 januari 2006 gjort en framställan om
att de vill teckna en tillfällig och särskild överenskommelse med kommunen om
ytterligare introduktionsplatser för år 2006. Med anledning av den tillfälliga lagen
om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut, som riksdagen beslutade om den
15 november 2005, kommer betydligt fler asylsökande att få uppehållstillstånd
2006 än tidigare år. Målet är att de som fått uppehållstillstånd så fort som möjligt
skall etablera sig på arbetsmarknaden och bli delaktiga i samhället.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 februari 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun och Integrationsverket har sedan
tidigare ett löpande avtal om mottagande med 100 personer per år.
Integrationsverket föreslår ett tillfälligt utökande med ytterligare 55 personer.
Karlskrona kommun har för 2004 och 2005 uppfyllt gällande avtal. Vid ett utökat
mottagande för 2006 finns behov av personalförstärkning med en vägledartjänst
inom flyktingintroduktionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 81, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att tillfälligt utöka mottagandet av flyktingar för 2006 med ytterligare 55 personer,
vilket blir totalt 155 personer.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar avslag.
Günter Dessin (v), Mats Johansson (s), Tommy Olsson (kd) och Kent Lewén (fp)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Svensons
avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att tillfälligt utöka mottagandet av flyktingar för 2006 med ytterligare 55 personer,
vilket blir totalt 155 personer.
_______
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Handikappnämnden
Akten

14

2006.54.024

§ 56
Ändring av tidigare beslut om ersättning till kontaktpersoner inom
handikappomsorgen
Handikappnämnden har vid sammanträde den 8 februari 2006, § 1, lämnat yttrande
och beslutsförslag. I samband med budget den 7 september 2005 beslöt handikappnämnden att förändra ersättningen till kontaktpersoner. Totalt innebar beslutet en
kostnadsminskning om 2,9 mkr per år för handikappnämnden. Förändrade ersättningsnivåer var i enlighet med Svenska Kommunförbundets rekommendationer.
Fullmäktige fastställde den 23 november 2005 handikappnämndens beslut.
Förändringen av kontaktpersonernas ersättningar, som skulle gälla från den 1 januari 2006, har dock aldrig genomförts i praktiken. Kommunstyrelsen allmänna
utskott beslöt i januari månad att beslutet inte skulle verkställas, utan i stället avvakta en ny prövning. Handikappnämnden fick i uppdrag att återkomma till fullmäktige med ett nytt förslag till i princip oförändrade ersättningar och nämnden
skulle samtidigt genomföra en ny granskning och genomgång av beviljade
kontaktpersoner inom verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 mars 2006 lämnat
beslutsförslag i tre attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 82, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut i november 2005 om från år
2006 reducerade ersättningsnivåer till kontaktpersoner inom handikappomsorgen,
2. att i stället från den 1 januari 2006 fortsätta tillämpa jämfört med år 2005,
oförändrade ersättningsnivåer till kontaktpersoner inom handikappomsorgen, samt
3. att som följd av ovanstående beslut samtidigt utöka handikappnämndens
budgetram för år 2006 med 2 600 000 kronor att täckas genom en motsvarande
omdisponering av medel från den särskilda säkerhetsmarginalen i 2006 års budget.
Karl-Gösta Svenson (m), Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och Kent Lewén (fp)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten
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2006.220.251

§ 57
Avtal mellan Karlskrona kommun och Saltöhem AB om exploatering av
detaljplan för Flundran 3 m.fl. på Saltö
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 23 mars 2006 översänt rubricerade
ärende. Detaljplanen för Flundran 3 m.fl. på Saltö, Karlskrona kommun, är föremål
för antagande av kommunfullmäktige i Karlskrona.
Planområdet är på södra Saltö och omfattar i huvudsak det gamla fryshusområdet
med bl.a. fastigheterna Fryshuset 7 och Flundran 3. Planförslaget syftar till att
möjliggöra en omvandling av fryshustomten till bostäder. Saltöhem AB som äger
merparten av planområdet vill uppföra attraktiva bostäder i flerbostadshus.
Saltöhem kommer att svara för genomförandet av bostadsprojektet inkl. förvärv av
den mark och de fastigheter de inte äger inom planområdet, samt svara för åtgärder
och åtaganden som fordras för ett plangenomförande och vilka åtgärder framgår av
planförslaget med innehåll. Förslaget medger en byggnation med ca 170 lägenheter
fördelat på ca 132 bostadsrätter och ca 38 hyresrätter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 83, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande avtal varigenom kommunen bland annat överlåter ett
område om ca 3970 kvm av Saltö 2:1 till Saltöhem AB mot en mellanavgift av
4 200 000 kronor och ett deltagande från Saltöhem AB´s sida i utbyggnad av
infrastruktur med 4 000 000 kronor, samt
2. att beloppet om 4 000 000 kronor reserveras för utbyggnaden av gång och
cykelväg/cykelfält, trafikdämpande åtgärder m.m. på sträckan Saltöbron mot
Fisktorget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 april 2006

Kommunens anslagstavla
Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörda sakägare
Akten
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2005.339.214

§ 58
Detaljplan för Flundran 3 m.fl. på Saltö, Karlskrona kommun - antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 mars 2006, § 85, för
egen del godkänt detaljplanen och hemställer att kommunfullmäktige beslutar anta
den. Verksamheten har upphört i det gamla fryshuset på Södra Saltö. Planförslaget
syftar till att möjliggöra en omvandling av fryshustomten till bostäder. Saltöhem
AB vill uppföra attraktiva bostäder i flerbostadshus. Befintligt isverk moderniseras
och flyttas från höjdplatån till hamnplanen längre söderut. Ett plåtslageri rivs och
en befintlig byggnad på hamnplanen ges byggrätt. Målet är att södra Saltö omvandlas till en ny variationsrik och spännande stadsdel med blandning av bostäder
och verksamheter.
De föreslagna bostäderna ligger på höjdplatån medan två mindre delområden
ligger på hamnplanen. Avståndet till Karlskrona centrum är 1,5 km. Marken inom
planområdet är dels privatägd och dels kommunägd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 84, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Flundran 3 m.fl. på Saltö, daterad januari 2006 och
reviderad i februari 2006.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m), Gerthie Olsson (s), Gunilla Ekelöf (fp) och Richard Jomshof
(sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henrik Wachtmeister (mp) yrkar återremiss för att bättre bearbeta frågan om att
skapa billigare boenden och bättre redovisa hur plan relateras till helhetssyn av
centrala Karlskronas utveckling och de senaste studier som nyligen slutförts eller
håller på att slutföras.
José Espinoza (mp) och Camilla Persson (v) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
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Således beslutar kommunfullmäktige
att anta detaljplanen för Flundran 3 m.fl. på Saltö, daterad januari 2006 och
reviderad i februari 2006.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Berörda sakägare
Akten
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2004.515.214

§ 59
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m.fl. – antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 februari 2006, § 52, för
egen del beslutat godkänna detaljplanen. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att
anta detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m.fl. i Karlskrona kommun,
daterad oktober 2005.
Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att bygga ut Järavägen från
Vedebyskolans bollplan i norr och till cirkulationsplatsen vid Slottsbackens
köpcentrum i söder. Järavägen, som idag är en återvändsgata, byggs ut för att
minska trafikbelastningen på kringliggande gator, främst på Lyckebyvägen med
bostadsfastigheter och Vedebyskolans tillfart. Vägen planeras gå utmed östra
kanten av den nedlagda Gullbernadeponin. Ett nytt verksamhetsområde för handel
och kontor föreslås söder om Vedeby skola och daghemmet.
Kommunen äger största delen av marken inom planområdet. KF
Centrumfastigheter AB äger kvarteret Kommersen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 85, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m.fl. i Karlskrona
kommun, Blekinge län, daterad oktober 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Akten

19

2006.154.004

§ 60
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2006
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 mars 2006 lämnat beslutsförslag. Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: ”En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning”.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda lämnas vid
fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 86, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

20

2003.537.106

§ 61
Svar på motion om familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Annicka Englom (m). Motionären föreslår att nyårsfyrverkeri från Stakholmen
avfyras vid två olika tidpunkter, dels vid en tidigare tidpunkt på kvällen och dels
vid det traditionella tolvslaget. Skälet till förslaget är att göra arrangemanget
tillgängligt för så många kommuninvånare som möjligt och för familjer med små
barn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 8 september 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Vid fullmäktiges beredning av ärendet den 27 oktober
2005 återremitterades ärendet med uppdrag att göra en kostnadsberäkning av ett
fyrverkeri av mindre omfattning vid 18-tiden på kvällen, samt ett av större omfattning vid tolvslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 21 februari 2006 lämnat ett
kompletterande yttrande med kostnadsberäkning. Samhällsbyggnadsförvaltningens
föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 87, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Annicka Engblom (m), Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Jan-Olof
Petersson (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Günter Dessin (v) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Annicka
Engloms m fl yrkande om bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka motionen röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 30 nej-röster, fyra som avstår och två
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Således beslutar kommunfullmäktige
att avslå motionen.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

22

2005.598.841

§ 62
Svar på medborgarförslag om saluhall vid Lokstallarna/Gamla Långöbron
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november
2005, § 180, av Lasse Larsson. Förslagsställaren skriver bland annat att det bör
byggas en saluhall på den tidigare bensinstationens tomt vid Lokstallarna/Gamla
Långöbron. Det finns stora möjligheter att skapa en riktig turistmagnet för
Karlskrona då erfarenheten visar att just den typen av byggnader skapar ett sug och
ett stort intresse för just den kommunen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 februari 2006, § 60,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Lidl Sverige har för avsikt
att bygga en livsmedelsbutik mellan Lokstallarna och Brohålan. En ansökan om
bygglov kom in i november 2005, och ansökan har stöd i en detaljplan som fastställdes i september 2005. Jernhusen har sålt området till Lidl och det pågår
lantmäteriförrättning för att bilda en fastighet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 88, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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23

2005.555.512

§ 63
Svar på motion om cykelbana längs Gamla Infartsvägen (Annebo-Bergåsa
tågstation)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005, § 152, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att tekniska nämnden får i uppdrag att
skyndsamt utreda hur man kan anlägga en cykelbana längs Gamla Infartsvägen,
delen Annebo – Bergåsa tågstation, samt att en eventuell cykelbana ges en tydlig
skyltning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 februari 2006, § 23, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Den i motionen föreslagna cykelbanan finns upptagen
i nämndens investeringsbudget med utförande 2006, med planerad förlängning
fram till Lindesnäs år 2007.
Utförandet planeras ske längs Gamla Infartsvägens västra sida för att möjliggöra
en anslutning mot Ekorrvägen samt över järnvägen mot Sunnanvägen. Beträffande
tydlig skyltning kommer cykelbanan att skyltas enligt gällande regler.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 89, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2005.72.512

§ 64
Svar på motion om att trafiksäkra järnvägsövergången vid Wämö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Gunilla
Ekelöf (fp). Motionären vill att tekniska förvaltningen får i uppdrag att trafiksäkra
rubricerade övergång. Trafiksituationen vid järnvägsövergången utanför Wämö
Center är idag under all kritik. Bland annat måste cykelbanor och trottoarer byggas
ut.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 februari 2006, § 24, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att följande åtgärder är
planerade för att förbättra trafiksituationen utanför Wämö Center: BlekingeTrafiken har planer på att, med stöd av statliga bidrag, bygga om busshållplatsen
på östra sidan (mot Wämö Center) så att den dels handikappanpassas och dels
förlängs norrut för att rymma fler bussar utan att infarten till Wämö Center blir
blockerad. Dessa åtgärder är planerade att genomföras under hösten 2006.
I kommunens budget för 2006 finns en mkr upptagna för att bygga gång- och
cykelväg mellan Wämö Center och Annebo. I samband härmed planeras
järnvägsövergången, i samråd med Banverket, att förbättras för cyklister.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 90, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (fp) med tillstyrkan av Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ekelöfs yrkande
om bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt Ekelöfs förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
_______
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2005.509.312

§ 65
Svar på medborgarförslag om cykelväg Stora Vörta – Skärva
Medborgarförslag väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005, §
152, av Lars Gustavsson. Förslaget är att kommunen måste ta sitt ansvar och bygga
färdigt cykelvägen mellan Stora Vörta och Skärva som Vägverket började planera
för ca 12 år sedan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 februari 2006, § 22, lämnat yttrande och beslutsförslag. I samband med breddning av E 22 till fyrfältighet mellan
Rosenholm och Nättraby planerade Vägverket även bygga gång- och cykelväg
mellan Trantorp (Skärva) och Nättraby. Kommunen har upprättat detaljplan som
efter överklagande i flera instanser nu vunnit laga kraft. Vägverket, som skall
finansiera gång- och cykelvägens utbyggnad, har i budget för 2006 anslagit 2,5
mkr. Kommunen har ansökt om förrättning hos lantmäteriet för att lösa markfrågorna.
För närvarande pågår förberedelser för entreprenadupphandling av gång- och
cykelvägen. Byggstart planeras ske i augusti 2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 92, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

27 april 2006

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

26

2005.546.820

§ 66
Svar på motion om framtida satsningar på Vodafone Arena Rosenholm
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005, § 152, av
Mats Lindbom (c). Motionären föreslår att idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att samla idrottsföreningarna i Karlskrona och diskutera utvidgat idrottsutbyte
med flera av länderna kring Östersjön, att kontakt tas med representanter för olika
städer runt Östersjön, att våra framgångsrika idrottare tillfrågas om att vara
ambassadörer i detta rika utbyte och att sponsorer engageras m.m.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2006, § 13,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att förslagen
överensstämmer väl med såväl det arbete som pågår sedan många år som med
Karlskrona kommuns vision för Vodafone Arena Rosenholm. Idrotts- och fritidsförvaltningen har en internationellt ansvarig personal och medel för internationellt
arbete. Bidrag lämnas både till aktiviteter vid besök i annat land och vid utländskt
besök i Sverige.
Sedan 1995 finns UBC Commission on Sport inom det område som motionären
efterlyser. Baltic Summer Camp är en ny aktivitet från och med 2006, som är ett
sommarträningsläger för ungdomar i åldrarna 10-17 år och denna aktivitet är helt
inriktad på utbyte med vänorter och andra intresserade kring Östersjön.
Karlskrona Sport College är en annan möjlighet för att skapa utbyte av såväl
idrottande elever som lärare, idrottsledare m.fl, Arrangemang och aktiviteter bidrar
till att synliggöra Karlskrona kommun och att skapa sociala relationer och förståelse mellan människor, länder och idrotter. Arbetet bör fortsatt riktas mot verksamheter och anläggningar inom Karlskrona kommun och navet för detta arbete är
Vodafone Arena Rosenholm.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 93, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

27

2005.499.600

§ 67
Svar på motion om Läsa-skriva-räkna-garanti
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2005, § 133, av
Jan-Olof Petersson (fp). Motionären föreslår att barn- och ungdomsnämnden får i
uppdrag att inrätta en läsa-skriva-räkna-garanti i enlighet med motionen, att nämnden inrättar sommarkurser för elever i de första årskurserna som har behov av extra
undervisning i svenska, samt att dessa sommarkurser leds av lärare med särskild
utbildning i att lära barn läsa och skriva.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 februari 2006, § 17,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att elevers
garanterade rätt till stöd är en angelägen och prioriterad ambition. Enligt rådande
styrdokument finns en lagstadgad garanti i enlighet med det förslag motionen ger
uttryck för vad gäller en garanterad rätt till stöd för elever som har svårt att nå
målen. En sådan garanti måste byggas upp med varsamhet och i takt med
kunskapsutvecklingen på området. Metoderna är många, såväl vad det gäller
undervisningssätt, material och sätt att förklara orsaker till svårigheterna. Nära
relationer och personlig kännedom är den viktigaste grunden för förståelse och val
av åtgärder i det enskilda fallet, vilket framhålls i en rapport från Skolverket.
Nämnden anser också att det finns en risk för att riktade insatser i enlighet med
förslaget i motionen får negativa effekter för de elever som trots åtgärder inte når
målen. Planering och genomförande av extra undervisning till elever i lägre åldrar
bör ske i anslutning till den dagliga skolverksamheten och med ordinarie lärare och
lärararbetslag. Att bygga på nära relationer som barnen har till vuxna i sin närhet är
i allmänhet en förutsättning för att skolarbete utanför ordinarie skoltid skall kunna
bli en positiv upplevelse för yngre barn.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 94, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionens förslag om att inrätta en kommunal läsa-skriva-räknagaranti,
2. att avslå motionens förslag om inrättande av sommarkurser för elever i de första
årskurserna som har behov av extra undervisning i svenska, samt
3. att som en följd av ovanstående även avslå motionens tredje attsats.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Mats Lindbom (c) och
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till motionens tre attsatser.
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Magnus Johansson (s) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Patrik Hansson (s) lämnar en sakupplysning.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Peterssons
yrkande om bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att avslå motionens förslag om att inrätta en kommunal läsa-skriva-räknagaranti,
2. att avslå motionens förslag om inrättande av sommarkurser för elever i de första
årskurserna som har behov av extra undervisning i svenska, samt
3. att som en följd av ovanstående även avslå motionens tredje attsats.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

29

2005.525.611

§ 68
Svar på motion om att göra skolan till en läskfri zon
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005, § 152, av
Ingrid Hermansson (c). Motionären yrkar att barn- och ungdomsförvaltningen
uppmanas att ta del av kampanjen från Sveriges Tandläkarförbund som ska rädda
barnens tänker, samt att uppmana barn- och ungdomsförvaltningen att kommunens
förskolor och skolor intar ett restriktivt förhållningssätt till söta drycker och godis.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 februari 2006, § 18,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden redovisar att verksamheterna har en
stor medvetenhet om vikten av nyttig mat och att detta inkluderar en strävan efter
att minska barns/elevers sockerintag. Skolhälsovårdens önskemål avseende utbudet
i skolornas kafeterior är på väg att uppfyllas liksom den översyn och förbättring av
frukost och mellanmål på fritidshemmen, som efterlyses av motionären.
Det motionen vill åstadkomma är på väg att genomföras. Medvetenhet om nyttan
och glädjen av en sund livsföring och därmed kosthållning måste få ta tid. Vikten
av att förändra barns/elevers matvanor genom egen insikt och kunskap ger också
rektorerna uttryck för ”Det handlar om en långsam övergång för att eleverna inte
skall reagera med att inte äta det som erbjuds”.
För att göra Tandläkarförbundets kampanj känd kommer rektorsområdena att
informeras om kampanjen och var projektets dokumentation finns att tillgå.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 96, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Ingrid Hermansson (c), Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och Henrik Wachtmeister
(mp) yrkar bifall till motionen.
Magnus Johansson (s) och Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ingrid
Hermanssons yrkande om bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

27 april 2006

Således beslutar kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
_______
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Akten

31

2006.40.101

§ 69
Svar på motion om minskning av antal ledamöter i fullmäktige
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006, § 4, av
Richard Jomshof (sd). Motionären yrkar att Karlskrona kommunfullmäktige
minskas från 75 till 61. Som skäl anförs förutom en effektivitetsökning att det finns
pengar att spara.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 mars 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras, skall beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa
gång i hela landet. Beslutet skall fattas före utgången av mars månad valåret.
Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet.
I kommentaren till paragrafen anges att beslut om fullmäktiges antal inför ett
förestående val behöver bara fattas om antalet röstberättigade har ökat sedan
närmast föregående val, så att antalet ledamöter måste ökas eller om man ändå
inom latituden önskar ändra antalet.
Eftersom fullmäktige under innevarande mandatperiod före utgången av mars
månad valåret inte tagit beslut i frågan, är det lämpligt att fullmäktige för kommande mandatperiod beslutar i denna fråga. Att nu ta ett beslut som skall gälla från
år 2011 utan att veta mandatfördelningen efter valet i år skulle inte uppfylla det
syften som motionären vill åstadkomma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 97, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Richard Jomshof (sd) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
Akten

32

2005.458.739

§ 70
Svar på motion om att ”adoptera” en äldre
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2005, § 133, av
Maria Persson (c). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar utreda möjligheten
för gymnasieeleverna på omvårdnadsprogrammet att ”adoptera” en äldre.
Remissynpunkter
Utbildningsnämnden den 1 februari 2006, § 3
Äldrenämnden den 1 mars 2006, § 12
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 mars 2006 sammanställt
nämndernas yttranden. Behov av att utreda frågan finns inte, eftersom samarbete
pågår mellan omvårdnadsutbildningen och Röda Korsets besöksverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 98, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Personal/löneenheten
Akten

33

2004.34.024

§ 71
Svar på motion om utbetalning av semesterdagstillägg
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 januari 2004, § 5, av EvaBritt Dahlström (s). Motionären påpekar att sommarsemestern kan vara den enda
gång på året som familjen kan göra någonting tillsammans, och semesterersättningen utbetalas inte förrän efter semesteruppehållet. Med anledning av detta
förslås att kommunen blir mer generös och i fortsättningen utbetalar de anställdas
semesterlön i juni månad, för den som så önskar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 mars 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Eftersom utvecklingskostnaden beräknas bli hög
föreslås att kommunen i stället har en manuell rutin för att i förskott betala ut
semesterdagstillägg till dem som så önskar. Förutsättningen är att huvudsemestern
omfattar minst 15 semesterdagar och att medarbetaren innehar en semesterlönegrundande anställning hela kalenderåret. Förskottet betalas ut månaden före den
månad då huvudsemester infaller och dras tillbaka på månadslönen den månad då
semesterdagstillägget skulle utbetalas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 99, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen på så sätt att ovanstående rutin om förskott av
semesterdagstillägg gäller på prov under 2006 och utvärderas hösten 2006.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomi/upphandlingsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen/försäkringshandläggare
Akten

34

2005.226.050

§ 72
Svar på motion om kommunförsäkringar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 47, av Björn
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna vill att kommunen
omgående utreder möjligheterna till alternativa försäkringslösningar. Det kan vara
att ansluta till ett redan existerande kommunsamarbete eller att bilda ett eget
kommunförsäkringsbolag tillsammans med kommuner i Blekinge, Kronoberg och
Kalmar, samt att kommunen gör kommande upphandling endast för ett år i taget
för att möjliggöra övergång till bättre försäkringsalternativ så snart som möjligt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunens strategi vad gäller kommunförsäkring är
bland annat att följa vad som händer i de olika kommungemensamma aktiviteterna.
Först när det finns konkreta resultat av de gemensamma aktiviteterna är det möjligt
att bedöma fördelar och nackdelar. Det är samma strategi som tidigare valdes vad
gäller kommunupplåning och som resulterade i ett delägarskap i Kommuninvest.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 222, föreslagit
fullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 december 2005, § 244,
återremitterat ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 100, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att utreda möjligheterna till alternativa försäkringslösningar enligt den strategin
som finns beskriven ovan, samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
Yrkanden
Henrik Wachtmeister (mp) yrkar bifall till 1:a attsatsen.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Wachtmeisters
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att utreda möjligheterna till alternativa försäkringslösningar enligt den strategin
som finns beskriven ovan, samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
_______

27 april 2006

Akten

36

2006.73.400

§ 73
Svar på interpellation om beredskap för sanering vid inträffad oljekatastrof
till havs
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 2 februari 2006, § 5, av Bo Löfgren (fp). Ärendet bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 45, då interpellanten inte var
närvarande.
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 13 april 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Bo Löfgren (fp) och Mats Johansson (s)
_______
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Akten

37

2006.211.340

§ 74
Svar på interpellation om asbest i dricksvattnet
Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om asbest i dricksvattnet, av
Ingrid Hermansson (c).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 13 april 2006 svarat på interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______

1 juni 2006

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006
§ 75

Ny ledamot och ersättare i fullmäktige

§ 76

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 77

Kommunala val

§ 78

Anmälningsärenden

§ 79

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 80

Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

§ 81

Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun

§ 82

Revisionsberättelse år 2005 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
samt beslut om ansvarsfrihet

§ 83

Bytesavtal mellan Karlskrona kommun och Staten Fortifikationsverket

§ 84

Investeringsmedel till körramp i Verkö Hamn

§ 85

Svar på motion om familjepark

§ 86

Svar på motion om EU-projekt

§ 87

Svar på motion om tillbyggnad av gymnastiksal på Tvings skola

§ 88

Frågor

§ 89

Svar på interpellation om asbest i dricksvattnet

§ 90

Svar på interpellation om trafiksituationen för riksväg 28 och länsväg 122

§ 91

Svar på interpellation om beslut som inte genomförts

§ 92

Svar på interpellation om latrinhämtning

§ 93

Svar på interpellation om etablering av enskilda friskolor i Karlskrona kommun

§ 94

Svar på interpellation om integrationen i Kungsmarken

_______

1 juni 2006

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 1 juni 2006, kl. 13.30-16.25

Beslutande

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

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s) kl. 13.30-14.40 §§ 75-81
Markus Alexandersson (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
André Gustafsson (s) kl. 15.00-16.25 §§ 81-94
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp) kl. 13.30-14.40 §§ 75-81
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp) kl. 13.30-16.20 §§ 75-93
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp) kl. 13.30-16.05 §§ 75-92
Margareta Rodin (fp) kl. 13.30-16.10 §§ 75-92
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Jane Pärlklo (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl. 13.30-15.55 §§ 75-89
Camilla Persson (v) kl. 13.30-15.15 §§ 75-84
Richard Jomshof (sd)
Henrik Wachtmeister (mp) kl. 13.30-16.00 §§ 75-91
Tjänstgörande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Siv Holmberg (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Gert Olsson (s)
Mats Crambé (s)
Jeanette Petersson (s)
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp) kl. 15.00-16.25 §§ 81-94
Per-Erik Karlsson (fp) kl. 16.20-16.25 § 95
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-15.30 §§ 75-87
Ingrid Hermansson (c) kl. 15.30-16.25 §§ 87-94
Ulf Hansson (v)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m) kl. 13.30-14.40
Sven Wallfors (m)
Tore Zetterqvist (kd)
Per-Erik Karlsson (fp) kl. 13.30-16.20
Pernilla Persson (c)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Anders Persson och Per-Anders Nygård
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Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 2 juni 2006, kl. 13.30

……………………………………………. §§ 75-94
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………§§ 75-92 och 94
Patrik Hansson

Ordförande

……………………………………………… § 93
Börje Nilsson

Justerare

………………………………………………
Anders Persson

Justerare

………………………………………………
Per-Anders Nygård

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 juni 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………

4

1 juni 2006

5

§ 75
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen har den 12 maj 2006 utsett Ingeborg Palmberg till ny ledamot och
Göran Redeén till ny ersättare för kristdemokraterna.
Pernilla Persson har utsetts till ny ersättare för centerpartiet.
Ordföranden hälsar dem välkomna till fullmäktige.
_______

1 juni 2006

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
Akten

6

2006.1.102

§ 76
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Andreas Reinholdson har den 31 maj 2006 avsagt sig uppdraget som ledamot i
barn- och ungdomsnämnden för kristdemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______

1 juni 2006

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
De valda
Akten

2006.1.102

§ 77
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige till och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Daniel Jusinski (kd) efter Andreas Reinholdson
Handikappnämnden
Ersättare Christina Anderbjörk (s) efter Anita Seaberg
Äldrenämnden
Ersättare Günter Dessin (v) efter Sylva Lilja
Ersättare Alf Öien (s) efter Lennarth Rydén
Karlskrona kommuns revisorer
Ledamot Siv Elofsson (s) efter Karl Sundberg
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Revisor Siv Elofsson (s) efter Karl Sundberg
_______
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Akterna

2006.113.107
2006.280.106

§ 78
Anmälningsärenden
A. Blekingetrafikens årsredovisning 2005
B. Protokoll 060324 från Blekingetrafikens bolagsstämma
C. Kallelse till extra bolagsstämma med Blekingetrafiken AB
Torsdagen den 22 juni 2006 kl. 09.00 i Landstingssalen, Wämö Center
D. Sveriges Kommuner och Landsting 060327 Aktiv lekmannarevision Demokratisk granskning av kommunala bolag
E. Sveriges kommuner och Landsting 060412 – En tidning om Demokratins
utmaningar
F. Ungdomsstyrelsens mail om Årets ungdomskommun!
_______

8

1 juni 2006

Akterna

9

2006.284.843
2006.291.180
2006.306.840
2006.307.537
2006.309.510
2006.310.512
2006.311.880
2006.313.879
§ 79
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om Galleria i tunneln under torget, från Filip Issal,
2. Medborgarförslag om att bygga ett staket längs med Nättrabyån som skyddar
barnen från att leka i det strömma vattnet, från Anna Issal,
3. Motion om båtturism och lokalt båtliv – Stärk Karlskronas prägel som sjöstad!
av Jörgen Johansson (c),
4. Motion om resecentrum Gullberna av Mats Lindbom (c),
5. Motion om trafikmiljön i Rödeby tätort, av Lennart Hansson (c),
6. Medborgarförslag om trafiksäkerheten på Drottninggatan, av Elisabeth
Mattisson,
7. Motion om Karlskrona och stadsbiblioteket – ett alternativ, av Mats Lindbom
(c), Maria Persson (c), Jörgen Johansson (c), Ingela Abramsson (c), Karl-Arne
Holmqvist (c) och Lennart Hansson (c), samt
8. Medborgarförslag om informationstavla och målning av spårvagnsstolpe av
Lasse Larsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
_______

1 juni 2006

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

10

2006.94.042

§ 80
Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Revisionens har med skrivelse den 16 maj 2006 lämnat revisionsberättelse för år
2005. Revisionen har granskat kommunens styrelsers och nämnders verksamhet
och genom utsedda lekmannarevisorer i av Karlskrona kommun helägda bolag,
även verksamhet i dessa företag.
Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Till hjälp vid vår
granskning har revisionen haft Ernst & Young.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som
redovisas i skrivelsen med tillhörande bilagor.
Revisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och de övriga nämnderna och de
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och tillstyrker också att
kommunens årsredovisning godkänns, samt att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under 2006 beakta de synpunkter som revisorerna funnit vid
revisionen.
Revisionens ordförande Bo Löfgren (fp) och revisor Thomas Almqvist, Ernst &
Young, föredrar ärendet.
Mats Lindbom (c) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen,
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2006 beakta de synpunkter som
revisorerna funnit vid revisionen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
_______

1 juni 2006

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

11

2006.94.042

§ 81
Årsredovisning är 2005 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 45, godkänt bokslutet
för rå 2005 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisionen har med skrivelse den 16 maj 2006 tillstyrkt att årsredovisningen för år
2005 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2005.
_______

1 juni 2006

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

12

2006.90.042

§ 82
Revisionsberättelse år 2005 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet år 2005. Granskningen
har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse den 8 mars 2006 tillstyrkt att fullmäktige godkänner
årsredovisningen och att direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har varit Birger Trellman och Sven-Otto Ullnér.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja direktionen ansvarsfrihet.
_______

1 juni 2006

Mark- och exploateringsenheten
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2006.268.250

§ 83
Bytesavtal mellan Karlskrona kommun och Staten Fortifikationsverket
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 19 april 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Karlskrona kommun och staten, genom Fortifikationsverket, har
intresse av att reglera en del markfrågor mellan sig och med anledning härav har
bytesavtal träffats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2006, § 107, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna bilagda bytesavtal varigenom kommunen bland annat överlåter
fastigheten Karlskrona 4:71 till Staten Fortifikationsverket och staten överlåter
bland annat del av Karlskrona 6:1 (f.d. Rosenholmsvarvet) till kommunen för en
mellanavgift av 5 200 000 kronor, samt
2. att försälja delen av fastigheten Karlskrona 6:1 i bytesavtalet och att via AB
Karlskrona Moderbolag ge Kruthusen Företagsfastigheter AB ägardirektiv att
förvärva del av Karlskrona 6:1, f.d. Rosenholmsvarvet och efter förrättning såsom
avstyckning från Karlskrona 3:19, för en köpeskilling av 5 200 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

1 juni 2006

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2006.150.550

§ 84
Investeringsmedel till körramp, Verkö Hamn
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 februari 2006, § 13 föreslagit att
kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna investering av
köp av körramp vid Verkö färjeterminal och att erforderliga avtal tecknas med
Stena Line, samt att anvisa investeringsmedel till ett belopp av 29 200 tkr utanför
beslutad investeringsram år 2006.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen har vid beredning av
ärendet, även undersökt möjligheterna att låta Karlskrona Stuveri AB vara ägare
till rampen, av finansiella skäl. De kostnadsfördelar som finns med en sådan
lösning uppväger inte det administrativa merarbete som samtidigt uppstår. För att
köpet skall vara kostnadsneutralt erfordras att fullmäktige för denna anläggning
godkänner ett avsteg från de avskrivningsprinciper som gäller i Karlskrona
kommun. Detta eftersom en rak avskrivning innebär att räntekostnaderna blir
högre de första åren, för att årligen minska.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2006, § 108, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna tekniska nämndens köp att körramp,
2. att körrampen finansieras genom nyupptagande av lån om totalt 29 200 tkr,
samt
3. att för denna anläggning godkänna avsteg från nuvarande avskrivningsprinciper.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

1 juni 2006

Tekniska nämnden
Näringslivsenheten
Akten

15

2003.368.332

§ 85
Svar på motion om familjepark
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003, § 129, av
Ingrid Hermansson (c). Motionären yrkar att Karlskrona kommun utreder möjligheten till ett socialt aktivitetsprojekt med mål att bygga och driva en familjepark.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2005, § 111, lämnat
yttrande och beslutsförslaget att bifalla motionen. Nämnden har angett en möjlig
utveckling av Wämöparken som ett alternativ till utvecklingsområde för
Familjepark på Trossö.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 april 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag. I Karlskrona finns idag en privat anläggning, Barnens Gård,
med aktiviteter för barn. Här finns lekland, vattenland, djur som får getter, höns,
kaniner och ankor samt caféverksamhet. Näringslivsenheten har dessutom fått flera
förfrågningar från företag som söker lokaler för etablering av s.k. lekland i
Karlskrona. Förfrågningarna kommer från såväl lokala företag som från företag
utanför regionen, och som idag driver lekland på andra orter i landet. Kommunen
bör undvika egen verksamhet som kan komma att bedömas som ”osund
konkurrens”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2006, § 110, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad.
Yrkanden
Ingela Abramsson (c) yrkar återremiss.
Mats Johansson (s) yrkar att ärendet avgörs idag och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_______

1 juni 2006

Akten

16

2005.220.106

§ 86
Svar på motion om EU-projekt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47, av
Annicka Engblom (m). Motionären yrkar att kommunledningsförvaltningen
iordningsställer en informationstavla med aktuella EU-projekt på lämplig plats,
samt att kommunledningsförvaltningen arbetar för att bättre informera kommunens
medborgare om de EU-projekt som drivs i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen vill anföra att ett antal pågående EUprojekt finns beskrivna på kommunens hemsida ”www.karlskrona.se” under ”Om
kommunens/EU-projekt”. Dessa projekt är i huvudsak de som ligger under kommunstyrelsen dvs. i huvudsak Interreg-projekt och Leader+ projekt. I receptionen
finns redan idag EU-information från EU-upplysningen vid Sveriges Riksdag.
Denna information kommer också att kompletteras med information från
Europeiska kommissionen som kommunen kommer att erhålla via Europa Direkt
Blekinge. Man vänder sig till flera olika aktörer, ideella föreningar, kommuner,
näringslivet m.fl. Ett särskilt fokus ligger på att nå ut till den unga generationen.
Kontoret har Region Blekinge som huvudman och ligger i anslutning till Region
Blekinges kansli.
Kommunstyrelsen vid sammanträde den 9 maj 2006, § 111, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att tillse att kommunens aktuella
EU-projekt finns tillgängliga vid kommunhusets reception, samt
2. att motionen i övrigt skall anses besvarad med hänvisning till vad
kommunledningsförvaltningen anfört i sin skrivelse.
Annicka Engblom (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

1 juni 2006

Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

17

2005.146.291

§ 87
Svar på motion om tillbyggnad av gymnastiksal på Tvings skola
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28 av KarlAnders Holmquist (c). Motionären menar att Tvingsskolans gymnastiksal är i
minsta laget och då främst för eleverna i de övre årskurserna. Vid tillbyggnad
kommer även förutsättningen för utnyttjande kvällstid och helger att öka. Med anledning av ovanstående yrkar motionären att Tvings gymnastiksal skall byggas ut.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2005, § 72,
lämnat yttrande och beslutsförslaget att motionen avslås.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Kommunstyrelsen beslöt den 11 april 2005 att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra och samordna en förstudie för byggande
av en idrottshall i Tving. Uppdraget kräver samordning med barn- och ungdomsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden samt med föreningsliv, skolråd m.m.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2006, § 112, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Karl-Anders Holmquist (c) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Holmquists
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_______

1 juni 2006

18

§ 88
Frågor
1. Mats Lindbom (c) frågar tekniska nämndens ordförande om tillstånd för en
omfattande avstängning av hamnplanen i Kristianopel.
Percy Blom (s) svarar.
2. Kent Lewén (fp) frågar kommunstyrelsens ordförande om Marinens Musikkår
med anledning av uppgifter om nedläggning.
Mats Johansson (s) svarar.
3. Gunilla Ekelöf (fp) frågar tekniska nämndens ordförande om när
trafiksäkerhetsarbetena vid järnvägsövergången intill Wämö Center påbörjas.
Percy Blom (s) svarar.
_______

1 juni 2006

Akten

19

2006.211.340

§ 89
Svar på interpellation om asbest i dricksvattnet
Interpellationen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2006, § 74, till
kommunalrådet Gerthie Olsson av Ingrid Hermansson (c). Ärendet bordlades.
Gerthie Olsson (s) har den 13 april 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Ingrid Hermansson (c), Kent Lewén (fp) och Gerthie Olsson (s).
_______

1 juni 2006

Akten

20

2006.243.510

§ 90
Svar på interpellation om trafiksituationen för riksväg 28 och länsväg 122
Interpellationen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2006, § 52, till
kommunalrådet Gerthie Olsson (s) av Jan Johansson (kd).
Gerthie Olsson (s) har den 30 maj 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Jan Johansson (kd), Mats Lindbom (c) och Gerthie Olsson (s).
_______

1 juni 2006

Akten

21

2006.276.370

§ 91
Svar på interpellation om beslut som inte genomförts
Interpellation den 16 april 2006 till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson
från Mats Lindbom (c).
Interpellationen innehåller många frågor så den delas upp så, att kommunstyrelsens
ordförande Mats Johansson (s) tar en del och fullmäktiges ordförande Patrik
Hansson (s) tar en del, och svar kommer att lämnas vid nästkommande sammanträde.
______

1 juni 2006

Akten

22

2006.278.450

§ 92
Svar på interpellation om latrinhämtning
Interpellation den 12 maj 2006 till tekniska nämndens ordförande Percy Blom från
Jan-Olof Petersson (fp).
Percy Blom (s) har den 28 maj 2006 svarat på interpellationen.
Ärendet bordläggs då interpellanten inte är närvarande.
_______

1 juni 2006

Akten

2006.287.631

§ 93
Svar på interpellation om etablering av enskilda friskolor i Karlskrona
kommun
Interpellation den 22 maj 2006 till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Magnus Johansson från Tommy Olsson (kd).
Magnus Johansson (s) har den 30 maj 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Annicka Engblom (m), Tommy Olsson (kd) och Magnus
Johansson (s).
_______

23

1 juni 2006

Akten

2006.292.130

§ 94
Svar på interpellation om integrationen i Kungsmarken
Interpellation den 19 maj 2006 till socialnämndens ordförande Jan-Anders
Lindfors från Ann-Louise Trulsson (m).
Jan-Anders Lindfors (s) har den 29 maj 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Ann-Louise Trulsson (m) och Jan-Anders Lindfors (s).
_______

24
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15 juni 2006

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 15 juni 2006, kl. 13.30-17.25

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
ledamöter

Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 13.30-16.45 §§ 95- del av 102
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m) kl. 13.30-16.55 §§ 95 – del av § 102
Annicka Engblom (m) kl. 13.30-14.45 §§ 95 – del av 102
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)

2
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Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c) kl. 13.30-16.35 §§ 95- del av 102
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd) kl. 13.30-17.10 §§ 95 – del av 102
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl. 13.30-15.00 §§ 95 – del av § 102
Richard Jomshof (kd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Åke Håkansson (s)
Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Jeanette Petersson (s)
Siv Holmberg (s)
Anita Seaberg (s)
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Inger Åkesson (kd)
Ulf Hansson (v)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Eva Abramsson (m)
Sven Wallfors (m)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)
Pernilla Persson (c)
Tore Zetterqvist (kd)
Göran Redeén (kd)

tjänstemän

Tf kommunchef Bo Johansson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Claes-Urban Persson och Lena Ryge

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 22 juni 2005, kl. 11.00

3

15 juni 2006

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………….. §§ 95-108
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………..
Börje Nilsson

Justerare

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

Justerare

………………………………………………
Lena Ryge

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 juni 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………………..

4

15 juni 2006

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

5

2006.1.102

§ 95
Avsägelser av kommunala val
Jenny Nelsson (m) har med skrivelse den 24 maj 2006 avsagt sig uppdraget som
representant i Litorina Folkhögskolas styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______

15 juni 2006

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

2006.1.102

§ 96
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2006 följande:
Litorina Folkhögskola, styrelsen
Ersättare/representant Claes Jogréus (m) efter Jenny Nelsson.
Samordningsförbundets styrelse (Finansiell samordning – Blekinge)
Representant Jan-Anders Lindfors (s)
Ersättare Tommy Olsson (kd)
_______

6

15 juni 2006

Akterna

7

2006.45.214
2006.111.214

§ 97
Anmälningsärenden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060510 § 162 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för fastigheten Karlskrona 5:53,
Krutvikens Gästgivaregård m.fl.
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060510 § 167 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av detaljplan för del av kv.
Wattrang, Karlskrona kommun
_______

15 juni 2006

Akterna

8

2006.338.531
2006.341.866

§ 98
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om bussreflex till alla skolskjutsbarn, av Gunnar Blomkvist,
samt
2. Motion om utsmyckning av det offentliga rummet, av Bo Löfgren (fp) och Inger
Fölster (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget och motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_______

15 juni 2006

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

9

2006.209.293

§ 99
Investering i arbetsmiljöförbättringar och övriga åtgärder i kommunala
lokaler i kvarteret Hjulhammar
I den av fullmäktige för år 2006 antagna investeringsbudgeten har upptagits 2,5
mkr för arbetsmiljöförbättringar vid kommunens lokaler i kvarteret Hjulhammar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 mars 2006, § 31, på uppdrag av
äldrenämnden, genomfört såväl projektering som anbudsupphandling av projektet.
Den presenterade kostnadssammanställningen slutar på 5,35 mkr varav dock 0,2
mkr avser planerade underhållsarbeten. Större delen av fördyringen sammanhänger
då med att projektet utökats med t.ex. brandlarmsinstallation, tillgänglighetsåtgärder och vissa verksamhetsanpassningar i övrigt. För att finansiera denna fördyring
om sammanlagt 2,65 mkr föreslår tekniska nämnden dels en omdisponering av
2.15 mkr från andra ospecificerade investeringsanslag inom fastighetsförvaltningens verksamhetsområde, dels en budgetering av ett nytt förväntat energibidrag från
länsstyrelsen om 0.5 mkr. Projektet kan härigenom fortfarande rymmas inom den
av fullmäktige fastställda totala investeringsvolymen för år 2006. De ökade hyreskostnaderna till följd av projektet skall för övrigt rymmas inom äldrenämndens för
år 2007 (och åren därefter) planerade och så småningom beslutade budgetram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 127, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka investeringsbeloppet enligt Budget 2006 för arbetsmiljöförbättringar
m.m. i kvarteret Hjulhammar med 2 650 000 kronor till sammanlagt 5 150 000
kronor,
2. att samtidigt täcka detta utökade investeringsbelopp genom dels en
omdisponering av 2 150 000 kronor från andra i Budget 2006 ospecificerade
investeringsanslag inom fastighetsförvaltningen enligt tekniska nämndens förslag,
dels genom ett nytt energibidrag från länsstyrelsen om 500 000 kronor, samt
3. att dessutom bevilja tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
detta projekt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Försäkringskassan
Socialnämnden
Handikappnämnden
Akten

10

2004.473.701

§ 100
Beslut om att ingå i ett finansiellt samordningsförbund samt val av ledamot
och ersättare i samordningsförbundets styrelse
Riksdagen har genom Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210) gett möjlighet till finansiell samordning som omfattar socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheten.
Kommunfullmäktige har den 3 mars 2005 yttrat sig över en förstudie om finansiell
samverkan i Blekinge och beslöt då att uttala sitt intresse för deltagande i finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser samt att kommunen skulle delta i framtagande av ett konkret förslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 130, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun skall ingå i ett samordningsförbund i Blekinge län,
2. att avsätta 100 tkr för verksamheten under 2006 ur kommunfullmäktiges reserv
för oförutsedda behov, samt
3. att kommunfullmäktige bland sina ledamöter utser en ordinarie representant och
en ersättare att ingå i samordningsförbundets styrelse. (val se § 96)
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

§ 101
Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning, den 30 april 2006
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april
2006 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall.
Förvaltningen har med utgångspunkt från bifogade handlingar lämnat beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen, vid sammanträde
den 30 maj 2006, § 131, för egen del
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden de resterande 1 000 000 kronor som
avsatts som Reserv för förskoleutbyggnader,
2. att ta bort kommunledningsförvaltningens kundfordringar från kundreskontran
som är nedskrivna med 100 % med beloppet 726 tkr,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2006, samt
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 131, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2006, efter beaktande av den föreslagna ombudgetering i samband med budgetdirektiven, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas, samt
2. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2006.
Yrkanden
Jan Johansson (kd) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Mats Johansson (s), Mats Lindbom (c) och Bo Löfgren (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2006, efter beaktande av den föreslagna ombudgetering i samband med budgetdirektiven, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas, samt
2. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2006.
_______
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2006.240.041

§ 102
Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 2007-2009
Förslaget bygger på en överenskommelse den 15 maj 2006 mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet (majoritetens förslag). Budgetuppföljningsrapport per den 28 februari 2006 ligger också till grund för förslaget. Även
regeringens vårproposition med dess satsningar på bland annat äldreomsorgen har
beaktats.
Sedan överenskommelse träffats mellan (s), (v) och (mp) den 15 maj, har
delårsbokslutet per den 30 april färdigställts. Helårsprognosen i anslutning till
delårsbokslutet överensstämmer väl med budgetutfallsprognosen i februari.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 23 maj 2006 utdelades Alliansens
(minoritetens) förslag till ombudgetering och direktiv. Allmänna utskottet
tillstyrkte majoritetens förslag.
Som underlag för beslutet finns:
Kommunledningsförvaltningens skrivelse den 22 maj 2006 med beslutsattsatser
ALLA SKA MED – så enkelt är det, majoritetens förslag,
FRAMTIDSTRO OCH FÖRNYELSE – Alliansens minoritetsförslag
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 132, föreslagit
kommunfullmäktige besluta om ombudgetering attsatserna 1-5 samt budgetdirektiv
attsatserna 6-23.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v), Henrik Wachtmeister (mp), Christina
Mattisson (s) och Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Mats
Lindbom (c), Jan Johansson (kd), Jan-Åke Nordin (m), Jan-Olof Petersson (fp), Bo
Löfgren (fp) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
ombudgetering attsatserna 1-5, samt bifall till Alliansens minoritetsförslag.
Proposition och beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna
1-5 om ombudgetering.
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Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till
budgetdirektiv attsatserna 6-23 mot Alliansens budgetförslag och finner att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Alliansens förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 26 nej-röster, en som avstår och nio
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 6-23, voteringsprotokoll
bilaga 1.
Reservationer
Karl-Gösta Svenson (m), Rune Andersson (m), Eva Ottosson (m), Ann-Louise
Trulsson (m), Jan-Åke Nordin (m), Karin Brunsberg (m), Lars-Göran Forss (m),
Carl-Göran Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Kent Lewén (fp), Bo Löfgren (fp),
Inger Fölster (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Lena Hjorth
(fp), Eva Röder (fp), Margareta Rodin (fp), Hans-Göran Håkansson (fp), Mats
Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Ingela Abramsson (c), Karl-Anders Holmquist
(c), Inger Åkesson (kd), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Ingeborg Palmberg (kd)
och Jan Johansson (kd) reserverar sig till förmån för egna yrkanden enligt
Alliansens förslag, protokollsbilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
A. Ombudgetering
1. att äldrenämndens ram år 2006 skall utökas med 10 mkr,
2. att tekniska nämnden år 2006 skall tillföras 0,8 mkr för s.k. MIFOundersökningar,
3. att budgetbeloppen avseende Skatteintäkter och statsbidrag år 2006 skall räknas
ned med 1,5 mkr netto,
4. att till kommunstyrelsens förfogande ställa en Reserv för volym- och
kvalitetsökning m.m. som skall tas upp med 8,7 mkr år 2006, samt
5. att ovanstående fyra ombudgeteringar finansieras genom att realisationsvinster
från fastighetsförsäljning år 2006 tas upp med 21 mkr utöver vad som är upptaget i
årsbudgeten för år 2006.
B. Budgetdirektiv
6. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2007-2009,
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a) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1 % av
skatteintäkter och statsbidrag vardera åren 2008 och 2009,
b) Samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel, med undantag av
investeringar för dricksvattenrening vid Johannishusåsen, och kommunens
investeringsutgifter skall varje år begränsas till ett belopp som motsvarar
samma års avskrivningsmedel, samt
c) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år
7. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2007 och 2008
i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 06-08 primärt skall gälla som
underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 07-09,
8. att barn- och ungdomsnämnden dock i linje med tilläggsbeslut under år 2006
skall tillföras 11 mkr år 2007 och framåt, finansierat genom ianspråktagande av
medel ur den särskilda reserven för förskoleutbyggnad,
9. att utbildningsnämnden och handikappnämnden i linje med tilläggsbeslut under
år 2006 skall tillföras 5 respektive 3 mkr år 2007 och framåt, finansierat genom
ianspråktagande av medel ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
10. att utbildningsnämnden i linje med tilläggsbeslut under år 2006 skall tillföras 3
mkr år 2007 och framåt, finansierat genom ianspråktagande av medel ur den
särskilda reserven avseende IV-programmet,
11. att handikappnämnden i linje med tilläggsbeslut under år 2006 skall tillföras
2,6 mkr år 2007 och framåt,
12. att äldrenämndens budgetram vardera åren 2007, 2008 och 2009 skall utökas
med 10 mkr som konsekvens av ombudgetering 2006,
13. att ägartillskottet till BlekingeTrafiken preliminärt skall ökas med 5 mkr år
2007 och framåt med anledning av nyligen genomförd upphandling av kollektivtrafik,
14. att 4 mkr skall avsättas år 2007, 7 mkr år 2008 och 8 mkr år 2009 i en särskild
reserv för årliga kostnader med anledning av skolutbyggnad inom Trossö samverkansområde,
15. att barn- och ungdomsnämnden från och med år 2007 och framåt skall erhålla
kompensation med 3 mkr för visst bortfall av statsbidrag till förskolan,
16. att Skatteintäkter och statsbidrag är 2007 skall räknas upp med 21,1 mkr och år
2008 med 22,6 mkr jämfört med gällande treårsbudget 06-08 med anledning av
skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Landsting, och att belopp
för Skatteintäkter och statsbidrag år 2009 skall tas upp i enlighet med prognos från
Sveriges Kommuner och Landsting,

15 juni 2006

15

17. att reserven för löne- och prisstegring skall minskas med 3 mkr vardera åren
2007 och 2008 jämfört med gällande treårsbudget 06-08, och att samma reserv
skall ökas med 67,4 mkr mellan år 2008 och år 2009,
18. att den s.k. säkerhetsmarginalen skall reduceras med 3,4 mkr år 2007,
19. att Reserven för volym- och kvalitetsökning preliminärt skall räknas upp med
2,8 mkr år 2007 och med 0,6 mkr år 2008 jämfört med gällande treårsbudget, och
att denna reserv preliminärt skall tas upp med 14,4 mkr år 2009,
20. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2009 som för år 2008,
21. att ge samtliga nämnder i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2006
redovisa förslag till rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet
motsvarande 1 % av vederbörande nämnds nettokostnader, varvid det ekonomiska
utrymme som därmed frigörs skall kvarstå inom nämnden för att ge möjlighet till
nödvändiga volym- och kvalitetsökningar. Presenterar nämnden inte sådana förslag
kommer avräkning att ske mot nämndens kompensation för prisökning,
22. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en nämndens
säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året, samt
23. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under januari månad år 2007.
_______
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2006.94.042

§ 103
Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 9 maj 2006 överlämnat
förslag till miljöbokslut för år 2005. Förvaltningen har uppdraget att årligen
sammanställa kommunens miljöbokslut. Bokslutet redovisar bland annat nyckeltal
som framtagits inom Föreningen Sveriges Ekokommuner där Karlskrona kommun
är en av medlemmarna. Det innefattar också annan relevant information om miljöarbetet i kommunen.
Karlskrona kommuns miljöarbete styrs av politiskt antagna styrdokument såsom
miljöplan, miljöpolicy och Agenda 21-dokument. Inriktningen är att anpassa
verksamheterna mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 133. föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna miljöbokslut för år 2005.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______
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2003.367.266

§ 104
Svar på motion om målsättningar som grund för skötsel av parkskogar samt
allmänna råd
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2003, § 129, av
Rune Andersson (m). Motionären föreslår som målsättning för Karlskrona
kommuns tätortsnära skogar (parkskogar) skall 1) vara områden för fritidsvistelse,
motion och rekreation för kommunens invånare samt för lekande och lärande för
de närboendes barn och skolungdomar, 2) vara områden för att upprätthålla en
ekologisk mångfald och vara reservat för hotande växter och djur. Detta låter sig
väl förenas med målsättning 1), samt 3) Ekonomiska aspekter på parkskogens
skötsel skall vara underordnade de två föregående punkterna men skall inte
förbises. Förväntat överskott kan användas till att höja parkskogarnas värde vad
gäller de två första punkterna eller till skötsel av kommunens parker och grönområden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 april 2006, § 47, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att de målsättningar som anges i
motionen faller inom ramen för den förvaltning och skötsel som tekniska förvaltningen redan idag tillämpar på parkskogar inom tätort och tätortsnära områden.
Tätortsnära skogar innefattar all kommunal skogbevuxen mark förutom Inglatorp,
Älmtamåla och Dragdö.
Förvaltningen genomför tillsammans med skogsvårdsstyrelsen och skogssällskapet
områdesvisa karteringar med målsättningen att kunna fastställa skötselplaner med
utgångspunkt från varje områdes förutsättningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______
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2005.592.841

§ 105
Svar på medborgarförslag om stadsvandring av historiska gestalter
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november
2005, § 180, av Filip Issal. Förslaget är att ge turister men även Karlskronas
invånare ett inslag med historisk fläkt i den vardagliga stadsbilden. Det går ut på
att utklädda personer skall gestalta Karlskronas historiska personer som Karl XI,
Rosenbom, Wachtmeister eller de mer vardagliga personerna från stadens historia
såsom Fiskegumman, skeppsbyggare eller officerare skall vandra runt på stadens
gator. Förslaget är att anställa personer som stadsvandrar alla dagar i Karlskrona,
under sommarmånaderna, utklädda till personer med anknytning till Karlskronas
historia.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunen arbetar med guideverksamhet där ibland
dessa historiska personer ingår. Det finns dramatiserade stadsvandringar som
arrangeras av Blekinge Museum och även Karlskrona Turistbyrå genomför en del
dramatiserade guideturer. Turerna finansieras idag genom att man betalar för att
delta. Om det skall finnas guider som finns tillgängliga för alla i stadskärnan så
behövs ett sätt att finansiera verksamheten. Andra alternativ är att omprioritera de
ekonomiska resurser som finns eller hitta någon privat aktör som ser en affärsmöjlighet i detta.
Kommunen kommer att ta med förslaget inför kommande säsonger, men för år
2006 finns ingen möjlighet att genomföra detta. Förvaltningen vill vidareutveckla
den guideutbildning som finns, och också lägga in drama på schemat, för att få en
ökad mängd guider som gärna är med och visar upp både kända och okända
historiska gestalter. Yttrandet är framtaget i samarbete med kulturchef Ivar
Wenster.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______
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2006.276.370

§ 106
Svar på interpellation om beslut som inte genomförts
Interpellation den 16 april 2006 till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson
från Mats Lindbom (c).
Interpellationen innehåller många frågor så den delas upp så, att kommunstyrelsens
ordförande Mats Johansson (s) tar en del och fullmäktiges ordförande Patrik
Hansson (s) tar en del, och svar kommer att lämnas vid nästkommande sammanträde.
Mats Johansson (s) och Patrik Hansson (s) har den 14 juni 2006 besvarat
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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2006.278.450

§ 107
Svar på interpellation om latrinhämtning
Interpellation den 12 maj 2006 till tekniska nämndens ordförande Percy Blom från
Jan-Olof Petersson (fp).
Percy Blom (s) har den 28 maj 2006 svarat på interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 1 juni 2006, § 92, ärendet då interpellanten inte var
närvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______
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§ 108
Ordföranden sommarhälsning
Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för vårens arbete och önskar alla en
avkopplande och trevlig sommar.
Kommunalrådet Mats Johansson (s) tackar presidiet för ett bra arbete och önskar
en trevlig sommar.
_______

31 augusti 2006

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006
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§ 122
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§ 125

Svar på medborgarförslag om tunnel eller gångbro som trafiksäkerhetsåtgärd
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Svar på motion om samordning av demensvården
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Plats och tid

Landstingssalen Wämö Center
Torsdagen den 31 augusti 2006, kl. 13.30-16.15

Beslutande

Ordförande
Patrik Hansson (s)
1:e vice ordförande Börje Nilsson (s)
2:e vice ordförande Gunilla Ekelöf (fp)
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m) kl. 15.30-16.15 §§ 121-131
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp) kl. 15.30-16.15 §§ 128-131
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c) kl. 14.55-16.15 §§ 116-131
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd) kl. 13.50-16.15 §§ 113-131
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
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Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl. 14.55-16.15 §§ 116-131
Richard Jomshof (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Christer Sandström (s)
Dan Persson (s)
Kenneth Lejhall (s)
Margita Landehag (s)
Mats Crambé (s)
Siv Brorsson (s)
Anita Seaberg (s)
Per-Anders Nygård (s)
Siv Holmberg (s)
Åke Håkansson (s)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Anders Ovander (m)
Sven Wallfors (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-14.55 §§ 109-115
Tore Zetterqvist (kd) kl. 13.30-13.50 §§ 109-112
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Jeanette Petersson (s)
Pernilla Persson (c)
Tore Zetterqvist (kd) kl. 13.50-16.15
Göran Redeén (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Jan-Olof Petersson och Margareta Rodin

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Onsdagen den 6 september 2006, kl. 15.00
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………… §§ 109-131
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………. §§ 109-114 samt 116-131
Patrik Hansson

Ordförande

………………………………………………. § 115
Börje Nilsson

Justerare

………………………………………………..
Jan-Olof Petersson

Justerare

…………………………………………………
Margareta Rodin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 september 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………………
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

2006.1.102

§ 109
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Johnas Mård (s) har med skrivelse den 16 augusti 2006 avsagt sig uppdraget
som ersättare i äldrenämnden från och med den 1 september 2006.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______
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Akten

2006.167.214

§ 110
Anmälningsärenden
A. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060809, § 291, att enligt fullmäktiges
delegationsbeslut, anta detaljplanen för Mursleven 6 m.fl. Torskors, Karlskrona
kommun daterad april 2006
_______
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Akterna

7

2006.315.611
2006.316.608
2006.340.101
2006.395.821
2006.402.210
2006.414.105
2006.417.842
2006.422.311
2006.421.315
2006.427.315
2006.428.843
2006.429.822
2006.430.822
2006.433.825
2006.435.871
2006.436.531
2006.437.829
§ 111
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om ”Låt invandrare bli en resurs för skolan, av Ingrid Hermansson (c),
2. Motion om ändrad terminsindelning, av Ingrid Hermansson (c),
3. Motion om ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning avseende ersättares
inlämning av motioner, av Åsa Gyberg-Karlsson (v),
4. Motion om multiidrottsplats med konstgräsplan på Rosenfeldtskolans skolgård,
av Christina Mattisson (s) och Markus Alexandersson (s),
5. Motion om strategiskt beslut om grönområden av Mats Lindbom (c),
6. Motion om internationell policy av Ingrid Hermansson (c),
7. Medborgarförslag om skylt med budskapet ”Du lämnar nu fastlandet” som
turistinformation, av Peter Öjerskog,
8. Medborgarförslag om parkeringsplatser under Stortorget, av Ann-Marie
Hedström,
9. Medborgarförslag om promenadstråk med hantverksförsäljning i
Handelshamnen och väg mot Wämö, av Ann-Marie Hedström,
10. Medborgarförslag om att få ”snedparkeringar” för att få fler parkeringsplatser,
av Helen Johansson,

31 augusti 2006

8

11. Medborgarförslag att flytta tillbaka Jarramas till Borgmästarfjärden, av AnnMarie Hedström,
12. Medborgarförslag om upprustning, uppsnyggning och modernisering av
kommunens badplatser från Bengt Ranfors,
13. Medborgarförslag om simsportanläggning vid Rosenholms udde från
Karlskrona simsällskap genom Herman Håkansson,
14. Motion om vattenutkast för fritidsbåtar vid Garpahamnen, Hasslö, av Jan-Olof
Petersson (fp),
15. Motion om att inrätta akvarium i Vattenborgen av Bo Löfgren (fp) och Tommy
Olsson (kd),
16. Motion om enzonstaxa i kollektivtrafiken för barn och ungdomar av Jörgen
Johansson (c), samt
17. Motion om asfalterad tennisbana i Kättilsmåla av Jörgen Johansson (c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för yttrande.
_______
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Samtliga nämnder
Agenda 21-samordnaren
Ekonomienheten
Akten

9

2006.94.042

§ 112
Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 9 maj 2006 överlämnat
förslag till miljöbokslut för år 2005. Förvaltningen har uppdraget att årligen
sammanställa kommunens miljöbokslut. Bokslutet redovisar bland annat nyckeltal
som framtagits inom Föreningen Sveriges Ekokommuner där Karlskrona kommun
är en av medlemmarna. Det innefattar också annan relevant information om miljöarbetet i kommunen.
Karlskrona kommuns miljöarbete styrs av politiskt antagna styrdokument såsom
miljöplan, miljöpolicy och Agenda 21-dokument. Inriktningen är att anpassa
verksamheterna mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 133, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna miljöbokslut för år 2005.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2006, § 103, bordlagt
ärendet.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) och Henrik Wachtmeister (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan Johansson (kd), med tillstyrkan av Gerthie Olsson (s), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och som tilläggsyrkande: att kommunens agerande i
fråga om KLIMP anges under egen rubrik vid nästa miljöbokslut.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna miljöbokslut för år 2005, samt
2. att kommunens agerande i fråga om KLIMP anges under egen rubrik vid nästa
miljöbokslut.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2003.367.266

§ 113
Svar på motion om målsättningar som grund för skötsel av parkskogar samt
allmänna råd
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2003, § 129, av
Rune Andersson (m). Motionären föreslår som målsättning för Karlskrona
kommuns tätortsnära skogar (parkskogar) skall 1) vara områden för fritidsvistelse,
motion och rekreation för kommunens invånare samt för lekande och lärande för
de närboendes barn och skolungdomar, 2) vara områden för att upprätthålla en
ekologisk mångfald och vara reservat för hotande växter och djur. Detta låter sig
väl förenas med målsättning 1), samt 3) Ekonomiska aspekter på parkskogens
skötsel skall vara underordnade de två föregående punkterna men skall inte
förbises. Förväntat överskott kan användas till att höja parkskogarnas värde vad
gäller de två första punkterna eller till skötsel av kommunens parker och grönområden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 april 2006, § 47, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att de målsättningar som anges i
motionen faller inom ramen för den förvaltning och skötsel som tekniska förvaltningen redan idag tillämpar på parkskogar inom tätort och tätortsnära områden.
Tätortsnära skogar innefattar all kommunal skogbevuxen mark förutom Inglatorp,
Älmtamåla och Dragdö.
Förvaltningen genomför tillsammans med skogsvårdsstyrelsen och skogssällskapet
områdesvisa karteringar med målsättningen att kunna fastställa skötselplaner med
utgångspunkt från varje områdes förutsättningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2005, § 104, bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_______
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Näringslivsenheten
Kulturförvaltningen
Akten

2005.592.841

§ 114
Svar på medborgarförslag om stadsvandring av historiska gestalter
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november
2005, § 180, av Filip Issal. Förslaget är att ge turister men även Karlskronas
invånare ett inslag med historisk fläkt i den vardagliga stadsbilden. Det går ut på
att utklädda personer skall gestalta Karlskronas historiska personer som Karl XI,
Rosenbom, Wachtmeister eller de mer vardagliga personerna från stadens historia
såsom Fiskegumman, skeppsbyggare eller officerare skall vandra runt på stadens
gator. Förslaget är att anställa personer som stadsvandrar alla dagar i Karlskrona,
under sommarmånaderna, utklädda till personer med anknytning till Karlskronas
historia.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunen arbetar med guideverksamhet där ibland
dessa historiska personer ingår. Det finns dramatiserade stadsvandringar som
arrangeras av Blekinge Museum och även Karlskrona Turistbyrå genomför en del
dramatiserade guideturer. Turerna finansieras idag genom att man betalar för att
delta. Om det skall finnas guider som finns tillgängliga för alla i stadskärnan så
behövs ett sätt att finansiera verksamheten. Andra alternativ är att omprioritera de
ekonomiska resurser som finns eller hitta någon privat aktör som ser en affärsmöjlighet i detta.
Kommunen kommer att ta med förslaget inför kommande säsonger, men för år
2006 finns ingen möjlighet att genomföra detta. Förvaltningen vill vidareutveckla
den guideutbildning som finns, och också lägga in drama på schemat, för att få en
ökad mängd guider som gärna är med och visar upp både kända och okända
historiska gestalter. Yttrandet är framtaget i samarbete med kulturchef Ivar
Wenster.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2006, § 105 bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_______
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Akten

2006.276.370

§ 115
Svar på interpellation om beslut som inte genomförts
Interpellation den 16 april 2006 till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson
från Mats Lindbom (c).
Interpellationen innehåller många frågor så den delas upp så, att kommunstyrelsens
ordförande Mats Johansson (s) tar en del och fullmäktiges ordförande Patrik
Hansson (s) tar en del, och svar kommer att lämnas vid nästkommande sammanträde.
Mats Johansson (s) och Patrik Hansson (s) har den 14 juni 2006 besvarat
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2006, § 106, bordlagt
ärendet.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Patrik Hansson (s), Kent Lewén (fp), Maria
Persson (c), Mats Johansson (s) och Ingrid Hermansson (c).
______
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Akten

2006.278.450

§ 116
Svar på interpellation om latrinhämtning
Interpellation den 12 maj 2006 till tekniska nämndens ordförande Percy Blom från
Jan-Olof Petersson (fp).
Percy Blom (s) har den 28 maj 2006 svarat på interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 1 juni 2006, § 92, ärendet då interpellanten inte var
närvarande.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2006, § 107, bordlagt
ärendet.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp) och Percy Blom (s).
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2005.48.291

§ 117
Investeringstillstånd för anpassning av lokaler i Aspö skola
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 april 2006, § 42, hemställt hos tekniska nämnden att omgående utföra ombyggnad av Aspö skola.
Anledningen är att hösten 2004 placerades en rullstolsburen elev i förskoleverksamheten. Den lokal som dagbarnvårdarna idag använder behöver och om några år
även skolan, anpassas för att bli tillgängliga. Efter genomgång av lokalerna har ett
förslag tagits fram där all verksamhet samlas i skolan, köket byggs om och utemiljön omkring skolan förbättras och tillgänglighetsanpassas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 juni 2006, § 53, beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att anvisa 3 200 000 kronor ur den i budgeten, under
åren 2005-2006 upptagna reserven för förskolor/skolor, för anpassning av lokaler i
Aspö skola samt att meddela omedelbart investeringstillstånd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 augusti 2006, § 145, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anvisa 3 200 000 kronor ur den i budgeten, under åren 2005-2006, upptagna
reserven för förskolor/skolor för anpassning av lokaler i Aspö skola, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.147.550

§ 118
Investeringsanslag, investeringstillstånd och driftkostnadstäckning avseende
förlängning av kaj nummer tre i Verkö hamn, färjeterminalen
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 juni 2006, § 64, hemställt att
kommunfullmäktige beslutar anslå 17,2 mkr utöver investeringsram för att
förlänga kaj tre i Verkö hamn, att täcka de ökade kapitalkostnaderna i den
avgiftsfinansiering om 600 tkr år 2007 samt att meddela investeringstillstånd för
förlängning av kaj tre inom ramen 17,2 mkr. Nämnden föreslår kommunstyrelsen
att till kommunfullmäktige anvisa finansieringsform för investeringsutgiften.
Med anledning av den hittillsvarande positiva utvecklingen för Verkö hamn har
tekniska nämnden tidigare tillskrivit kommunstyrelsen om godkännande av inriktningsbeslut och projekteringstillstånd för en föreslagen utbyggnad av hamnen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 juni 2006, efter samråd
med kommunstyrelsens ordförande, lämnat yttrande och beslutsförslag i tre attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 149, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i tre attsatser.
Karl-Anders Holmquist (c) yttrar sig.
Henrik Wachtmeister (mp), Mats Johansson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), CarlGöran Svensson (m), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och Richard Jomshof
(sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna utökning av investeringsramen för år 2006 med 17 200 000 kronor
som finansieras genom nyupplåning,
2. att den tillkommande nettokostnaden för 2007 skall finansieras genom en
tillfällig utökning av tekniska nämndens befintliga ram för avgiftsfinansierad
verksamhet ”färjeterminal” med 600 000 kronor, samt
3. att samtidigt meddela tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
detta projekt inom ramen 17 200 000 kronor.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.409.311

§ 119
Hemställan om tilläggsanslag år 2006 till beläggningsunderhåll
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 juni 2006, § 74, beslutat anhålla
hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag om 3 mkr för utökat beläggningsunderhåll år 2006.
Tekniska förvaltningen har tidigare redovisat att det långsiktiga behovet av medel
till toppbeläggningar uppgår till ca 5,6 mkr/år. För år 2006 medger anslagen att
beläggningar utförs för ca 1,7 mkr. Förvaltningen har bedömt ett behov av ytterligare 5,8 mkr för att åtgärda beläggningar som är hårt nerslitna, inte minst efter
den gångna vintern. Av detta beläggningsbehov har de värst utsatta vägarna prioriterats inom en kostnadsram om 3 mkr (bostadsområden och GC-vägar är inte
inräknade).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 juni 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande föreslås
kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beviljar ovannämnda tilläggsanslag, att finansieras ur de pengar som frigjorts i samband med den under året
genomförda fastighetsförsäljningen motsvarande 3 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 augusti 2006, § 150, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bevilja tilläggsanslag med 3 mkr, att finansieras ur de pengar som frigjorts
i samband med den under början av året genomförda fastighetsförsäljningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Baltijsk kommun
Samtliga nämnder
Akten

2006.365.105

§ 120
Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk för
åren 2006-2010
Karlskrona kommun och Baltijsk kommun i Ryssland är vänorter sedan 1995. För
att konkretisera vänortssamarbetet tecknades den 28 juni 2006 ett samarbetsprogram för åren 2006-2010. Undertecknandet skedde i samband med ett vänortsbesök i Baltijsk.
En förutsättning för att programmet skall bli giltigt är att respektive
kommunfullmäktige godkänner detsamma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 151, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och
Baltijsk kommun för åren 2006-2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Akten

2006.237.701

§ 121
Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har, efter att ha granskat årsredovisningen
2005, översänt årsredovisning och revisionsberättelse för fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns
och att direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 152, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.251.406

§ 122
Höjning av renhållningstaxan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 april 2006, § 43, hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxorna höjs med 13 % exklusive
mervärdesskatt från och med den 1 juli 2006 under förutsättning att riksdagen
beslutar att införa avfallsskatten enligt regeringens förslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 22 juni 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Sedan tekniska nämnden behandlat frågan har riksdagen antagit
regeringens förslag att höja skatten för hushållsavfall. Då det inte är möjligt att
höja kommunens taxor retroaktivt blir den ekonomiska effekten av höjningen för
år 2006 endast hälften i jämförelse med vad tekniska nämnden räknat med om fullmäktige beslutar om taxeförändringen i augusti månad. Med här gjorda antaganden
kan taxan höjas från och med den 1 oktober 2006. En sådan fördröjning medför ett
intäktsbortfall i jämförelse med tekniska nämndens förslag med ca 1 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 153, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att höja renhållningstaxorna med 13 % exklusive mervärdesskatt från och med den
1 oktober 2006.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Kommunens anslagstavla
Akten

2000.571.212

§ 123
Fördjupad översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet –
antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2006, § 230, för
egen del beslutat, att godkänna fördjupning av översiktsplan för Karlskrona
kommun, Trummenäsområdet, daterad 29 maj 2006. Syftet är att belysa förutsättningarna för att utveckla området, framför allt mot bakgrund av vatten- och avloppsförsörjningen. Det råder ett stort tryck på att utveckla Trummenäs och
Torsnäs, både vad gäller omvandling av befintlig fritidshusbebyggelse till permanentboende som nyexploatering. Med en sådan utveckling följer krav på vissa
servicefunktioner såsom infrastruktur, dagis och skola etc. Inom området finns
även höga värden för växt- och djurlivet, friluftslivet och kulturmiljön som skall
vägas samman i planeringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 154, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun,
Trummenäsområdet, daterad den 29 maj 2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2005.629.880

§ 124
Svar på medborgarförslag om lokalisering av ev. nytt stadsbibliotek/
kulturhus
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005
av Lars Åkesson. Förslaget är att fullmäktige skall besluta att ett ev. nytt stadsbibliotek/kulturhus lokaliseras till området Kungsmarken – Gullberna station –
Gullberna, att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta detaljplan för detsamma
samt att denna detaljplan skall, förutom för rubricerade byggnad på lämplig tomt,
redovisa läge för ny tillfart österifrån till Kungsmarken – Mariebergsområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 april 2006, § 132,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att i kommunens
översiktsplan anges ”Ett levande centrum är betydelsefullt för Karlskronas attraktivitet och är ett konkurrensmedel i kommunens tillväxt”. Ett kulturhus/bibliotek
måste uppfylla höga krav på tillgänglighet för alla färdsätt från tätortens, kommunens och regionens alla delar trots att det ligger geografiskt centralt. Samtliga bussoch tåglinjer har hållplats på Trossö. Möjligheter att gå och cykla samt åka kollektivt ökar tillgängligheten till Trossö för alla, minskar behovet av att använda bil
samt ger utrymme för de transporter som är nödvändiga att utföra med bil.
Nämnden föreslår att ett eventuellt nytt stadsbibliotek/kulturhus bör ligga på
Trossö, samt att ambitionen är att på sikt förbättra tvärförbindelserna över
Österleden - järnvägsspåren inom området Vedebylund, Gullberna och
Kungsmarken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 155, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget härmed är besvarat, samt
2. att ambitionen är att utveckla den offentliga servicen i Kungsmarken/Gullbernaområdet på samma villkor som i övriga kommundelar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
AB Karlskronahem
Akten

2004.152.510

§ 125
Svar på medborgarförslag om tunnel eller gångbro som trafiksäkerhetsåtgärd
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54,
av Karin Nordström. Förslaget är att det byggs en gång- och cykelbro eller gångtunnel mellan Gullbernavägen och Leksakshuset. I skrivelsen anges att gående
alltför ofta korsar Österleden och utsätter både sig själva och biltrafikanter för fara.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 mars 2006, § 35, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
AB Karlskronahem har den 30 maj 2006 lämnat yttrande.
Tekniska nämnden skriver att det finns gång- och cykelvägar som leder fram till
köpcentret Amiralen. Dessa utgör en säker miljö för gångtrafikanter och cyklister.
Att anlägga en ny bro och tunnel enligt förslaget skulle innebära en anläggningskostnad på 3-4 mkr och ökade kostnader för drift och underhåll. Vidare skulle man
vara tvungen att schakta i den gamla byggtippen intill Österleden, vilket innebär
ytterligare kostnader för markundersökningar och miljökonsekvensbeskrivning.
Frågan kommer att aktualiseras vid en eventuell planeringsprocess för cirkulationsplats eller planskildhet i Verkökrysset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 158, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
AB Karlskronahem
Akten

2005.550.312

§ 126
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbro över järnvägen vid
Kungsmarken
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005,
§ 152, av Sven Ranfors. Förslaget är att det byggs en gång- och cykelbro från
Kungsmarken över järnvägen till Gullbernavägen samt en gångtunnel under
Österleden. När boende på Kungsmarken, Mariedal, Backabo och Ekeberg skall
besöka köpcentret Amiralen, tar man genvägen över järnvägsområdet vid
Gullberna och korsar sedan Österleden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 mars 2006, § 36, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
AB Karlskronahem har med skrivelse den 30 maj 2005 lämnat yttrande.
Från berörda områden finns gång- och cykelvägar som leder fram till Amiralen.
Dessa utgör en säker miljö för gångtrafikanter och cyklister. Att anlägga en ny bro
och tunnel enligt förslaget skulle innebära en anläggningskostnad på 11-12 mkr
och ökade kostnader för drift och underhåll. Vidare skulle man vara tvungen att
schakta i den gamla soptippen intill Österleden, vilket innebär ytterligare kostnader
för markundersökningar och miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget föreslås aktualiseras vid en eventuell planeringsprocess för cirkulationsplats eller planskildhet i
Verkökrysset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 159, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Akten

2005.627.730

§ 127
Svar på motion om samordning av demensvården
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005, § 231, av
Karin Brunsberg (m). Motionären föreslår att fullmäktige skall uppdra åt äldrenämnden att utveckla och förbättra möjligheterna för demensvården där anhörigas
behov beaktas och att öka samverkan än mer mellan kommunen och landtinget vad
gäller demensvården.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 31 maj 2006, § 52, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Av upprättad redovisning framgår att äldrenämnden sedan flera år
ägnar demensvården mycket stor uppmärksamhet. Äldreförvaltningen har i uppdrag att utveckla vården både i samarbete med landstinget, frivilligorganisationer
och anhöriga/närstående. Nämnden tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 160, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen.
Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Akten

2006.185.730

§ 128
Svar på motion om inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24, av Evy
Andréasson (kd). Motionären framför behov av en enkel, lättillgånglig direktkontakt till äldreomsorgen. Genom ett telefonnummer skall alla kommuninvånare
kunna få besked om hur man når olika instanser, utbud av hjälp, rätt till hjälp,
avgifter, hur synpunkter och klagomål lämnas, intresseföreningar m.m. I motionen
framförs att god tillgänglighet och information är av vikt för att människor skall
känna trygghet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 31 maj 2006, § 53, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Äldrenämnden föreslår fullmäktige att motionen är besvarad med
hänvisning till vad som redovisas i upprättad skrivelse och äldreförvaltningens
planerade åtgärder. Av yttrandet framgår att delar av den funktion som föreslås i
motionen finns inrättad genom två halvtidstjänster som äldrekonsulenter. Dessa
skall bland annat ansvara för anhörig- och föreningsfrågor, ta tillvara de äldres och
anhörigas behov av stöd i olika former. Äldrekonsulenterna arbetar inom ett djupt
och brett spektrum av områden som väntjänst, anhörigstödsgrupper, anhörigcentral, klagomålshantering, avlösarservice m.m.
Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till vad som
redovisas i upprättad skrivelse och äldreförvaltningens planerade åtgärder anse
motionen besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 161, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Evy Andréasson (kd) och Anneli Svensson (s) yrkar bifall till motionen.
Henrik Wachtmeister (mp) och Jan-Åke Nordin (m) yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar kommunfullmäktige
att återremittera ärendet.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

2005.297.773

§ 129
Svar på motion om pensionärers hälsa
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, av Tommy
Olsson (kd). Motionären föreslår att kommunen snarast underlättar för boulespelare vid Lyckåvallen genom att placera en toalett i anslutning till deras plan.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2005, § 45, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av nämndens yttrande framgår att då kommunen
hjälpt föreningar vid anläggande av boulebanor på ett flertal ställen i kommunen,
har strävan varit att anläggningarna skall finnas centralt och i närheten av andra
anläggningar så att samordning av olika faciliteter kan ske.
I Lyckeby finns därför boulebanor vid Lyckåvallen ca 250 m från Lyckeby GoIF:s
klubbhus. Anledningen till placeringen där var närheten till klubblokalerna som
föreningarna kan nyttja dagtid i samarbete med Lyckeby GoIF.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 juni 2006, § 56, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden hänvisar till att det är stora kostnader att anlägga en
fast toalett och den kräver också tillsyn och städ. Samnyttjande av befintliga
toaletter medför endast en ringa ökad driftkostnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 162, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till motionen.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Olssons yrkande
om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2006.22.800

§ 130
Svar på medborgarförslag att flytta pressbyråkiosken från Wämöparken till
Hoglands park
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 av
Carl Carlsson. Förslaget är att kommunen skall flytta den gamla pressbyråkiosken
från Wämöparken till Hoglands park. Som motivering anges att kiosken med nuarande placering förmodligen får ett bristande underhåll och att den vackra kiosken
skulle komma flera medborgare till del i Hoglands park. Eventuellt skulle kiosken
kunna fyllas med någon slags verksamhet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 juni 2006, § 55, lämnat yttrande
och beslutsförslag. En arbetsgrupp är bildad för att utveckla Hoglands park. En
eventuell flyttning av pressbyråkiosken är beroende av vilka ställningstaganden
som arbetsgruppen kommer fram till vad gäller den framtida användningen av
parken. Med hänvisning härtill föreslås att medborgarförslaget beaktas i arbetsgruppens fortsatta arbete. Samråd bör ske med styrgruppen för Wämöparken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 163, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2006.381.611

§ 131
Svar på interpellation om kunskapsnivån i våra kommunala grundskolor
Interpellation den 10 juli 2006 till barn- och ungdomsnämnden ordförande från
Karl-Gösta Svenson (m).
Magnus Johansson (s) har den 21 augusti 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Karl-Gösta Svenson (m), Annicka Engblom (m), Jan-Olof
Petersson (fp) och Magnus Johansson (s).
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 28 september 2006, kl. 13.30-15.30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Patrik Hansson (s)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Ohlsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Ingegerd Holm (s) kl. 13.30-15.00 §§ 132-139
Magnus Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m) kl. 13.30-15.00 §§ 132-139
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c) kl. 15.00-15.30 §§ 139-147
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c) kl. 15.00-15.30 §§ 139-147
Maria Persson (c)
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Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl. 14.00-15.30 §§ 138-147
Richard Jomshof (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Dan Persson (s)
Kjell Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Jeanette Petersson (s)
Lennart Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Anita Seaberg (s)
Mats Crambé (s) kl. 15.10-15.30 §§ 140-147
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Sven Wallfors (m) kl. 15.10-15.30 §§ 140-147
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Pernilla Persson (c) kl. 13.30-15.00 §§ 132-138
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Mats Crambé (s) kl. 13.40-15.10
Per-Erik Karlsson (fp)
Tore Zetterqvist (kd)
Göran Redéen (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Ann-Louise Rosell och Inga Lill Siggelsten Blum

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 9 oktober 2006, kl. 13.30
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Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 132-147
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………..
Ann-Louise Rosell

Justerare

…………………………………………..
Inga Lill Siggelsten Blum

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 oktober 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………………………..
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

5

2006.1.102

§ 132
Avsägelser av kommunala uppdrag
Annicka Engblom (m) har med skrivelse den 25 september 2006 avsagt sig
uppdraget som 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden från och med den
1 oktober 2006.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

2006.1.102

§ 133
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande från den 1 oktober 2006 till och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
2:e vice ordförande Johan Elofsson (m) efter Annicka Engblom
Ledamot Birgitta Gamelius (m) efter Johan Elofsson
_______

6

28 september 2006

7

Akterna

§ 134
Anmälningsärenden
A. Barn- och ungdomsnämndens beslut 060619, § 71, att ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra försöksverksamhet med flexibla skollov (maa motion)
B. Regionfullmäktiges protokoll 060621 § 14, om Region Blekinge 2006+
C. Kommunrevisorernas protokoll den 20 juni 2006, om granskning av skolans
styrning
D. Protokoll från extra bolagsstämma 060622 med Blekingetrafiken AB
E. Region Blekinge tar fram nytt handlingsprogram för strategiska Östersjöfrågor!

_______
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Akterna

8

2006.440.058
2006.442.317
2006.443.840
2006.444.821
2006.445.821
2006.449.030
2006.458.141
2006.459.512
2006.460.512
2006.489.816
§ 135
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om uppmaning till kommunen att köpa in KRAV-märkt och
rättvisemärkt kaffe till personal och representation, från Mats Olsson,
2. Motion om nya gatlyktor på landsbygden, av Jörgen Johansson (c)
3. Medborgarförslag om inköp av solmätare från Peter Öjerskog,
4. Medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i gamla ishallen
(Klinteberga) från Lennart Lindgren,
5. Medborgarförslag att anlägga trädgårdstäppor vid tennisbanorna vid Klinteberga
från Lennart Lindgren,
6. Motion om införande av en Ungdomskommission mot ungdomsarbetslösheten i
Karlskrona, av Ingrid Hermansson (c),
7. Motion om etablering av ett indiskt handelscentrum i Karlskrona, av Bo Löfgren
(fp),
8. Medborgarförslag – Planskilj tåg- och vägtrafik vid Bergåsa station - från
Mattias Arvmyren,
9. Medborgarförslag om räcke mellan vägbana och cykelbana längs Verköleden,
från Helena Jardbrink, samt
10. Motion om fritids/ungdomsgård i Nättraby m.m. av Lars-Göran Forss (m).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Arenabolaget
Akten

9

2002.272.210

§ 136
Investeringstillstånd för anläggande av boulebanor på Telenor Arena
Karlskrona
Redan i planeringsskedet av Telenor Arena Karlskrona framkom intresse från sex
aktiva bouleföreningar om möjlighet till boulespel inomhus i anslutning till arenan. I
Karlskrona kommun är mer än 1000 spelare aktiva i olika föreningar, och antalet ökar
stadigt. Den enda möjligheten till inomhusspel under vintersäsongen har varit de så
kallade ”tomattälten” i Strömsberg.
I den förrådsbyggnad som bland annat används för förvaring av täckgolvet för arenan
finns möjligheter att anlägga sju boulebanor. Årlig drift- och underhållskostnad inklusive kapitalkostnad uppgår till 210-250 tkr/år. Kostnaden förutsätter att anläggningen
drivs och sköts av föreningar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 september 2006, § 80, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 171, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ombudgetera 830 000 kronor av anslaget år 2006 till åtgärder i Östersjöhallen
till uppförande av boulebaneanläggning vid Telenor Arena Rosenholm, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

28 september 2006
10
Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten
Styrgruppen
Agenda 21-samordnaren
Akten

2006.396.370

§ 137
Revidering av energiplan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 10, antagit inriktningsbeslut för minskning av oljeberoendet. Vidare tillsatte kommunstyrelsen en
politisk styrgrupp för verksamheten.
Den politiska styrgruppen har med skrivelse den 8 augusti 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Den politiska styrgruppen har bland annat beslutat prioritera
arbetet med uppdatering och revidering av kommunens energiplan. Nu gällande
energiplan antogs av kommunfullmäktige den 26 augusti 1999, § 130.
Syftet med uppdatering och revidering är att planen skall vara aktuell och kunna
utgöra en grund för det fortsatta arbetet med minskning av oljeberoendet liksom att
utgöra en viktig bakgrund och vara styrdokument inför kommande ansökningar om
statliga s.k. KLIMP-bidrag. Energiplanen skall vara ett levande dokument och
skall fortsättningsvis revideras årligen. Som en till energiplanen bakomliggande
handling har en energibalans för Karlskrona kommun upprättats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 173, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad energiplan för Karlskrona kommun.
Yrkanden
Jan Johansson (kd), Henrik Wachtmeister (mp), Richard Jomshof (sd), Gerthie
Olsson (s), Patrik Hansson (s), Mats Johansson och Karl-Gösta Svenson (m) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag med komplettering sidan 18 rubriken
Genomfört andra stycket: 10 % av kommunens leasingbilar har ersatts av
miljöfordon.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med komplettering
sidan 18, enligt ovan.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad energiplan för Karlskrona kommun.
_______
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Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten
Akten

2006.267.512

§ 138
Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun
Den 25 maj 2005 hade äldreförvaltningen besök av Arbetsmiljöverket för en
inspektion inom tillsynskampanjen ”Bra arbetsmiljö på väg”. Karlskrona kommun
var en av ett stort antal arbetsgivare med personal som kör bil i tjänsten som
inspekterades.
Inspektionen resulterade i ett inspektionsmeddelande vari följande krav ställd på
äldreförvaltningen, Karlskrona kommun: ”Ni har en skriftlig arbetsmiljöpolicy,
men denna omfattar inte trafiksäkerhetsaspekterna. Ni skall därför komplettera er
nuvarande arbetsmiljöpolicy så, att den även omfattar trafiksäkerhet, alternativt
hantera trafiksäkerhetsfrågorna i en separat trafiksäkerhetspolicy.
Policydokumenten skall vara så konkreta att de går att följa upp. De skall därför
anpassas till de arbetsförhållanden som råder inom varje avdelning/enhet i er
verksamhet”.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till trafiksäkerhetspolicy
att gälla för kommunens samtliga förvaltningar och nämnder. Samråd har skett
med representanter från tekniska förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen
samt Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Förslaget är på en övergripande nivå och kan för vissa förvaltningar behöva kompletteras utifrån särskilda förhållanden som finns vid utförandet av respektive verksamhet. Förslaget bedöms inte medföra ökade kostnader på kort sikt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 174, föreslagit
kommunfullmäktige
1. att fastställa förslag till trafiksäkerhetspolicy att gälla för Karlskrona kommuns
samtliga nämnder och styrelser, samt
2. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att överväga behov av komplettering av trafiksäkerhetspolicyn utifrån respektive verksamhets särskilda förhållanden och om så är fallet fastställa respektive kompletteringar senast den 31
december 2006.
Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Inga Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Jan Lennartsson (m) yrkar 1. Ändra rubriken till ”Våra anställda ska i tjänsten”
(stryk ”i tjänsten” i punkterna) samt 2. att kommunstyrelsens attsats 2 utgår.
Ingrid Hermansson (c), med tillstyrkan av Jan Lennartsson (m) och Mats
Johansson (s), yrkar under rubriken Mobiltelefoner - Om mobiltelefon används
under färd med bil rekommenderas att föraren använder headset alternativt
stannar bilen under samtalet.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till Jan
Lennartssons yrkande 1. men avslag till yrkande 2.
Bo Löfgren (fp), med tillstyrkan av Mats Johansson (s), yrkar att Lätta lastbilar och
tunga fordon förses med backsignal.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition rubrik för rubrik. Fullmäktige beslutar bifalla Jan
Lennartssons yrkande 1. under rubriken Våra anställda ska i tjänsten, men avslår
yrkandet om avslag till attsats två i kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige bifaller Bo Löfgrens och Ingrid Hermanssons yrkanden. I övrigt
beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att fastställa det reviderade förslaget till trafiksäkerhetspolicy att gälla för
Karlskrona kommuns samtliga nämnder och styrelser, samt
2. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att överväga behov av komplettering av trafiksäkerhetspolicyn utifrån respektive verksamhets särskilda förhållanden och om så är fallet fastställa respektive kompletteringar senast den 31
december 2006.
_______

28 september 2006
13
Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten
Akten

2006.298.026

§ 139
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 maj 2006 lämnat förslag
till jämställdhetsprogram för år 2007. Programmet är en revidering av 2006 års
program men i två delar skiljer de sig åt. I tidigare jämställdhetsprogram, från år
2002, har beskrivits att kommunens övergripande jämställdhetsarbete skulle bedrivas i fyra nätverk inom målområdena: tillväxt, sysselsättning, jämställdhetsperspektiv i verksamheten samt makten. Dessa nätverk skulle var och en ledas av två
förvaltningschefer. Under flera år har ansvariga förvaltningschefer försökt rekrytera deltagare till nätverken, framför allt blad de jämställdhetsombud som finns i
organisationen (drygt ett 100-tal). Intresset har dock varit mycket litet, sannolikt
beroende på att det för de flesta är fullt tillräckligt att engagera sig i jämställdhetsarbetet på sin arbetsplats.
Efter diskussion i jämställdhetskommittén beslöts att två förvaltningschefer per
målområde skulle vara ansvariga för att driva frågorna i sitt respektive område.
Denna förändring har införts i förslag till program för år 2007.
I samband med att kommittén behandlade förslag till program för 2006 beslutade
kommittén att lönekartläggning och löneanalys skulle förbättras i programmet för
2007. En arbetsgrupp med fackliga representanter har tagit fram en lönekartläggning som bygger på den arbetsvärdering som tidigare genomförts, samt gjort en
löneanalys.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 175, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun för år 2007.
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), Christina Mattisson (s), Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och JanOlof Petersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun för år 2007.
________
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Verksamhetschefen för Arena Rosenholm
Ekonomienheten
Karlskrona Moderbolag AB
Näringslivsenheten
Akten

2006.462.001

§ 140
Evenemang och turismverksamhet, organisationsförändringar
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 augusti 2006 lämnat
beslutsförslag och skriver bland annat. Uppdrag har lämnats till kommunledningsförvaltningen avseende utveckling och samordning av turismverksamheten.
Tidigare lämnad information till kommunstyrelsens allmänna utskott har berört en
eventuell överflyttning av turismverksamheten till AB Arena Rosenholm
Karlskrona.
Syftet med förändringen är bland annat att förbättra samordningen mellan turismverksamhet och evenemang som bedrivs i Karlskrona kommun och i AB Arena
Rosenholm Karlskrona. Enligt visionen skall Karlskrona vara ledande inom områdena idrott och hälsa, med tillägg för evenemang, i Östersjöområdet inom 10 år –
navet är Telenor Arena Karlskrona. Målet är således att öka besöksnäringen och att
leda arbetet med att göra Karlskrona till en av landets tio bästa destinationer och
Sveriges mesta kustdestination.
I resultatenheten Arena Rosenholm ligger i dagsläget ansvaret för den dagliga
driften. Personal köps in via tekniska förvaltningen. Erfarenheter från det första
verksamhetsåret visar på vissa brister genom att ha personal med dubbel
arbetsledning. Förslaget är att verksamhetschefen får i uppdrag att inleda arbetet
med att förstärka driftorganisationen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 177, för egen
del beslutat
1. att kommersiella evenemang samlas i AB Arena Rosenholm Karlskrona,
2. att turistbyrån organiseras under resultatenheten Arena Rosenholm,
3. att uppdra åt verksamhetschefen för resultatenheten Arena Rosenholm att
rekrytera turistchef samt evenemangssamordnare till resultatenheten, kommunledningsförvaltningen,
4. att uppdra åt verksamhetschefen att vidta åtgärder för att förbättra samordning
och styrning inom organisationen avseende daglig drift av Telenor Arena
Karlskrona inom resultatenheten bland annat genom att överföra personalresurser
till enheten, samt
5. att uppdra åt budgetberedningen bereda ärende om ökat aktiekapital i AB Arena
Rosenholm Karlskrona.
forts.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta den kompletterade visionen – ”Karlskrona skall vara ledande inom
områdena idrott, hälsa och evenemang i Östersjöområdet inom 10 år – navet är
Telenor Arena Karlskrona,
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att utöka styrelsen med fyra externa
ledamöter. att således ändra bolagsordningen för AB Arena Rosenholm Karlskrona
med anledning av detta, samt
3. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att se över arbetsordningen för AB
Arena Rosenholm med avseende på representationen på styrelsemöten, att även
kommunchef och näringslivschef skall adjungeras till styrelsemöten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

28 september 2006
16
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Mark- och exploateringsenheten
Akten

2006.463.253

§ 141
Försäljning av del av fastigheten Verkö 3:264 samt iordningställande av
frizon m.m. Verkö, Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har upprättat ett köpeavtal mellan kommunen och
Åkericentralen i Karlskrona avseende överlåtelse av ett område om ca 20 000 kvm
av fastigheten Verkö 3:264 för en miljon åttahundra tusen (1 800 000) kronor.
Området är beläget på Verkö, sydost om ABB och norr om järnvägen, och omfattas av en detaljplan från 1970 som medger industriändamål.
Mellan det av kommunen överlåtna området och järnvägen längs Verkövägen är
det kommunens ambition att skapa, en 300 meter lång och 30 meter bred, allmän
frizon för lasthantering av gods för järnvägstransporter till och från Verkö.
Frizonen skall användas för utveckling av hamnen och för de bolag som är
etablerade/etablerar sig, i området.
Åkericentralen är ett speditionsföretag som önskar utveckla sin verksamhet med
containerhantering och speditionsverksamhet via väg och järnväg. Ambitionen är
att bygga upp en verksamhet som speditör åt små och stora företag i Karlskrona för
transporter via järnväg. Flera företag har visar intresse för detta. Verksamheten
kommer att omfatta spedition, lastning, lossning och service åt företagen som
anlitar dem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 178,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande försäljning av del av Verkö 3:264 till
Karlskronaortens Åkericentral ekonomisk förening för en köpeskilling om
enmiljonåttahundratusen (1 800 000) kronor enligt upprättat köpeavtal, samt
2. att anvisa tekniska förvaltningen 1 800 000 kronor för färdigställande av frizon
och väg och att täckas av köpeskillingen på 1 800 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Mark- och exploateringsenheten
Akten

2006.464.253

§ 142
Överenskommelse om markbyte mellan Karlskrona kommun och Fastighets
AB Clavicula (ABB Verkö)
Tekniska förvaltningen har den 18 augusti 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Vid möte med ABB Cables på Verkö om markfrågor uppkom en
diskussion om bolagets behov av att både i närtid lösa en del markfrågor samt att
på längre sikt säkerställa mark för en expansion och utveckling av företaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande överenskommelse varigenom Fastighets AB
Clavicula (556120-1517) överlåter ca 3,3 ha av fastigheten Verkö 3:4 till
kommunen, och kommunen mot en mellangift om två miljoner kronor överlåter
del av Verkö 3:264 (Baltic House) till bolaget, samt
2. att anvisa tekniska förvaltningen två miljoner kronor för färdigställande av
frizon, upprustning av järnvägsspår o.dyl. och att täckas av mellangiften på två
miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2005.46.291

§ 143
Investeringstillstånd och begäran om anslag för byggandet av ny förskola i
Spjutsbygd
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 september 2006, § 79, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden har den 19 april 2006, § 41, hemställt hos tekniska
nämnden att omgående utföra projektering av ny förskola i Spjutsbygd, Bostorp
2:94. Projekteringen är nu avslutad, anbud infordrade och utvärderade och den
totala kostnaden blir 12 105 000 kronor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 186,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anvisa 12 105 000 kronor ur det ospecificerade anslaget för nybyggnation av
förskolelokaler för uppförande av ny förskola i Spjutsbygd, samt
2. att omedelbart meddela investeringstillstånd.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

28 september 2006
19
Akten

2006.200.109

§ 144
Svar på medborgarförslag om att anlita väktare/ordningsvakter för
patrullering i Karlskrona centrum
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2006, § 51,
av Filip Issal. Förslaget är att kommunen skall anlita väktare eller ordningsvakter
för att patrullera i Karlskrona centrum. Detta skall förhindra våldtäkter, misshandel
och göra staden säkrare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 augusti 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun är, liksom förslagsställaren oroad
över det våld som förekommer i centrala Karlskrona, framför allt under helgnätter.
Däremot anser vi, av flera anledningar, inte att lösningen i dagsläget är att anlita
väktare eller ordningsvakter.
Det är i första hand en polisiär uppgift att hålla ordning på stadens gator och torg,
inte en kommunal. Självfallet vill kommunen att medborgarna skall känna sig
trygga i sin kommun, vilket gör att vi tillsammans med polismyndigheten och
andra berörda arbetar med att förändra situationen i centrala Karlskrona.
Det är lagstiftningsmässigt inte möjligt att i dagsläget ha en mer generell patrullering av ordningsvakter på gator och torg. Lag om ordningsvakter anger när ordningsvakter får förordnas. Väktare har, som förslagsställaren beskriver, inga andra
befogenheter än gemene man. Såväl ordningsvakter som väktare måste tillkalla
polis för att ta hand om den som stört eller begått brott.
Olika åtgärder har vidtagits för att minska våldet. Polisen har under våren ökat sin
närvaro i centrala Karlskrona och även förbättrat och utökat kontrollen på centrala
serveringsställen. Karlskrona kommun har organiserat nattvandringar med föreningar som får ersättning för att de går runt i centrum under fredags- och lördagskvällar under sommaren. Försöket föll väl ut och kommunstyrelsen permanentade
verksamheten från och med innevarande år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 180,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Akten

2005.607.293

§ 145
Svar på motion om boendegaranti för äldre
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005, § 180,
av Jan Johansson (kd). Förslaget är att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för
att gemenskapsboenden skapas i Karlskrona kommun och att kommunen arbetar
för att senast 2008 införa en boendegaranti för alla som fyllt 85 år.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 28 juni 2006, § 68, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att den demografiska situationen är
att det kommer att behövas såväl ett ökat antal platser i särskilda boendeformer,
som en anpassning av bostadsbeståndet i övrigt, för att svara mot kommande
behov vad avser god tillgänglighet och förutsättningar att uppleva trygghet och
social gemenskap.
Nämnden ser det inte som rimligt att lämna en garanti till samtliga personer över
85 år om plats i särskilt boende eller i vad som i motionen benämns gemenskapsboende. Konsekvenserna av en sådan garanti är på kort sikt för stor. Det är också
en risk att felaktiga prioriteringar skulle kunna komma att ske. Detta t.ex. genom
att en person erbjuds gemenskapsboende i stället för särskilt boende eller att prioritering sker efter ålder i stället för faktiskt behov.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 181, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen vad avser införande av en boendegaranti för alla som fyllt 85
år, samt
2. att i övrigt anse motionen besvarad.
Yrkanden
Jan Johansson (kd), Günter Dessin (v), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Ulf
Hansson (v) och Henrik Wachtmeister (mp) yrkar bifall till motionen.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan Johanssons
m fl bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 56 jaröster mot 17 nejröster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå motionen vad avser införande av en boendegaranti för alla som fyllt 85
år, samt
2. att i övrigt anse motionen besvarad.
_______
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Akten

2005.573.112

§ 146
Svar på medborgarförslag om borgerlig begravning
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november
2005, § 180, av Ann-Kristin Erlandsson och Percy Lindberg. Förslaget innebär att
kommunen skall utse borgerliga begravningsförrättare i likhet med borgerliga
vigselförrättare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 augusti 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Borgerlig begravning är begravning utan religiös
anknytning och innebär att människor, som saknar anknytning till kyrka eller
religion, kan ordna sin begravning utan religiösa ceremonier och i enlighet med
sina åsikter.
Det finns vare sig lag eller förordning som anger hur den borgerliga
begravningsakten skall ordnas. (Jmf. borgerlig vigselceremoni vilken regleras i
äktenskapsbalken och länsstyrelsen förordnar vigselförrättare m.m.) Borgerliga
begravningsförrättare finns i några kommuner, dock inte självklart i alla.
De flesta begravningsbyråer har personal som kan utföra borgerlig begravning. En
anhörig eller vän till den avlidne kan också utforma och förrätta den borgerliga
begravningen. Formerna för den borgerliga begravningen är fria.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 182,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2006.468.534

§ 147
Interpellation om möjlighet att få fast telefon på landsbygden
Interpellationen lämnades in av Jörgen Johansson (c) den 14 september 2006.
Innan sammanträdet börjar drar interpellanten tillbaka interpellationen.
_______

26 oktober 2006

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006
§ 148

Sammanträdets inledning – utdelning av Karlskrona kommuns pris Demokrati och
Humanism

§ 149

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 150

Anmälningsärenden

§ 151

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 152

Begäran om anslag och investeringstillstånd för byggnation av förskola på Fredriksdal
8:51 i Nättraby (Folkets Hus)

§ 153

Begäran om anslag och investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöproblem på
Östra Torpskolan

§ 154

Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun

§ 155

Förslag till reviderad förbundsordning för Region Blekinge

§ 156 Sammanträdets avslutning
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 oktober 2006, kl. 13.30-14.20

Beslutande

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

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jane Pärlklo (fp)
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Richard Jomshof (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Anita Seaberg (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Siv Holmberg (s)
Jeanette Petersson (s)
Eva Abramsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)
Ulf Hansson (v)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Dan Persson (s)
Anna Ottosson (m)
Sven Wallfors (m)
Börje Dovstad (fp)
Pernilla Persson (c)
Göran Redeén (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Ann-Charlotte Svensson och Carl-Göran Svensson

Justeringens plats och tid

Wämö Center, Landstingssalen
Torsdagen den 2 november 2006 kl. 13.00
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26 oktober 2006

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………….. §§ 148-156
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………………
Ann-Charlotte Svensson

Justerare

…………………………………………………
Carl-Göran Svensson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 november 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………………….
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5

§ 148
Utdelning av Karlskrona kommuns pris Demokrati och Humanism
Sammanträdet inleds med att ordförande Patrik Hansson delar ut demokratipriset
och blommor till fyra elever från gymnasiernas skolråd.
Karlskrona kommuns pris för ”Demokrati och humanism” går till elevråden på
Törnströmska gymnasiet, af Chapmangymnasiet och Ehrensvärdska gymnasiet.
Elevråden får 20 000 kronor för att kunna fortsätta sitt brobyggande mellan
ungdomar i Karlskrona och Pretoria i Sydafrika. Genom kontakterna utvecklas
förståelse och vänskap mellan ungdomar med vitt skilda ursprung som på sikt kan
stärka demokratin i båda länderna.
Karlskrona kommuns demokratipris inrättades av kommunfullmäktige 2001 som ett
led i kampen mot nazism, rasism och främlingsfientlighet.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

6

2006.1.102

§ 149
Avsägelser av kommunala uppdrag
Therese Karlsson (s) har med skrivelse den 9 oktober 2006 avsagt sig uppdragen
som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______
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Akterna
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2003.446.214
2006.58.214
2006.499.700
2006.507.007
2006.508.007
2006.509.007
§ 150
Anmälningsärenden
A. Regeringsbeslut 060831 att avslå överklagandena i fråga m detaljplan för del
av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4, Karlskrona kommun
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060913 § 319 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för Kronärtskockan 4,
Karlskrona kommun, daterad 060828
C. Handikappnämndens beslut 060927 att tillämpning av rutiner för
rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstslagen om icke verkställda beslut
D. Revisionsrapport 061004 om skolplanen som styrinstrument
E. Revisionsrapport 061004 om granskning av kostnadseffektivitet i vården
F. Revisionsrapport 061004 Granskning av turistbyråns kassahantering.
_______
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Akterna

2006.502.611
2006.511.512
2006.514.442

§ 151
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om skärpt krav på simundervisning, av Ingrid Hermansson (c),
2. Medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan av Lars
Bylander, samt
3. Motion om borttagande av allergiframkallande växter i offentliga miljöer, av
Ingrid Hermansson (c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

9

2005.444.291

§ 152
Begäran om anslag och investeringstillstånd för byggnation av förskola på
Fredriksdal 8:51 i Nättraby (Folkets Hus)
Barn- och ungdomsnämnden har den 22 juni 2005, § 59, hemställt att tekniska förvaltningen skall projektera en förskola med tre förskoleavdelningar i anslutning till Folkets
Hus inom Fredriksdalsområdet i Nättraby. Projekteringen skall utföras så att ytterligare
förskoleavdelningar kan byggas till och om när behov uppstår.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 september 2006, § 92, lämnat yttrande
och beslutsförlag. Projekteringen är genomförd, anbud infordrade och utvärderade och
den totala kostnaden uppgår till 12 000 000 kronor.
Barn- och ungdomsnämnden har den 28 augusti 2006, § 82, tillstyrkt den föreslagna
projekteringen och hyreskostnaden.
Kommunledningsförvaltningens tilläggsattsats: att de tillkommande drift och
hyreskostnaderna fullt ut skall inrymmas inom barn- och ungdomsnämndens från år
2007 tilldelade budgetramar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 oktober 2006, § 193, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 12 000 000 kronor för byggnation av en ny förskola i Nättraby (Fredriksdal
8:51),
2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av dels 6 245 000 kronor ur 2006
års anslag till ospecificerade nybyggnation av förskolelokaler, dels disposition av
kvarvarande 2 300 000 kronor ur tidigare års ospecificerade reserv till skolor/förskolor
och dels omdisposition av 3 455 000 kronor ur 2006 års anslag för åtgärder i
Östersjöhallen,
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för byggnation av
förskola i Nättraby, samt
4. att de tillkommande drift och hyreskostnaderna fullt ut skall inrymmas inom barnoch ungdomsnämndens från år 2007 tilldelade budgetramar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.471.291

§ 153
Anslag och investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöproblem på
Östra Torpskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 september 2006, § 93, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit tillägget: att frågan om en utökning
av barn- och ungdomsnämndens budgetram för att täcka de tillkommande hyreskostnaderna skall prövas i samband med höstens beredning av kommunens budget
och plan för åren 2007-2008. Östra Torpskolan är byggd på ett annorlunda sätt än
normal byggnadsstandard. Ett antal försöksskolor byggdes på några orter i Sverige.
Så gott som samtliga försöksskolor har byggts om avseende uppvärmnings- och
ventilationssystem. Det utmärkande är att all uppvärmning sker via ventilationsluften med en betydande del återluft i systemet. Uppvärmningskällan utgörs f n av
oljeförbränning och nuvarande ventilationsanläggning kan bli godkänd enligt OVK.
Anläggningen klarar däremot inte av de arbetsmiljökrav som ställs idag. Lokalerna
utnyttjas dessutom på ett intensivare och annorlunda sätt idag än när de byggdes.
Det gör att luftmängderna som installationen producerar inte blir tillfyllest. För att
avhjälpa uppkomna arbetsmiljöproblem avser tekniska förvaltningen bygga om
anläggningen i två etapper.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 oktober 2006, § 195, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 1 615 000 kronor till förbättring av arbetsmiljön vid Östra Torpskolan
(etapp 1),
2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av motsvarande belopp ur 2006
års ospecificerade anslag för arbetsmiljöförbättringar,
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för åtgärdande av
arbetsmiljöbrister på Östra Torpskolan, samt
4. att frågan om en utökning av barn- och ungdomsnämndens budgetram för att
täcka de tillkommande hyreskostnaderna skall prövas i samband med höstens
beredning av kommunens budget och plan för åren 2007-2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

26 oktober 2006 11

Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Budgetberedningen
Ekonomienheten
Akten

2006.165.042

§ 154
Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april
2006 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall och förslag
till beslut.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen, den 10 oktober
2006, § 194, för egen del
1. att för år 2006 avslå barn- och ungdomsnämndens äskande om 1 000 000 kronor
som kompensation för de ökade kostnaderna i samband med förskoleutbyggnader,
2. att för år 2006 avslå idrotts- och fritidsnämndens äskande om 75 000 kronor för
kompensation för ökade kostnader för Östersjöhallen,
3. att hänskjuta idrotts- och fritidsnämndens och barn- och ungdomsnämndens
äskande beträffande de långsiktiga effekterna av Östersjöhallens ombyggnad och
förskoleutbyggnader till budgetberedningen,
4. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2006, samt
5. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 oktober 2006, § 194, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår 2006,
att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas, samt
2. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2006.
I ärendet yttrar sig Mats Johansson (s), Jan Johansson (kd) och Karl-Gösta Svenson
(m).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Region Blekinge
Akten

2005.633.001

§ 155
Förslag till reviderad förbundsordning för Region Blekinge
Region Blekinge har till sina medlemmar översänt förslag till reviderad förbundsordning för fastställande i respektive fullmäktigeförsamling. Förslaget till ny
förbundsordning är utarbetat utifrån rapporten ”Region Blekinge 2006+” och de
synpunkter som inkommit från medlemmarna på densamma.
Förslaget till reviderad förbundsordning har varit behandlad i regionstyrelsen och
regionfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 oktober 2006, § 196, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att fastställa Region Blekinges förslag till reviderad förbundsordning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 156
Sammanträdets avslutning
Ordförande Patrik Hansson (s), avslutar sammanträdet med en återblick, eftersom
det är denna mandatperiodens sista sammanträde. Ordföranden tackar från
presidiets sida ledamöter och ersättare för den gångna mandatperioden. Att vara
fullmäktiges ordförande är ett förtroendeuppdrag då man företräder Karlskonas 61
tusen invånare, och det uppdraget skall vårdas, återvinnas och aktas.
Efter denna mandatperiod kommer en del att bli kvar och en del kommer att göra
annat. Det har varit hög tillväxt vilket är bra att minnas när man väljs till fullmäktige, Marinstaben är kvar, Arena Rosenholm har byggts liksom nya förskolor för att
nämna några saker. Ordföranden är både stolt, nöjd och glad. Ordföranden berättar
också om ett par minnesvärda tillfällen då han varit vigselförrättare.
Ordföranden tackar också tjänstemännen på podiet och sina vice ordföranden. Ett
tack riktas till Mats Johansson och Gerthie Olsson som nu skall ut på nya äventyr
men ändå blir kvar som ledamöter i fullmäktige.
Det har varit högtidligt och hedrande att leda kommunfullmäktige under den
gångna mandatperioden, många resor, representationer och vänortsbesök och ett
litet medskick - ha distans till jobbet.
2:e vice ordförande Gunilla Ekelöf instämmer i att fullmäktige är viktigt då det är
kommunens högsta organ. Patrik Hansson tackas för en strålande insats och för att
han med humor, humör och en sjudande entusiasm har skött ordförandeskapet.
Därefter önskas Patrik Hansson lycka till och Ekelöf ber fullmäktige utbringa ett
fyrfaldigt leve för Patrik Hansson som idag fyller år.
______

2 november 2006

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2006
§ 157

Ålderspresidenten öppnar sammanträdet

§ 158

Anmälningsärende

§ 159

Val av revisorer (ordförande och vice ordförande)

§ 160

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

§ 161

Val av valberedning (ordförande och vice ordförande)

§ 162

Beslut om mandattid för kommunstyrelsen

§ 163

Val av kommunstyrelse

§ 164

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

§ 165
Val av kommunalråd
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 2 november 2006, kl. 13.30-14.05

Beslutande

Ålderspresident
Tf ålderspresident
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp) §§ 157-159
Bo Andersson (s) § 160
Gunilla Ekelöf (fp) §§ 161-165
Peter Glimvall (m) §§ 161-165
Yvonne Sandberg Fries (s) §§ 161-165
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Magnus Manhammar (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Oscar Dyberg (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
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Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Ingvar Hansson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Angela Sandström (s)
Emma B Henning (m)
Peter Graucob (m)
Ulla Berg (sd)
Ulf Lundh (c)

Närvarande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Lars Hildingsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Mårten Ekblad (s)
Anita Seaberg (s)
Rikard Jönsson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Bo Löfgren (fp)
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Lena Hjorth (fp)
Peter Christensen (fp)
Pernilla Persson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Karin Landquist (kd)
Josè Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)
Camilla Persson (v)
tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Markus Alexandersson och Rune Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7B
torsdagen den 9 november 2006, kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………… §§ 157-165
Laila Karlsson

Ålderpresident ……………………………………………………….. §§ 157-159
Gunilla Ekelöf

Tf ålderspresident …………………………………………………..…§ 160
Bo Andersson

Ordförande

……………………………………………………….§§ 161-165
Gunilla Ekelöf

Justerare

………………………………………………………
Rune Andersson

Justerare

………………………………………………………
Markus Alexandersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 november 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
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§ 157
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet
Sammanträdet öppnas av ålderspresident Gunilla Ekelöf:
”Det är en stor ära för mig att få hälsa valda ledamöter och ersättare välkomna till
en ny mandatperiod för Karlskrona kommunfullmäktige. Några, precis som jag har
suttit här tidigare, andra är här för första gången. Alla ska givetvis känna sig
välkomna och det är min förhoppning att vi ska få ett bra samarbete, såväl i
kommunfullmäktige som i nämnder och styrelser.
Låt mig understryka att det vilar ett tungt ansvar på oss alla i denna församling, vi
som blivit valda av folket att fatta beslut som kommer att få stor betydelse för
medborgarna både på kort och lång sikt. Ansvaret handlar om att förvalta och
utveckla våra gemensamma tillgångar, se till att den världsarvskultur som vi är
satta att förvalta kan lämnas över till kommande generationer och skapa en utveckling som ger medborgarna mesta möjliga valuta för de skattepengar de tillför
vår gemensamma kassa. Vi ska till kommande generationer lämna över en
kommun, rustad för framtiden. En kommun, som genom sitt unika läge, och sin
fantastiska miljö, ger bästa möjliga förutsättningar för ett rikt liv.
Givetvis väljer vi olika vägar för att nå fram till målen. Mål som kan se lite olika ut
beroende på vilken ideologisk bakgrund man utgår från. Varje partigrupp gör och
kommer att göra sina tolkningar, finna sina vägar för att skapa den utveckling som
man anser ger Karlskrona de bästa förutsättningar för att bli en kommun dit folk
flyttar för att få leva ett gott liv.
Det är min förhoppning att vi i detta fullmäktige ska ha ett gott arbetsklimat, ha
respekt för varandra och att var och en tar ansvar för ett värdigt agerande när vi på
uppdrag av väljarna i Karlskrona ska fatta beslut som många gånger får stor
betydelse för kommunmedborgarna.
Jag vill än en gång hälsa er alla varmt välkomna till kommunfullmäktiges första
sammanträde i den nya mandatperioden och förklarar härmed formellt kommunfullmäktigesammanträdet för öppnat.”
_______

2 november 2006

Akten

2006.1.102

§ 158
Anmälningsärenden
1. Länsstyrelsens protokoll om slutlig röstsammanräkning för
kommunfullmäktigeval
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Revisionen
Akten

7

2006.1.102

§ 159
Val av revisorer (samt ordförande och vice ordförande)
Kent Lewén (fp) yrkar dels att Sven Otto Ullnér (m) utses till vice ordförande, dels
att Karl-Gustaf Johansson (m), Bo Löfgren (fp) och Holger Olsson (c) utses till
ledamöter.
Christina Mattisson (s) yrkar dels att Mats Nilsson (s) utses till ordförande, dels att
Annacarin Leufstedt (s), Birger Wernersson (s) och Lars Ericsson (s) utses till
ledamöter.
Richard Jomshof (sd) yrkar att Lars-Erik Johansson (sd) utses till ledamot.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

8

2006.1.102

§ 160
Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Ålderspresident Gunilla Ekelöf (fp) överlämnar klubban till tf ålderspresident Bo
Andersson (s).
Kent Lewén (fp) yrkar att Gunilla Ekelöf (fp) utses till ordförande och Peter
Glimvall (m) till 1:e vice ordförande.
Christina Mattisson (s) yrkar att Yvonne Sandberg Fries (s) utses till 2:e vice
ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
Det antecknas till protokollet att Bo Andersson önskar ordförande Gunilla Ekelöf
lycka till och fullmäktiges ordförandeklubba överlämnas.
Det antecknas vidare till protokollet att Gunilla Ekelöf tackar – på presidiets
vägnar – fullmäktige för förtroendet.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

9

2006.1.102

§ 161
Val av valberedning (samt ordförande och vice ordförande)
Kent Lewén (fp) yrkar dels att Lars-Göran Forss (m) utses till ordförande, dels att
Margareta Rodin (fp), Jörgen Johansson (c) och Jan Johansson (kd) utses till
ledamöter och att Anna Ottosson (m) och Sofia Bothorp (mp) utses till ersättare.
Christina Mattisson (s) yrkar att Eva-Marie Malmgren (s) utses till vice
ordförande, att Ali Abu Iseifan (s) och Ann-Charlotte Svensson (s) utses till
ledamöter och att Percy Blom (s), Anneli Svensson (s) och Markus Alexandersson
(s) utses till ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2006.1.102

§ 162
Beslut om mandattid för kommunstyrelsen
Karl-Gösta Svenson (m), som föreslagits till kommunstyrelsens ordförande för
mandatperioden 2007-2010, hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsens mandattid skall räknas från kommunfullmäktiges
sammanträde den 2 november 2006 tills val av kommunstyrelse förrättas nästa
gång, dock längst till och med den 31 december 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

11

2006.1.102

§ 163
Val av kommunstyrelse
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) föreslår att fullmäktige beslutar
utse följande till kommunstyrelsen, dels ledamöter Karl-Gösta Svenson (m), Kent
Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd), Camilla Brunsberg (m), Jan
Lennartsson (m), Sofia Bothorp (mp), och dels ersättare Carl-Göran Svensson (m),
Ann-Louise Trulsson (m), Gunilla Ekelöf (fp), Mikael Andersson (fp), Maria
Persson (c), Inga Lill Siggelsten (kd) och Marcel Abedini (mp).
Valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (s) föreslår att fullmäktige
beslutar utse följande till kommunstyrelsen, dels ledamöter Christina Mattisson (s),
Patrik Hansson (s), Lars Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bo
Andersson (s) och Yvonne Sandberg Fries (s), dels ersättare Gerthie Olsson (s),
Richard Jönsson (s), Ewa Lengstedt (s), Thore Arnström (s), Laila Karlsson (s) och
Håkan Eriksson (s).
Richard Jomshof (sd) föreslår att fullmäktige utser Richard Jomshof (sd) som
ledamot och Per Henriksson (sd) som ersättare.
Günter Dessin (v) föreslår att fullmäktige utser Günter Dessin (v) som ledamot och
Åsa Gyberg-Karlsson (v) som ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i enlighet med ovanstående
förslag.
_______
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§ 164
Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) yrkar att Karl-Gösta Svenson
(m) utses till ordförande och Kent Lewén (fp) utses till 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (s) yrkar att Christina
Mattisson utses till kommunstyrelsen 2:e vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.
_______
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§ 165
Val av kommunalråd
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) föreslår att Karl-Gösta Svenson
(m), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och Tommy Olsson (kd) utses till
kommunalråd.
Karl-Gösta Svenson (m) har med skrivelse den 30 oktober 2006 föreslagit
kommunfullmäktige besluta om att följande ansvarsfördelning:
1. Kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson
Kommunstyrelsens egna verksamheter såsom ekonomiska och finansiella frågor,
budget, flerårsplan och bokslut, demokrati, krisledningshantering, övergripande
strategisk utveckling och ledning, och styrning av hela den kommunala
verksamheten.
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kent Lewén
Välfärdsfrågor såsom socialtjänst, äldreomsorg, handikappomsorg, barn- och
ungdomsverksamhet, skola och utbildningsfrågor, kultur, idrotts- och fritidsfrågor
samt ordförandeskapet i personaldelegationen.
3. Kommunalråd Mats Lindbom
Näringsliv och arbetsmarknadsfrågor, integration, infrastruktur samt frågor för
tillväxt och utveckling i syfte att underlätta företagsetableringar samt
ordförandeskapet i näringslivsutskottet inrättat under kommunstyrelsen.
4. Kommunalråd Tommy Olsson
Gator, vägar, räddningstjänst, kollektivtrafik, bostadspolitik, vatten och avlopp,
Östersjöfrågor samt ordförandeskapet i den strategiska planeringsgruppen.
Valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (s) föreslår att Christina
Mattisson (s) och Patrik Hansson (s) utses till oppositionsråd.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd), med tillstyrkan Günter Dessin (v), yrkar avslag till förslaget
att tillsätta sex kommunalråd och yrkar att man som tidigare väljer fyra
kommunalråd.
Karl-Gösta Svenson (m)och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till förslaget att
tillsätta fyra + två kommunalråd.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Karl-Gösta Svensons m fl yrkande om sex
kommunalråd (fyra + två) mot Richard Jomshof m fl yrkande om att välja fyra
kommunalråd, och finner att fullmäktige beslutar att välja sex kommunalråd.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition.godkänns: Den som vill bifalla Karl-Gösta Svensons
yrkande om sex kommunalråd (4+2) röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar
nej.
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s), Veronica Lahte (s),
Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie Malmgren (s), Jan-Anders
Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark (s), Percy Blom
(s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s), Laila Karlsson (s), Ali Abu
Iseifan (s), Bo Andersson (s), Mats Johansson (s), Magnus Manhammar (s),
Anders Persson (s), Chatarina Holmberg (s), Oscar Dyberg (s), Gerthie Olsson (s),
Roland Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Markus Alexandersson (s),
Birgitta Törnqvist (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Yvonne
Sandberg Fries (s), Angela Sandström (s), Karl-Gösta Svenson (m), Anna Ottosson
(m), Sophia Ljungberg (m), Johan Elofsson (m), Rune Andersson (m), Annicka
Engblom (m), Karin Brunsberg (m), Lars-Göran Forss (m), Carl-Göran Svensson
(m), Ann-Louise Trulsson (m), Jan Lennartsson (m), Camilla Brunsberg (m),
Jan-Åke Nordin (m), Peter Glimvall (m), Emma B Henning (m), Peter Graucob
(m), Kent Lewén (fp), Margareta Rodin (fp), Per Ivarsson (fp), Anna Ekström (fp),
Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen
Johansson (c), Ingela Abramsson (c), Ingrid Hermansson (c), Ulf Lundh (c),
Tommy Olsson (kd), Jan Johansson (kd), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Sofia
Bothorp (mp) och Roger Poka (mp).
Följande röstar nej: Richard Jomshof (sd), Alf Stålborg (sd), Per Henriksson (sd),
Glenn Thörnström (sd), Kurt Petersson (sd), Ingvar Hansson (sd), Ulla Berg (sd),
Magnus Larsson (c), Marcel Abedini (mp), Günter Dessin (v) och Åsa GybergKarlsson (v).
Fullmäktige beslutar med 63 ja-röster mot 11 nej-röster och en frånvarande att
tillsätta sex kommunalråd (4 + 2).
Reservationer
Richard Jomshof (sd), Alf Stålborg (sd), Per Henriksson (sd), Glenn Thörnström
(sd), Kurt Petersson (sd), Ingvar Hansson (sd), Ulla Berg (sd), Günter Dessin (v)
och Åsa Gyberg-Karlsson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att utse Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och
Tommy Olsson (kd) till kommunalråd med föreslagen ansvarsfördelning enligt
ovan, samt
2. att utse Christina Mattisson (s) och Patrik Hansson (s) till oppositionsråd.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november
2006
§ 166

Sammanträdets inleds med avtackning

§ 167

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 168

Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till Sveriges
Kommuner och Landstings kongress

§ 169

Anmälningsärenden

§ 170

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 171

Regler för ersättare

§ 172

Bidragssystem förenings/fritidsgårdsverksamhet

§ 173

Revidering av Översiktsplan för Karlskrona kommun

§ 174

Försäljning av fastigheten Stumholmen 2:14 (Båtsmanskasernen)

§ 175

Karlskrona kommuns representation i direktionen för Kommunalförbundet
Räddningstjänst Östra Blekinge

§ 176

Skattesats år 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007

§ 177

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2006

§ 178

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan

§ 179

Svar på medborgarförslag om uthyrning av mark för djurcirkus samt förbättrad
djurskyddstillsyn

§ 180

Svar på medborgarförslag om debatt om Saluhall på Gasverkstomten m.m.

§ 181

Svar på medborgarförslag om konstgjord isbana

§ 182

Svar på motion om Handelshamnens utveckling i en medborgardialog – återtagen

§ 183

Svar på motion om handikappanpassning av återvinningsstationer

§ 184

Svar på medborgarförslag om återvinningsstationer

§ 185

Svar på motion om trådlöst Internet på Verkö för färjeresenärer

§ 186

Svar på motion om vård i livets slutskede och inrättande av Hospice

§ 187

Svar på medborgarförslag om sponsring av idrottsanläggningar m.m.

§ 188

Svar på medborgarförslag om Bastasjö friluftsområde

§ 189

Svar på medborgarförslag om Bastasjö rekreationsområde

§ 190

Svar på motion om att införliva slammet i kretsloppet

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 30 november 2006, kl. 13.30-15.45

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu-Iseifan (s)
Annelie Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s) deltar inte i ärende § 174 pga. jäv
Magnus Manhammar (s) kl. 13.50-15.45 §§ 167-190
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Oscar Dyberg (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
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Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Ingvar Hansson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Ewa Lengstedt (s) kl. 13.30-13.50 § 166
Birgitta Gamelius (m)
Peter Graucob (m)
Emma B Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Roland Löfvenberg (m)
Ulla Berg (sd)
Bo Löfgren (fp)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Lars Hildingsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Anita Seaberg (s)
Ola Bergqvist (s)
Rikard Jönsson (s)
Lena Hjorth (fp)
Peter Christensen (fp)
Ulf Lundh (v)
Karl-Anders Holmquist (v)
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)
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tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Ingela Abramsson och Ali Abu-Iseifan

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 7 december 2006, kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§ 166-189
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot

…………………………………………..
Ingela Abramsson

Justeringsledamot

………………………………………….
Ali Abu-Iseifan

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 december 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………………
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§ 166
Sammanträdet inleds med avtackningar
Kommunfullmäktiges ordförande Gunilla Ekelöf framför fullmäktiges tack och
överlämnar gåvor och blommor till under förra mandatperioden avgående
ledamöter och ersättare.
Patrik Hansson och Magnus Johansson som har varit ordförande i
kommunfullmäktige under mandatperioden avtackas först.
Därefter tackar ordföranden Eva Abramsson, Katarina af Wetterstedt, Kerstin
Andersson, Evy Andréasson, Evy Brorsson, Walla Carlsson, Mats Crambé, JohnErik Danerklint, Börje Dovstad, Inger Fölster, André Gustafsson, Björn
Gustavsson, Lennart Hansson, Ingegerd Holm, Siv Holmberg, Hans-Göran
Håkansson, Kjell Johansson, Bengt-Olof Karlsson, Per-Erik Karlsson, Margita
Landehag, Kenneth Lejhall, Roland Mattisson, Nadzija Medic, Per Anders Nygård,
Gert Olsson, Eva Ottosson, Anders Ovander, Ingeborg Palmberg, Dan Persson,
Lisbeth Petersson, Magnus Pettersson, Jane Pärlklo, Göran Redeén, Ann-Louise
Rosell, Eva Röder, Christer Sandström, Lennart Svensson, Reine Svensson, Henrik
Wachtmeister, Sven Wallfors, Tore Zetterqvist, Faraj Abu-Iseifan, Frank Alsén,
Åke Aurell, Claes Bothén, John Dagnevik, Kerstin Ekberg Söderbom, Cecilia
Eklund, Kerstin Frändebo, Jan Fälteke, Valdi Ivancic, Malin Jogmark, Ola
Johansson, Camilla Jonsson, Hanna Jurjaks, Erik Karlsson, Niklas Olsson, Elisabet
Peijne, Inger Persson, Andreas Reinholdson, Henrik Reinholdson, Ellen Stenholm,
Birgitta Ståhl, Lennart Svantesson, Anna-Karin Svensson och Urban Sylvan.
Ingegerd Holm framför ledamöternas tack till fullmäktige.
_______
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MFA Sydost AB
Akten
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2006.1.102

§ 167
Avsägelser av kommunala uppdrag
Lottie Dahl Ryde, har med skrivelse den 16 november 2006 meddelat att hon
lämnat sin plats i styrelsen för MFA sydost AB, 556422-1579. Val av representant
för Karlskrona kommun utses av kommunfullmäktige.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten
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§ 168
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till
Sveriges kommuner och landstings kongress
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) väljer
fullmäktige följande till och med den 31 december 2010:
Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Jan-Olof Pettersson (fp)
Johan Elofsson (m)
Patrik Hansson(s)
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (c)
Daniel Jusinski (kd)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Mikael Landberg (m)
Eva Ottosson (m)
Peter Graucob (m)
Sofia Westerberg Moestedt (m)
Åsa Thelning (fp)
Margaretha Olin Mattsson ©
Claes Nedfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva Henningsson (s)
Bo Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Per Björklund (sd)
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Handikappnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Idrotts- och fritidsnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Karin Landquist (kd)
Lena Hjort (fp)
Patrik Enstedt (s)
Håkan Lagergren (m)
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Anders Ovander (m)
Ingela Abramsson (c)
Annelie Svensson (s)
Rolf Abrahamsson (s)
Anita Seaberg (s)
Martin Hedenmo (s)
Kristina Anderbjörk (s)
Per Henriksson (sd)
Marianne Franzén (m)
Christer Frinäs (m)
Gerd Sjögren (m)
Bengt Jonsson (fp)
Maj Olsson (c)
Fredrik Wallin (s)
Ewa Lengstedt (s)
Per-Anders Nygård (s)
Eva-Lotta Altwall (s)
Christer Holmberg (s)
Nils Johansson (sd)

Camilla Brunsberg (m)
Lena Ryge (s)
Ulla Jeansson (m)
Pontus Hult (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Oscar Dyberg (s)
Aya Al-Sadoon (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Mikael Carlsson (m)
Ronnie Nilsson (m)
Thomas Berg (fp)
Katarina Johansson (c)
Tommy Mattisson (s)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Anna Jonsson (s)
Göte Henriksson (sd)
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Kulturnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lund ©
Marcel Abedini (mp)
Jimmy Petersson (s)
Lena Åberg (s)
Anders Persson (s)
Ulf Hansson (v)
Richard Jomshof (sd)
Adam Davidsson (m)
Tom Olsson (m)
Lars Karlsson (c)
Karl Emanuel Mark (kd)
Lucie Granlund (s)
Åke Stridh (s)
Johanna Larsson (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Glenn Thörnström (sd)

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp)
Magnus Johansson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Magnus Larsson ©
Bengt Åke Persson (kd)
Eva Öhman (s)
Magnus Lindoffsson (s)
Katarina Möller (s)
Michael Ryge (s)
Ulla Ohlsson (s)
Per Björklund (sd)
Henrik Larsen (m)
Peter Glimvall (m)
Eva Röder (fp)
Cecilia Åkesson (c)
Sophia Bothorp (mp)
Morgan Mattsson (s)
Lotta Holgersson (s)
Gert Olsson (s)
Gert Bengtsson (s)
Veikko Pirkalainen (s)
Janne Johansson (sd)
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Socialnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Tekniska nämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Ingrid Hermansson (c)
Jan-Anders Lindfors (s)
Eva Abramsson (m)
Thomas Nilsson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Andreas Reinholdsson (fp)
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Walla Carlsson (s)
Ola Bergqvist (s)
Per Björklund (sd)
Anna Månsson (m)
Ulf Sennerlin (m)
Dan Nielsen (fp)
Sture Nilsson (c)
Linda Ekström (s)
Jörgen Anehäll (s)
Ingrid Trossmark (s)
Kaj Jansson (s)
Per Henriksson (sd)

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson ©
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronika Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)
Sven Wallfors (m)
Ingebrikt Sjövik (m)
Jerry Hansson (fp)
Lennart Svantesson (kd)
Sven-Erik Svensson (mp)
Patrik Andersson (s)
Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)
Claes Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)
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Utbildningsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Valnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Äldrenämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ann-Louise Trulsson (m)
Sophia Bothorp (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma B Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul Wahab (s)
Mårten Ekblad (s)
Richard Jomshof (sd)
Claes Jogréus (m)
Vakant (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Cecilia Fagerström (c)
Katrina Wetterstedt (mp)
Martin Nilsson (s)
Bodil Olsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bongarta (s)
Stefan Andersson (s)
Björn Nogér (s)
Bruno Carlsson (sd)

Birgitta Gamelius (m)
Inger Persson (s)
Mats Mårtensson
Katarina Johansson
Jan Spjuth
Hans-Olof Månsson
Ewy Svensson
Mats Viebke
Patric Siesing
Robin Kullberg
Arvid Mattisson
Lola Sellberg

Jan-Åke Nordin(m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)

M
C
KD
S
S
M
M
FP
S
S
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Ledamöter

Ersättare

Överförmyndarnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Ersättare

Affärsverken Karlskrona AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Ersättare

Ann-Marie Branje (m)
Bengt Lindström (m)
Gunhild Arvö (fp)
Weste Brynestam ©
Elin Håkansson (kd)
Chatarina Holmberg (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Angela Sandström (s)
Camilla Persson (v)
Nils Johansson (sd)
Gunnar Sandwall (m)
Erik Gisslen (m)
Marianne Nordin (m)
Barbro Tingsfors-Månsson (m)
Kenneth Matsson (fp)
Ernisa Jahic (s)
Hampus Engqvist (s)
Kerstin Johansson (s)
Christer Göstasson (s)
Anita Löfström (s)
Carl-Henrik Larsson (s)
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)

Anna Ottosson (m)
Lennart Svensson (s)
Göte Nilsson (m)
Kenneth Mattsson (fp)
Ingrid Ekstrand (s)
Martin Abrahamsson (m)
Göran Redéen (kd)
Sterne Johannesson (s)

Mats Lindbom (c)
Christer Sandström (s)
Bengt Johansson (m)
Kjell Warnqvist (m)
Lars Lund (s)
Lars-Göran Forss (s)
Roger Arvidsson (c)
Lena Ryge (s)
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Affärsverken Energi AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Ersättare

AB Karlskronahem
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Mats Lindbom(c)
Christer Sandström (s)
Kjell Warnqvist (m)
Bengt Johansson (m)
Roger Arvidsson (c)
Lars Lund (s)

Börje Dovstad (fp)
Hans-Olof Månsson (s)
Karin Brunsberg (m)
Jan Hagberg (m)
Berit Pagels (c)
Anita Seaberg (s)
Lennart Thörnqvist (s)
Eva Öhman (s)
Per Björklund (sd)
Ulf Danielsson (m)
Nils-Bertil Resebo (m)
Filip Issal (fp)
Bernt Runesson ©
George Nydahl (s)
Dan Persson (s)
Sven-Erik Faming (s)

Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ordförande
Erik Lindborg (fp)
Vice ordförande
Mats Johansson (s)
Ledamöter
Ulla Thurbin (m)
Magnus Trulsson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Ersättare
Britt-Marie Ammer Forss (m)
Mikael Lundström (m)
Arne Hagström (s)
Gullberna KB, Fastighetsbolaget
Ordförande
Erik Lindborg (fp)
Vice ordförande
Mats Johansson (s)
Ledamöter
Ulla Thurbin (m)
Magnus Trulsson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Ersättare
Britt-Marie Ammer Forss (m)
Mikael Lundström (m)
Arne Hagström (s)
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Arvodesberedningen
Ordförande
Ledamöter

Karlskrona Fryshus AB
Ledamot
Ersättare

Claes Uggla (m)
Johnny Gylling (kd)
Kalle Sandström (s)

Lottie Dahl Ryde
Lennarth Eriksson

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
1:e vice ordförande
Rune Andersson (m)
2:e vice ordförande
Patrik Enstedt (s)
Ledamöter
Per Ivarsson (fp)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ersättare
Mikael Landberg (m)
Vakant (kd)
Roger Poka (mp)
Åke Håkansson (s)
Laila Karlsson (s)
Larsson fond, Hildegard Agda
Ledamot

Olof Andersson (c)

Lundeska och Danielssonska kassorna
Ledamöter
Roland Löfvenberg (m)
Hans Åkesson
Hans Söderström
Jan-Alexandersson
Ersättare
Stig Bladh
Lars Johansson
Hans Nilsson
Lars-Bertil Persson
Nämndemän
Birgitta Gamelius (m)
Marianne Ivarsson (m)
Peter Glimvall (m)
Rune Andersson (m)
Stig Karlsson (m)
Eva Ottosson (m)
Birgitta Ståhl (m)

30 november 2006 15

Göran Mattsson (fp)
Gunhild Arvö (fp)
Kerstin Ekberg Söderbom (fp)
Mona Svantesson (c)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Carina Olsson (kd)
José Espinoza (mp)
Eva Britt Dahlström (s)
Mats Fagerlund (s)
Ewa Lengstedt (s)
Inga-Lena Åbom (s)
Jarl Svensson (s)
Susanne Öhrn (s)
Gert Olsson (s)
Anita Seaberg (s)
Jörgen Anehäll (s)
Aya Al Sadoon (s)
Ragnar Lindoffsson (s)
Gun-Lis Pihl (s)
Siv Holmberg (s)
Kurt Trossmark (s)
Per Björklund (sd)
Per Henriksson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Tommy Öhlin (v)
Region Blekinge
Ledamöter

Ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Anna Ottosson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Bo Löfgren (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Magnus Larsson (c)
Inga-Lill Siggelsten Blum (kd)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Gerthie Olsson (s)
Magnus Johansson (s)
Jeanette Pettersson (s)
Bo Andersson (s)
Richard Jomshof (sd)
Sofia Ljungberg (m)
Mikael Landberg (m)
Peter Graucob (m)
Mats Lindbom (c)
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José Espinoza (mp)
Eva Strömqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Laila Karlsson (s)
Oscar Dyberg(s)
Birgitta Törnqvist (s)
Percy Blom (s)
Per Henriksson (sd)
Äsa Gyberg Karlsson (v)
Revisorer Affärsverken Energi AB
Revisorer
Bo Löfgren (fp)
Annacarin Leufstedt (s)
Revisorer Affärsverken Karlskrona AB
Revisorer
Bo Löfgren (fp)
Annacarin Leufstedt (s)
Revisorer AB Arena Rosenholm Karlskrona
Revisorer
Sven-Otto Ullnér (m)
Lars Eriksson (s)
Revisorer Björkerydsstiftelsen
Revisor

Torbjörn Åkesson (c)

Revisorer Fastighetsbolaget Gullberna KB
Revisor
Birger Wernersson (s)
Ersättare
Holger Olsson©
Revisorer Karlskrona Fryshus AB
Revisor
Mats Nilsson (s)
Revisorer Karlskronahem AB
Revisorer

Karl-Gustav Johansson (m)
Mats Nilsson (s)

Revisorer Kruthuset Företagsfastigheter AB
Revisor
Birger Wernersson (s)
Ersättare
Holger Olsson ©
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Revisorer Karlskrona Moderbolag AB
Revisorer
Sven-Otto Ullnér (m)
Mats Nilsson (s)
Auktoriserade revisorer

Thomas Almqvist
Patrik Nilsson

Revisorer Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Revisor
Karl-Gustav Johansson (m)
Ersättare
Birger Wernersson (s)
Revisorer Karlskrona Stuveri AB
Revisor
Sven-Otto Ullnér (m)
Ersättare
Birger Wernersson (s)
Revisorer Sydost Energi AB
Revisor
Ersättare

Bo Löfgren (fp)
Annacarin Leufstedt (s)

Stipendiedelegationen för högskolestuderande
Ledamöter
Gunilla Ekelöf (fp)
Yvonne Sandberg Fries (s)
OBS! Ersättare går in som tjänstgörande ledamot i den ordning de valts.

Kommunfullmäktige förrättar sluten omröstning för val till Kommuner och
Landstings kongress. Valsedlarna sänds till Kommunförbundets valnämnd för
sammanräkning.
_______
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Akterna

§ 169
Anmälningsärenden
A. Ändrad sammanträdesplan för december månad 2006
B. Sammanträdesplan för år 2007
C. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 061110 § 360 om ändring av planavgift,
justeringsfaktor
D. Vårdförbundet Blekinge delårsbokslutet 060831
E. Äldrenämnden beslut 061025 § 110 Rutiner för rapportering till Länsstyrelsen
m fl. avseende inte verkställda gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 §
F. Äldrenämndens beslut 061025 § 111 rapport avseende inte verkställda beslut för
bistånd 060930
G. Kommunledningsförvaltningens rapport av inte verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, bifogas handlingarna.
_______
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Akterna

2006.540.608
2006.577.311
2006.580.246
2006.585.512
2006.586.101
2006.587.111

§ 170
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om stopp för islamiserade lovdagar, av Richard Jomshof (sd),
2. Medborgarförslag om utsmyckning med ett ankare på den nya cirkulationsplatsen Vedebykrysset, av Peder Sparre,
3. Medborgarförslag om att ändra KARLSKRONA KOMMUN till att heta
KARLSKRONA STAD, av Helge Lindquist,
4. Motion om anläggning av ny trafikplats på Saltö, av Alf Stålborg (sd),
5. Motion om minskning av antalet ledamöter i fullmäktige, av Richard Jomshof
(sd), samt
6. Motion om folkomröstning om fortsatt ”flykting”mottagande, av Richard
Jomshof (sd).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Samtliga nämnder och styrelser
Akten

§ 171
Regler för ersättare
Efter överläggningar med gruppledarna för de politiska partierna i Karlskrona
kommunfullmäktige har träffats följande överenskommelse om ersättares
tjänstgöring i nämnd och styrelse under mandatperioden 2007-2010.
För ledamot tillhörande

inkallas ersättare i följande ordning

M
Fp
C
Kd
Mp

M
Fp
C
Kd
Mp

Fp
M
M
M
M

S
V
Sd

S
V
Sd

V
S

Kd
Kd
Fp
Fp
Fp

C
C
Kd
C
C

Mp
Mp
Mp
Mp
Kd

Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 8 november 2006 hemställt
att kommunfullmäktige beslutar enligt redovisat förslag till regler.
Kommunfullmäktige beslutar
att redovisat förslag till regler skall gälla under mandatperioden 2007-2010.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.467.805

§ 172
Bidragssystem förenings/fritidsgårdsverksamhet
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 5 september 2006, § 41,
lämnat yttrande och beslutsförslag. År 2005 gjordes en utredning om kommunens
fritidsgårdar. Denna gav bland annat till resultat att en likriktning av bidragen till
föreningar, som bedriver eller hjälper till med s.k. öppen fritidsverksamhet för
ungdomar, borde ske. Olika förutsättningar har gällt då föreningar deltagit
i/anordnat öppen verksamhet för ungdomar. Förslag till regler för fördelning av
bidrag har utarbetats i samråd med föreningslivet och övrig personal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 212,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att besluta i enlighet med förslag till bidragsregler för bidrag till föreningar som
bedriver föreningsgård eller stödjer kommunal fritidsgård vid öppethållande,
företrädesvis för ungdomar i åldern 10-18 år, samt
2. att till idrotts- och fritidsnämnden delegera rätten att fastställa tillämpningsföreskrifter för fördelning av medel till fritids/föreningsgårdsverksamhet inom den
budgetram fullmäktige årligen beviljar nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2005.447.212

§ 173
Revidering av Översiktsplan för Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 10 juli 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Enligt plan- och bygglagen skall kommunen varje
mandatperiod ta upp översiktsplanen för en aktualitetsförklaring i fullmäktige.
Karlskrona kommuns nuvarande översiktsplan antogs av fullmäktige i augusti
2002. Kommunstyrelsen beslöt den 9 augusti 2005, § 108, om revidering av
översiktsplanen i fem attsatser.
Inför fullmäktiges aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan har
länsstyrelsens synpunkter inhämtats. Länsstyrelsen anser att det är positivt att
kommunen eftersträvar att hålla översiktsplanen aktuell så att den kan fortsätta att
vara det stöd i mark- och vattenplanering som översiktsplanen bör vara.
Länsstyrelsens råd och synpunkter bifogas skrivelsen och dessa bör beaktas vid
revidering av översiktsplanen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta i tre attsatser.
Yrkanden
Karin Brunsberg (m) yrkar bifall till förslaget.
Bo Löfgren (fp), med tillstyrkan av Tommy Olsson (kd), yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag samt som tilläggsyrkande: att återkoppling av arbetet
med revideringen skall ske till kommunfullmäktige inom ett år från dagens datum
för att möjliggöra en bred diskussion om Karlskronas långsiktiga utveckling i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Bo Löfgrens
tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen
1. att revidera översiktsplanen för Karlskrona kommun,
2. att kommunstyrelsens allmänna utskott är styrgrupp för översiktsplanearbetet,
3. att projektmedel avsätts för en processledare med syfte att driva och utveckla
former för en ökad medborgardialog i översiktsplanearbetet, samt
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4. att återkoppling av arbetet med revideringen skall ske till kommunfullmäktige
inom ett år från dagens datum för att möjliggöra en bred diskussion om
Karlskronas långsiktiga utveckling i kommunfullmäktige.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

§ 174
Försäljning av fastigheten Stumholmen 2:14 (Båtsmanskasernen)
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 4 oktober 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen har upprättat ett köpeavtal mellan kommunen och
Hyper Island AB, avseende överlåtelse av fastigheten Stumholmen 2:14
(Båtsmanskasernen) om 549 kvm, för en miljon tvåhundratusen (1 200 000)
kronor. Hyper Island expanderar och behöver utöka med fler lokaler för sin
verksamhet.
Fastigheten är belägen på Stumholmen och har sedan 1995 inrymt Karlskrona
kommuns konsthall. Byggnaden uppfördes 1847 som manskapsförläggning för
båtsmän. Försäljningen av fastigheten sker i samråd med kulturförvaltningen som
tänker flytta sin verksamhet till lokal i anslutning till Konserthuset och därför inte
längre har någon användning av byggnaden för kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande försäljning av fastigheten Stumholmen 2:14 till Hyper
Island AB för en köpeskilling om enmiljontvåhundratusen (1 200 000) kronor
enligt upprättat köpeavtal.
Jäv
Mats Johansson (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

§ 175
Karlskrona kommuns representation i direktionen för Kommunalförbundet
Räddningstjänst Östra Blekinge
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 oktober 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Verksamheten i kommunalförbundet regleras i den av
medlemskommunerna fastställda förbundsordningen. 6 § i förbundsordningen
anger ”Förbundsdirektionen skall bestå av nio ledamöter och nio ersättare, fördelade så att den ena medlemskommunen är representerad med fem ledamöter och
den andra medlemskommunen är representerad med fyra ledamöter. Den medlemskommun som är representerad med fyra ledamöter utser ordförande. Respektive
kommun utser lika många ersättare som ordinarie ledamöter.
Inför varje mandatperiod äger Karlskrona kommun rätt att välja att låta sig
representeras med fem ledamöter eller med fyra ledamöter varav en skall vara
ordförande.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid skall bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23 §§ och 4 kap 23a §
tillämpas…”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommun skall låta sig representeras med fem ledamöter i
direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2006.41.240

§ 176
Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 oktober 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Enligt kommunallagen skall kommunen senast under
november månad fatta preliminärt beslut om skattesatsens storlek under det kommande budgetåret. Det finns dock möjlighet för kommunen att under december
månad ändra detta beslut och fastställa en annan skattesats än den som ursprungligen beslutats. Budgetberedningen föreslår att kommunens skattesats för år 2007
fastställs till oförändrat 21,19 %.
Kommunfullmäktige har till berörda nämnder delegerat rätten att besluta om
sådana avgiftsförändringar som är en anpassning till allmän prisutveckling och
som inte berör själva taxekonstruktionen. Ett undantag från denna regel gäller dock
för vatten- och avloppstaxan, som inför varje nytt budgetår skall fastställas av
kommunfullmäktige. Fullmäktige skall även fastställa förslag till renhållningstaxa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 218,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa kommunens utdebitering för år 2007 till oförändrat 21,19 %,
2. att godkänna förslag till vatten- och avloppstaxa 2007 i enlighet med bilaga 1,
3. att godkänna förslag till renhållningstaxa för år 2007 i enlighet med bilaga 2,
4. att med giltighet från den 1 januari 2007 fastställa avgiften för mat (lunch
och/eller mellanmål) till skolungdomar över 12 år inom korttidstillsynen (LSS) till
324 kr per barn och månad, samt
5. att denna avgift i normalfallet skall tas ut under 11 månader men i undantagsfall
kan tas ut under 12 månader.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2006.154.004

§ 177
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2006
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda lämnas vid
fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 september 2006 tagit fram
balansförteckning och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 219,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2004.461.512

§ 178
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24-25 november
2004, § 161, av Lars Bylander. Förslaget är att åtgärder skall vidtas som minskar
trafiken och sänker hastigheten på Norra Smedjegatan, samt att cykelbana byggs
på västra sidan av gatan och fartkamera sätts upp som ”fångar upp” den
norrgående trafiken på gatustråket utanför Ehrensvärdska gymnasiet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 77, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden har beslutat att utföra farthinder i form av
vägbulor på Norra Smedjegatan i syfte att minska trafiken och sänka hastigheten.
Nämnden avslår förslaget om cykelbana och fartkamera.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå förslaget vad gäller cykelbana och fartkamera, samt
2. att i övrigt bifalla medborgarförslaget.
Richard Jomshof (sd), Bo Löfgren (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Gerthie Olsson (s)
Percy Blom (s) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden

2004.512.489

§ 179
Svar på medborgarförslag om att kommunen inte ska hyra ut mark för
djurcirkus samt om förbättring av djurskyddstillsyn
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2004,
§ 170, av Gunnel Petersson. Förslaget är att Karlskrona kommun inte skall hyra ut
mark till cirkusar som håller djur för uppvisning eller liknande, oavsett djurart.
Vidare föreslås att alla djurcirkusar skall inspekteras vid varje besök.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2006, § 236,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anför bland annat: En cirkusföreställning betraktas enligt 2 kap 2 § i ordningslagen som en allmän sammankomst.
En kommun får, i enlighet med 3 kap ordningslagen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Dock får en kommun inte fatta ett beslut genom vilken man bestämmer att
kommunen inte skall upplåta allmän mark till cirkusevenemang där levande djur
ingår. Ett sådant beslut strider mot 3 kap 8 § i ordningslagen (dom i länsrätten i
Jönköpings län den 13 maj 2005). Inspektioner av djurcirkusar görs, med nuvarande rutiner, stickprovsmässigt eller efter anmälan, eller genom kontakt med länsveterinärer eller andra kommuner. När en cirkus fått sitt tillstånd av länsstyrelsen i
det län den anträder eller utgår ifrån och påbörjar sin turné så inspekteras den av en
lokal tillsynsmyndighet. I tillsynen av djurcirkusar ingår också kontroll av
transportfordon och transportvagnar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslaget avseende förbud mot att hyra ut kommunal mark
till djurcirkusar, samt
2. att medborgarförslaget skall anses besvarat avseende kommunens tillsyn av
djurcirkusar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2005.643.210

§ 180
Svar på medborgarförslag om att debattera om Saluhall på Gasverkstomten
och att placera hotell vid Lokstallarna
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005,
§ 231, av Tanja Rebel. Förslaget är att Saluhallen återupprättas på Gasverkstomten
vid Fisktorget och att det planerade hotellet placeras vid Lokstallarna. Innehållet i
saluhallen skulle kunna varieras och anpassas efter moderna behov, t.ex. IT-företag, kulturella inslag som en musikscen, ett grönområde vid sidan om och även en
cafeteria. Hotellet skulle kunna stå där lokstallarna är med fin utsikt och tillgång
till bra kommunikationer.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 maj 2006, § 176,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att bygglov
beviljats den 12 april 2006 för hotell i kvarteret Axel (vid Fisktorget). För kvarteret
väster om bangården gäller detaljplan som vann laga kraft den 28 september 2005
och som anger bebyggelse i en respektive två våningar. Rivningsförbud gäller för
lokstallarna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 222, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Mats Lindbom (c), Sofia Bothorp (mp), Carl-Göran Svensson (m), Karin
Brunsberg (m) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jomshofs
yrkande om bifall till medborgarförslaget. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.82.826

§ 181
Svar på medborgarförslag om konstgjord isbana
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4,
av åtta glada lärare vid Hästöskolan, genom Gunilla Olsson. Förslaget är att
anlägga en isbana för allmänheten. Som exempel anger man Lilla Torg i Malmö,
där kommunen under vintern spolar upp en isyta.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 april 2006, § 46, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Efter inventering av möjliga platser på Trossö, föreslås att
platsen framför Snäckan i Hoglands park kan vara lämplig. Den ligger centralt och
i anslutning till en välbesökt lekplats. Nämnden föreslår att frågan hänförs till
tekniska förvaltningens utredning om Hoglands park.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 223,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2005.601.550

§ 182
Svar på motion om Handelshamnens utveckling i en medborgardialog
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2006, § 120,
av Kent Lewén (fp). Motionären yrkar att kommunen tar fram alternativa inriktningsförslag för den framtida utvecklingen inom olje- och handelshamnens områden i en djup medborgardialog som avslutas med en kommunal folkomröstning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november, § 224, berett motionen.
Motionären, Kent Lewén (fp), har den 8 november 2006 återkallat motionen.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
Akten

2004.187.455

§ 183
Svar på motion om handikappanpassning av återvinningsstationer
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54, av Lena
Hjort (fp). Motionen yrkar att tekniska förvaltningen i samråd med Affärsverken
AB vidtar konkreta åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade vid
kommunens återvinningsstationer.
Affärsverken Karlskrona AB har med skrivelse den 25 augusti 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Affärsverken skriver bland annat att de delar uppfattningen att det bör vara möjligt att göra återvinningsstationerna mer tillgängliga för
handikappade. Bolaget har aktualiserat frågan kring en långsiktigt lösning av utseende och placering av stationerna och en arbetsgrupp har bildats med företrädare
för tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att hitta en
lösning.
En annan åtgärd är att fastighetsnära insamling av en eller flera återvinningsfraktioner sker i fastigheten eller i särskilda utrymmen i anknytning till fastigheten.
Under året har även förpackningsinsamlingen arbetat fram nya återvinningsbehållare som är försedda med inkast även för rullstolsbundna personer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses besvarad.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
Akten

2004.163.455

§ 184
Svar på medborgarförslag om återvinningsstationer
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54,
av Magnus Hultin. Förslagsställaren vill att kommunen utreder möjligheten att
bygga plank runt contrainrarna eller bygga enligt Molokvarianten.
Affärsverken Karlskrona AB har med skrivelse den 25 augusti 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Affärsverken skriver bland annat att de delar uppfattningen att återvinningsstationerna bör förses med insynsskydd i form av staket. En
förutsättning för vissa av de investeringar som kan vara önskvärda, exempelvis
vissa markarbeten och plank, är dock att det lämnas varaktigt bygglov för
stationens placering. Bolaget har aktualiserat frågan kring en långsiktig lösning av
utseende och placering av återvinningsstationerna och en arbetsgrupp har bildats
med företrädare för tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för
att hitta en lösning på problemen. Ett förslag till utformning har arbetats fram i
samarbete med en arkitektfirma och förslaget innehåller utformning med bland
annat plank runt stationen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Sofia Bothorp (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2005.631.534

§ 185
Svar på motion om trådlöst Internet på Verkö för färjeresenärer
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005, § 180,
av Bo Löfgren (fp). Motionären föreslår att fullmäktige uppdrar åt ansvariga förvaltningar att se över och förbättra nuvarande (i stort sett obefintliga) serviceutbud
i form av trådlös uppkoppling mot Internet, köp av varma drycker, marknadsföring
etc. för den som uppehåller sig på färjeområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 september 2006 lämnat
yttrande och beslutförslag. Förvaltningen skriver bland annat att under våren 2006
har Trådlöst Internet installerats. Under hösten 2006 kommer följande att utföras:
• ytorna i färjeterminalen som är avsedda för yrkeschaufförer utökas
betydligt och renoveras
• utökad och förbättrad skyltning såväl vid terminalen som på Verköleden
• förbättra inne- och utemiljön runt terminalen med ex vis bänkar och växter.
Diskussioner om möjligheterna att utöka servicen till färjeresenärerna med någon
typ av enklare förtäring pågår med Stena Linje. Utöver det som nämnts tidigare
pågår en ständig dialog mellan berörda parter för att lyssna in behov och vidta
åtgärder.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Akten

2006.192.776

§ 186
Svar på motion om vård i livets slutskede och inrättande av Hospice
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24, av Mats
Lindbom (c). Motionären yrkar att kommunen ser över avtalet med Landstinget om
vården i livets slutskede, att kommunen inrättar Hospiceverksamhet med tillräckligt med platser för vård i livets slutskede och att dessa förläggs i närheten av
sjukhus eller vårdcentral, så att läkarkontakt snabbt kan upprättas, samt att
kommunen reserverar s.k. trygghetsplatser för snabb omvårdnad i en akut
situation.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2006, § 88, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Sammanfattningsvis skriver nämnden att verksamhetsansvariga
tar ansvar för att redan fastställda riktlinjer för palliativ vård i Blekinge blir kända
och implementerade till samtliga professioner i alla berörda verksamheter inom
landstinget och kommunen. Sedan hösten 2005 finns fyra trygghetsplatser för vård
i livets slut. Beläggningen under år 2005 talar i dagsläget inte för behov av ytterligare platser. Äldreförvaltningen ser inte något behov av en särskild enhet inom
kommunen för palliativ vård utöver den idag befintliga och förvaltningen återkommer med en redovisning av pågående utredning angående palliativa patienter
på Blekingesjukhuset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 228,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2006.32.809

§ 187
Svar på medborgarförslag om sponsring av idrottsanläggningar m.m.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006, §
4, av Filip Issal. Förslaget är kommunen skall släppa in sponsring av idrottsanläggningar och sälja namnen på dem genom budgivning. Förslaget bygger på att
Vodafone Arena Rosenholm erhållit sponsring och att samma förfaringssätt bör
gälla för övriga kommunala anläggningar i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 5 september 2006, § 36,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun har tagit en övergripande
policy när det gäller sponsring. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat med förvaltningens yttrande vilket innebär att
policy finns för kommunens idrottsanläggningar som möjliggör sponsring enligt
det förslag som lämnats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 229,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2004.79.820

§ 188
Svar på medborgarförslag om Bastasjö friluftsområde
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, §
22, av Sven Svensson. Förslaget innebär att en stig framkomlig för barnvagnar
iordningsställs från N Hässlegården till Bastasjö rekreationsområde, samt att hela
leden runt Bastasjön görs framkomlig för barnvagnar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 september 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att under genomförandet av detaljplanen för
Bastasjö villaområde kommer gångvägar att anläggas genom området från N
Hässlegården till rekreationsområdet. Genomförande av detaljplanens västra del
påbörjas under 2006. Leden runt Bastasjön är ca 1,5 km och ungefär 400 m längs
sjöns sydsida från Bastasjöstugan österut till en grillplats är framkomlig för barnvagn. Dee närmaste åren kommer tekniska förvaltningen att färdigställa stadsvandringslederna, varför de ekonomiska utrymmet för nyanläggning eller uppgradering
av andra leder kommer att vara begränsat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 230,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.672.820

§ 189
Svar på medborgarförslag om Bastasjö rekreationsområde
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006, §
4, av Sven Svensson. Förslaget innebär i huvudsak att stigen runt sjön handikappanpassas i sin helhet, att betande får utestängs från sjön och stigen genom ett ca
230 m långt stängsel längs sjöns östra del, samt att en röjning sker i ett privatägt
markområde längs sjöns norra och västra strand.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 september 2006, § 84, lämnat yttrande och beslutsförslag. Leden runt Bastasjön är ca 1,5 km och ungefär 400 m
längs sjöns sydsida från Bastasjöstugan österut till en grillplats är leden framkomlig med rullstol. Att göra resten av leden tillgänglig för rullstolsbundna kommer att
ta betydande resurser i anspråk. De närmaste åren kommer tekniska förvaltningen
att färdigställa stadsvandringslederna, varför det ekonomiska utrymmet för nyanläggning eller uppgradering av andra leder kommer att vara begränsat.
Betning av ängarna öster om sjön med får och Highland Cattle görs främst ur
ekologisk synpunkt. Betning är ett naturligt sätt att hålla kulturlandskapet öppet.
Det är angeläget att djuren har tillgång till sjön för att få dricksvatten.
Tekniska förvaltningen genomför normalt inte röjningsarbeten inom markområden
som inte förvaltas av kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 231,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Kommunstyrelsens energigrupp
Akten

2004.489.458

§ 190
Svar på motion om att införliva slammet i kretsloppet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2004, § 170, av
Mats Lindbom (c). Motionären förslår försök med lokal odling av energigrödor
med slam som jordförbättringsmedel startas upp i Karlskrona i enlighet med
motionens förslag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 juni 2006, § 57, lämnat yttrande
och beslutsförslaget att motionen härmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 juni 2006, § 164, remitterat
motionen till kommunstyrelsens energigrupp för minskat oljeberoende, för
yttrande.
Kommunstyrelsens energigrupp har den 2 oktober 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 232, för egen
del beslutat
1. att ge energigruppen i uppdrag att i samverkan med tekniska förvaltningen,
Affärsverken, LRF-kommungrupp göra en förstudie i syfte att tydliggöra
ekonomiska, tekniska och ekologiska förutsättningar för att införliva slammet i
kretsloppet, samt
2. att uppdra åt energigruppen att beakta förstudien vid nästkommande KLIMPansökan den 1 oktober 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 232,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

