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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 januari 2007
§1

Avsägelser av kommunala uppdrag

§2

Ändring i bolagsordning för Arena Rosenholm

§3

Kommunala val

§4

Anmälningsärenden

§5

Inkomna motioner och medborgarförslag

§6

Inkomna interpellationer

§7

Införande av hemtjänstpeng

§8

Införande av barnomsorgspeng och skolpeng

§9

Yttrande över Strategi- och inriktningsdokument samt handlings- och
Åtgärdsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

§ 10

Nytt revisionsreglemente för revisionen

§ 11

Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats för uteservering

§ 12

Avsiktsförklaring avseende fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11 Hästö
Marina, Karlskrona kommun

§ 13

Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m.fl. (Wämöstrand) - antagande

§ 14

Mark- och exploateringsavtal avseende Karlskrona 5:10 m.fl. (Wämöstrand)

§ 15

Detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö 3:1 m.fl, Karlskrona - antagande

§ 16

Svar på medborgarförslag om bussreflex till alla skolbarn

§ 17

Svar på medborgarförslag om flyttning av Jarramas

§ 18

Svar på medborgarförslag om sänkta bussbiljettpriser för studerande/ungdomar

§ 19

Svar på medborgarförslag om simsportanläggning vid Rosenholms udde

§ 20

Svar på medborgarförslag om Kasino till Karlskrona

§ 21

Svar på motion om ”alkobommar” i hamnen

§ 22

Svar på motion om vattenutkast för fritidsbåtar vid Garphamnen, Hasslö

§ 23

Svar på motion om gratis vattenprover

§ 24

Svar på motion om ”Äldreomsorgen direkt”

§ 25

Utskott och beredningar under kommunstyrelsen

§ 26

Frågor

______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 25 januari 2007, kl.13.30-15.40
Sammanträdet ajourneras kl.14.15-14.20 samt 15.10-15.30

Beslutande

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

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

ersättare

Angela Sandström (s)
Ewa Lengstedt (s)
Rosita Persson (s)
Mikael Landberg (m)
Emma B Henning (m)
Bengt Lindström (m)
Peter Graucob (m)
Ulla Berg (sd)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Birger Wernersson (s)
Lars Hildingsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Ola Bergqvist (s)
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Rikard Jönsson (s)
Bengt Fröberg (m)
Roland Löfvenberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Bo Löfgren (fp)
Peter Christensen (fp)
Nicole Carlbäck (fp)
Inger Åkesson (kd)
Ulf Lundh (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Ulf Hansson (v)
Camilla Persson (v)
tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Anette Lilja

Utses att justera

Camilla Brunsberg och Ewa Lengstedt

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
måndagen den 5 februari 2007, kl. 11.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-26
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Ewa Lengstedt

Justeringsledamot ………………………………………………
Camilla Brunsberg

Övrigt

Följande ändringar i dagordningen bestämdes: ärende tolv (12) behandlades som
en del i ärende tre (3), ärende femton (15) behandlades som ärende fjorton (14)
och ärende fjorton (14) behandlades som ärende femton (15).

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 februari 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…Anette Lilja……………………………..
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Kommunala uppdrag
Blekinge Tingsrätt
Akten

2007.33.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Per Henriksson (sd) har den 22 januari 2007 avsagt sig uppdraget som
nämndeman i Blekinge Tingsrätt.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
________
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Karlskrona Moderbolag AB
AB Arena Rosenholm
Ekonomienheten
Akten

6

2007.13.107

§2
Ändring i bolagsordningen för AB Arena Rosenholm
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 14 december 2006 lämnat
beslutsförslag. Ändringar har gjorts i 8 § st 2 i bolagsordningen där
formuleringen om styrelsens antal ledamöter föreslås ändras till ”styrelsen
skall bestå av minst sju och högst elva ledamöter med lägst sju och högst
elva ersättare.
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Av den framgår att
aktier inte längre ska ha ett nominellt värde utan att istället skall
bolagsordningen innehålla uppgift om antalet aktier eller lägsta och högsta
antalet aktier som kan finnas i bolaget. Denna ändring i bolagsordningen ska
göras då andra ändringar i bolagsordningen görs. Därför föreslås texten i § 7
ändras från ”Aktie skall lyda på 1 000 kronor” till ”antalet aktier skall uppgå
till lägst 100 stycken och högst 400 stycken”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 20,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta den ändrade bolagsordningen för AB Arena Rosenholm Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/styrelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§3
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Koloniträdgårdar UPA Karlskrona (Gullberna)
Ledamot

Bengt-Åke Persson

KD

Moderbolaget, AB Karlskrona
Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Ersättare

Karl-Gösta Svenson
Lars Hildingsson
Mikael Andersson
Mats Lindbom
Jan Johansson
Ann-Charlotte Svensson
Börje Nilsson
Carl-Göran Svensson
Filip Issal
Maria Persson
Marcel Abedini
Richard Jönsson
Laila Karlsson
Håkan Eriksson

M
S
FP
C
KD
S
S
M
FP
C
MP
S
S
S

Ombud, Affärsverken Karlskrona AB
Ombud
Ombudsers

Jan Johansson
Lars Hildingsson

KD
S
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Ombud, Fastighetsbolaget Gullberna KB
(komplettering – ombud redan vald)
Ombudsers

Lars Hildingsson

S

Ombud, Karlskronahem AB
Ombud
Ombudsers

Karl-Gösta Svenson
Lars Hildingsson

M
S

Ombud, Karlskrona Fryshus (KAFRYS)
Ombud

Karl-Gösta Svenson

M

Ombud, Karlskrona Stuveri AB
Ombud
Ombudsers

Karl-Gösta Svenson
Lars Hildingsson

M
S

Ombud, Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ombud
Ombudsers

Karl-Gösta Svenson
Lars Hildingsson

M
S

Ombud, Sydostenergi AB
Ombud
Ombudsers

Karl-Gösta Svenson
Lars Hildingsson

M
S

Räddningstjänst Östra Blekinge
Ersättare

Maria Persson

C
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AB Arena Rosenholm Karlskrona, styrelsen
(externa styrelseledamöter)
Ledamöter

Sigvard Hallstedt
Thomas Berg
Fredrik Sjöqvist
Åsa Lindau

Nämndeman, Blekinge Tingsrätt
Nämndeman Nils Johansson (sd) efter Per Henriksson
_________
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) föreslår fullmäktige
besluta följande:
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Enligt bolagsordning skall två ordinarie revisorer jämte två revisorsersättare
utses. Efter felräkning har Holger Olsson (c) i november 2006 valts till
revisorsersättare istället för ordinarie revisor.
Val: Holger Olsson (c) utses till ordinarie revisor till och med den 31
december 2010.
Vårdförbundet i Blekinge
att revisorsersättare Birger Wernersson (s) utgår då ingen ersättare skall
utses.
_______
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Akterna

2006.539.701
2007.6.007
2006.641.007
2001.36.214

§4
Anmälningsärenden

a. Tackbrev från Laila Karlsson
b. Revisionsutlåtande/rapport avseende delårsbokslut
c. Tekniska nämndens förslag till taxor år 2007
d. Revisionsrapport ; Granskning av integrerad styrning
(handlingarna bifogades)
e. Revisionsrapport; Granskning av kommunens hamnverksamhet
med fokus på Verkö (handlingarna bifogades)
f. Regeringsbeslut 2006-12-14 avseende överklagan om detaljplan för
Säby 4:14 del 3 m.fl., Karlskrona kommun.

_______
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Akterna

11

2006.639.510
2007.34.312
2007.38.609
2007.58.823

§5
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö, av Tanja Rebel
2. Medborgarförslag om cykelväg; Fågelmara – Kristianopel, av Birger
Ganneby,
3. Motion om skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och inflytande
för barn och ungdomar, av Åsa Gyberg-Karlsson (v) samt
4. Motion om renovering och komplettering av gång- och motionsstigarna
på Saltö och Dragsö, av Alf Stålborg (sd).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
________
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Akterna

12

2007.48.033
2007.57.512

§6
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation den17 januari 2007 till kommunstyrelsens ordförande
angående sommarjobb till ungdomar, av oppositionsråd Christina Mattisson
(s).
2. Interpellation till ordföranden i tekniska nämnden, Tommy Olsson (kd),
med fråga om vilka planer som finns för en trygg och säker trafiksituation
kring Lidls livsmedelshall.
Ordförande i tekniska nämnden, Tommy Olsson (kd), svarar att han på grund
av bortavaro vid nästa sammanträde kommer att besvara interpellation (2)
”om trygg och säker trafiksituation” på kommunfullmäktiges sammanträde i
mars månad.
_______
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Äldreförvaltningen
Kommunchefen
Akten

13

2006.634.730

§7
Införande av hemtjänstpeng
På uppdrag av budgetberedningens ordförande och tillika kommunstyrelsens
ordförande har förslag till ärende avseende ”Principbeslut för införande av
hemtjänstpeng” tagits fram. Uppdraget har utförts genom en arbetsgrupp
inom äldreförvaltningens ledning och stab. Arbetsgruppen har översiktligt
studerat underlag från kommuner som på skilda sätt och i olika utsträckning
har infört kundvalssystem inom äldreomsorgen, liksom visst underlag från
konkurrensverket, nämnden för offentlig upphandling m.fl. Arbetsgruppens
bedömning är att det finns breda erfarenheter att ta del av inför ett eventuellt
införande av system med hemtjänstpeng.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 december 2006, § 248,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att uppdra till äldrenämnden att utreda uppdraget vidare avseende
hemtjänstpeng med inriktning om införande i maj 2007.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20-21 december 2006, § 203,
bordlagt ärendet.
Yrkanden
Peter Johansson (s) yrkar på återremiss av ärendet för beredning i
äldrenämnden och för hörande av det kommunala pensionärsrådet.
Günter Dessin (v) yrkar återremiss.
Richard Jomshof (sd), Camilla Brunsberg (m), Ann-Louise Trulsson (m)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att utreda uppdraget vidare.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras
idag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den som vill att ärendet skall återremitteras röstar nej.
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Följande röstar ja: Karl-Gösta Svenson (m), Peter Graucob (m), Sophia
Ljungberg (m), Bengt Lindström (m), Rune Andersson (m), Annicka
Engblom (m), Sven-Otto Ullnér (m), Karin Brunsberg (m), Emma B
Henning (m), Lars-Göran Forss (m), Peter Glimvall (m), Carl-Göran
Svensson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Jan Lennartsson (m), Camilla
Brunsberg (m), Mikael Landberg (m), Richard Jomshof (sd), Nils Johansson
(sd), Ulla Berg (sd), Alf Stålborg (sd), Per Henriksson (sd), Kurt Petersson
(sd), Ingvar Hansson (sd), Kent Lewén (fp), Margareta Rodin (fp), Per
Ivarsson (fp), Anna Ekström (fp), Mikael Andersson (fp), Gunilla Ekelöf
(fp), Jan-Olof Petersson (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c),
Magnus Larsson (c), Ingela Abramsson (c), Maria Persson (c), Ingrid
Hermansson (c), Tommy Olsson (kd), Jan Johansson (kd), Inga-Lill
Siggelsten Blum (kd), Sofia Bothorp (mp), José Espinoza (mp) och Roger
Poka (mp).
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s), Veronica
Lahte (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Rosita Persson (s), JanAnders Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark
(s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s), Laila
Karlsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Angela Sandström (s), Bo Andersson (s),
Yvonne Sandberg-Fries (s), Mats Johansson (s), Ewa Lengstedt (s), Anders
Persson (s), Chatarina Holmberg (s), Oscar Dyberg (s), Gerthie Olsson (s),
Roland Andreasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Markus Alexandersson
(s), Birgitta Törnqvist (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s),
Glenn Thörnström (sd), Günter Dessin (v) och Åsa Gyberg-Karlsson (v).
Fullmäktige beslutar med fyrtiotvå (42) ja-röster mot trettiotre nej-röster (33)
att ärendet skall avgöras idag.
Kommunjurist, Lennarth Eriksson yttrar sig angående ett ärende som
bordlagts och den majoritet som då torde krävas för återremittering.
Ett kortare uppehåll.
Yrkande
Efter överläggning med fullmäktiges presidium yrkar ordföranden
att ärendet återremitteras.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning.
_____
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Kommunchefen
Akten

15

2006.635.610

§8
Införande av barnomsorgspeng och skolpeng
På uppdrag av budgetberedningens ordförande och tillika kommunstyrelsens
ordförande, har kommunledningsförvaltningen skrivit fram ärende avseende:
”Inriktning av principbeslut för införande av barnomsorgspeng, skolpeng,
ledningsorganisation i barn- och ungdomsförvaltningen samt ekonomisk
särredovisning av skola och barnomsorg”.
Uppdraget har genomförts genom en arbetsgrupp inom barn- och
ungdomsförvaltningens ledning. Budgetberedningens utredningsdirektiv
omfattar följande:
• Hur barnomsorgspeng och skolpeng i ett inledningsskede kan tillämpas i
Karlskrona
• Lämpliga utgångspunkter för ”en rektor på varje skola” och föreståndare
i barnomsorgen
• Särredovisning av skola och barnomsorg
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 december 2006, § 249,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att utreda uppdraget vidare
avseende barnomsorgspeng och skolpeng med inriktning om genomförande
den 1 juli 2007, samt
2. att överlåta till barn- och ungdomsnämnden i övrigt att besluta om
organisation och ekonomisk särredovisning i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20-21 december 2006, § 204,
bordlagt ärendet.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar att ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att be barn- och
utbildningsnämnden lämna synpunkter samt göra en konsekvensbeskrivning
av införandet av skol- och barnomsorgspeng.
Jan-Olof Pettersson (fp) och Annicka Engblom (m) yrkar återremiss.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till återremissyrkandet.
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Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till att utreda möjligheterna.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Hansson
med fleras yrkande om återremiss. Fullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
Reservation
Jan Lennartsson (m) reserverar sig till förmån för kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______

2007-01-25

Kulturförvaltningen
Akten

17

2005.475.879

§9
Yttrande över Strategi- och inriktningsdokument samt Handlings- och
åtgärdsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
Kulturförvaltningen har i en skrivelse den 18 december 2006 lämnat yttrande
med beslutsförslag.
Världsarvsrådet har genom länsstyrelsens försorg utarbetat gemensamma
förvaltnings- och utvecklingsprogram för Örlogsstaden Karlskrona.
Programmet består av två delar; ett övergripande strategi- och
inriktningsdokument och en handlings- och åtgärdsplan. Kulturnämnden har
som samordnande nämnd skickat ut planen till berörda nämnder och
förvaltningar. Huvudprincipen är att genomförandet av programmet ska ske
inom ramen för de deltagande organisationernas ordinarie verksamhet och,
när så behövs, genom olika samarbetsinsatser. Den som har huvudansvaret
för ett fokusområde har också huvudansvaret för att initiera, samordna och
driva arbetet inom programområdet.
De sex (6) strategiska fokusområdena är: 1.samverkan och delat
ansvarstagande, 2. kunskap och kompetens, 3.samhällsplanering och
bebyggelsevård, 4. publikarbete och kommunikation, 5. bildning och
delaktighet samt 6. internationell samverkan. I planerna betonas särskilt
Karlskrona kommuns ansvar för fokusområden 3, 4 och 5.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 11,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna Karlskrona världsarvsråds Strategi och inriktningsdokument.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kommunrevisorer
Akten

2006.481.003

§ 10
Nytt revisionsreglemente för revisionen
Ordföranden, Kommunrevisorer, har på sammanträde den 21 november
2006, § 75, föredragit ändrad version av Revisionsreglementet härefter har
Kommunrevisorerna beslutat:
att godta ändringarna och
att lämna revisionsreglementet till kommunstyrelsen.
Enligt bilagt revisionsreglemente omfattar ändringarna §§ 6 och 15.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godta ändringarna.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Informationsenheten

19

2006.623.311

§ 11
Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats för uteservering
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 november 2006, § 115,
lämnat beslutsförslag.
Taxan som reglerar uteserveringar har under året bearbetats av en
parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp i avsikt att föreslå
kommunfullmäktige att anta nya principer för upplåtelsen. Målsättningen är
att öka attraktiviteten och förbättra näringslivets förutsättningar i centrum.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uteserveringar som inte serverar öl, vin eller sprit skall erlägga en
avgift som motsvarar hälften av taxan för uteserveringar med öl, vin eller
sprit,
2. att de fem första ianspråktagna kvadratmetrarna är avgiftsbefriade,
3. att uppställning av ett bord (maximal diameter om 60 cm) och två stolar
sker avgiftsfritt såvitt ingen servering förekommer,
4. att året delas in i en sommarsäsong som omfattar perioden 1 mars - 31
oktober och en vintersäsong som omfattar tiden 1 november - 28 februari,
5. att upplåtelse under vintersäsongen kräver avtal med fastighetsägaren med
anledning av särskilda behov av fastighetsskötsel vintertid,
6. att upplåtelse vintertid kräver att uteserveringen används för avsett
ändamål (dvs. servering),
7. att taxan förblir oförändrad trots att sommarsäsongen utökas med tre
månader samt
8. att taxan för vintersäsongen i 2006 års prisnivå sätts till 1 000 kronor för
uteservering med öl, vin eller sprit och 500 kronor för uteservering utan öl,
vin eller sprit.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska förvaltningen
Akten

20

2007.14.251

§ 12
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö marina, Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 december 2006 lämnat
beslutsförslag och bifogat avsiktsförklaringen i sin helhet.
Tekniska förvaltningen har upprättat en avsiktsförklaring mellan kommunen
och Spigg Telekommunikation AB, avseende detaljplaneläggning och
försäljning av fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11.
Fastigheten innehas med tomträtt av Spigg Telekommunikation AB för
båtvarv och härmed jämförlig verksamhet och vidare arrenderar bolaget ett
område om ca 3 500 kvm av Kölen 11 för marin verksamhet av kommunen.
Parterna är överens om att söka ombilda Kölen 5-11, som ägs av kommunen,
till bostadsändamål samt behålla en del av Kölen 7 för marint ändamål, och
att i detta syfte upprätta en detaljplan som medger detta. Spigg
Telekommunikation AB står för 50 % och tekniska förvaltningen för
motsvarande 50 % av kostnaderna för framtagande av detaljplanen.
Fördelning av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att
regleras i ett exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen och avtalet
tas fram parallellt med detaljplanen.
Avsiktsförklaringen är för sin giltighet beroende av att ny detaljplan för
området vinner laga kraft.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och
Spigg Telekommunikation AB.
Yrkande
Efter överläggning med fullmäktiges presidium yrkar ordföranden
att ärendet återremitteras.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning.
_____

2007-01-25

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

21

2006.59.214

§ 13
Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 med flera, Vämöstrand,
Karlskrona kommun, Blekinge län – antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 november 2006, §
393, hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för del av Karlskrona
5:10 med flera, Vämöstrand.
Detaljplanen för Karlskrona 5:10, Vämöstrand har varit utställd för
granskning under tiden 18 augusti till den 15 september 2006. Under
utställningstiden har handlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona
kommuns webbplats. Kungörelse om utställning har anslagits på kommunens
Anslagstavla, stadsbiblioteket samt infört i lokalpressen fredagen den 18
augusti 2006.
Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i centralt och attraktivt
läge.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för del av Karlskrona 5:10 med flera, Vämöstrand
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

2007-01-25

Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

22

2007.15.251

§ 14
Mark- och exploateringsavtal avseende Karlskrona 5:10 m.fl.,
Wämöstrand, Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 december 2006 lämnat ett
upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal jämte beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen har upprättat mark- och exploateringsavtal mellan
kommunen och Skanska mark och Exploatering Bygg AB (bolaget) avseende
exploatering av ett område vid norra delen av Wämö, Wämöstrand.
Exploateringsavtalet har upprättats i samråd med berörda förvaltningar och
avdelningar inom kommunen.
Detaljplan för Karlskrona 5:10 m.fl. Wämöstrand, som medger
bostadsbebyggelse är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden och är vidare
inlämnad för antagande av kommunfullmäktige.
Planen omfattar ett område om ca 3,5 ha av fastigheten Karlskrona 5:7, 5:10,
5:11 och 5:48. Området omfattades tidigare av detaljplan från 1969 som
anger allmän plats; gata, park samt vattenområde som får överbyggas med
bryggor.
Generellt gäller att bolaget kommer att svara för genomförandet av
bostadsprojektet inom planområdet samt svara för de åtgärder och åtaganden
som fordras för ett plangenomförande, så som bulleråtgärder och
kompletterande miljötekniska undersökningar och åtgärder.
Tekniska förvaltningen bygger ut va-ledningar fram till den nybildade
tomtgränsen, vid Lindesnäsvägen, och anvisar anslutningspunkter för vatten
och avlopp. Dagvattenanslutning sker till befintlig ledning i väster. Bolaget
ansvarar för och bekostar utbyggnaden sam framtida drift och underhåll av
va-ledningar inklusive pumpstation inom kvartersmark. Bolaget erlägger
anläggningsavgifter för vatten- och avlopp samt för el och
fjärrvärmeanslutning enligt vid varje tillfälle gällande taxa och
bestämmelser.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande mark- och exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun och Skanska Mark Exploatering Bygg AB.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

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

24

2006.304.214

§ 15
Detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av Verkö 3:1 med flera
Karlskrona kommun, Blekinge län – antagande.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 oktober 2006, §
356, hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för del av Verkö 3:1
med flera, Södra Backe (skola).
Detaljplan för del av Verkö 3:1 med flera, Södra Backe (skola) har varit
utställd för granskning under tiden 18 augusti till den 15 september 2006.
Kungörelse har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i
lokalpressen fredagen den 18 augusti 2006.
Inkomna yttranden under utställningstiden föranleder ingen ändring av
detaljplanen.
Planförslagets syfte är att ange nytt läge för förskola och grundskola på
Verkö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 24,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplanen för del av Verkö 3:1 med flera, Södra Backe (skola).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

2007-01-25

Blekingetrafiken
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

25

2006.338.531

§ 16
Svar på medborgarförslag om bussreflex till alla skolbarn
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2006,
§ 98, av Gunnar Blomqvist. Förslaget är att införa en bussreflex som även
gäller som bussbiljett/busskort och att alla skolskjutsbarn i kommunen får ett
sådant.
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 november 2006, §
115, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver
sammanfattningsvis att det inom nämndens verksamhet finns ett relativt litet
antal elever som använder busskort. Av 2 000 skolskjutsbarn är det runt 300
stycken som använder terminskort via Blekingetrafiken. Dessa kort har en
magnetslinga och skall behandlas som en värdehandling. Kortet tål inte
samma behandling som löst hängande reflexbrickor.
Frågan om reflexer är rent generellt dock angelägen. I samråd med skolor,
föräldrar och skolskjutsentreprenörer avser Barn och ungdoms förvaltningen
att ta fram en lösning för att ge våra skolbarn och elever lämpliga reflexer.
Vidare beslutar nämnden att skicka ärendet till Blekingetrafiken för
kännedom och vidare hantering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 25,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Tekniska nämnden
Akten

26

2006.428.843

§ 17
Svar på medborgarförslag om flyttning av museifartyget Jarramas
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Ann-Marie Hedström. Förslaget är att museifartyget
Jarramas skall flyttas tillbaka till Borgmästarfjärden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2006, § 107,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis
att nuvarande ägare, Marinmuseet, har valt att lägga fartyget vid sin egen
anläggning och tekniska förvaltningen har inga synpunkter på detta
arrangemang.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 26,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Akten

27

2006.139.531

§ 18
Svar på medborgarförslag om sänkta bussbiljettpriser för studerande
och ungdomar
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av My Stranne m.fl. Förslaget är att busspriserna sänks,
framförallt för studenter och ungdomar och att detta t.ex. kunde ske genom
uppvisande av CSN-kort.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 10 november 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver sammanfattningsvis att
bussbiljettpriserna fastställs av Blekingetrafiken som är ett särskilt bolag som
ägs av samtliga läns kommuner och landstinget. Karlskrona kommun kan
alltså inte själva bestämma priserna på bussbiljetterna, men kan självfallet
påverka Blekingetrafiken genom att ha synpunkter på detta. Både biljettpriser
och bussturstäthet m.m. diskuteras i kommunen och vägs mot vad som kan
anses skäligt ur ett ekonomiskt perspektiv.
Blekingetrafiken har beslutat inför år 2007 att åldersgränsen för barn- och
ungdomsbiljett förändras genom att åldern höjs från 16 till 19 år, vilket
delvis är i enlighet med förslagsställarens önskemål. Genom ett särskilt avtal
med Blekingetrafiken och BTH har studenter inskrivna på BTH möjlighet att
resa gratis mellan Karlskrona och Ronneby/Karlshamn.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 27,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

28

2006.430.822

§ 19
Svar på medborgarförslag om simsportanläggning vid Rosenholms udde
(f d Rosenholmsvarvet)
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Karlskrona Simsällskap förslaget är att anlägga en
kvalificerad simsportanläggning vid Rosenholms udde och vidare att
anläggningen bör inrymma bl.a. en 50 meters simtävlingsbassäng med
möjlighet till tredelad indelning (25 m tävlingsbassäng,
siminstruktionsbassäng och hoppbassäng).
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 20 november 2006,
§ 55, och hänvisar där till Idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till
yttrande och beslut vilket nämnden ställer sig bakom. Förvaltningen har
sammanfattningsvis yttrat att:
Rosenholms udde ägs f o m den 1 augusti 2006 av kommunägda Kruthusen
Företagsfastigheter AB (bolaget). Bolaget har inte för avsikt att själv
investera i området utan söka externa investerare och finansiärer för att
utveckla udden.
I arbetet med att söka investerare har fyra (4) olika teman om uddens
utveckling och exploatering lags fram:
- Resort – anläggning med hotell restaurang , spa
- Idrott och hälsa – vattensport, simning , handikappidrott, rodd etc.
- Attraktion – spektakulär byggnad, restaurang, natur landskap
- Upplevelse – äventyrsbad, akvarium, naturrum etc.
Generellt lyfts närheten till Telenor Arena Karlskrona fram och en koppling
med olika vattensporter är av största vikt för områdets utveckling.
Allmänt är förvaltningen positiva till verksamheter som kan kopplas till en
simsportanläggning.
Vid den tidpunkt konkreta planer finns för utveckling av området och om
kommande investerare avser att anlägga en anläggning med bl.a. simsport
kommer frågan om Karlskrona kommuns eventuella engagemang,
finansiering etc. att prövas inom kommunen.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 28,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Näringslivsenheten
Akten

30

2006.179.141

§ 20
Svar på medborgarförslag om privat Kasino till Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av Filip Issal. Förslaget är att Karlskrona kommun skall arbeta
för att få ett privat kasino i Karlskrona. Ett privat kasino kommer att locka
turister för övernattningar, skapa arbetstillfällen samt ge Karlskrona lyskraft.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 31 oktober 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag och yttrar sammanfattningsvis följande:
Förvaltningen har undersökt möjligheterna till ett privat kasino, tyvärr finns
fortfarande en del hinder tex. finns det inga beslut som visar att det är lagligt
att starta privata kasinon samt har Svenska Spel fram till 2007 tillstånd att
bedriva sex (6) stycken internationella kasinon. Idén med ett kasino i
Karlskrona är intressant och förvaltningen kommer fortsätta bevaka de
utredningar och beslut som genomförs både inom EU-kommissionen och på
regeringskansliet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 29,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Tekniska nämnden
Akten

31

2006.177.533

§ 21
Svar på motion om alkobommar i hamnen (Verkö färjeterminal)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24,
av Bo Löfgren (fp). Motionären tar upp att problemet med berusade
lastbilschaufförer som kör av färjorna i Karlskrona och Karlshamn fortsätter
och att antalet mer än fördubblats jämfört med förra året vilket är
oacceptabelt. Motionären föreslår att så kallade alkobommar inrättas vid
färjeterminalen där främst förare av tunga fordon/lastbilschaufförer tvingas
blåsa i alkomätare innan de får åka ut på det svenska vägnätet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2006, § 105,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis
följande: I Trelleborgshamn har under innevarande år en typ av alkobommar
inrättats och en utvärdering kommer senare att göras. Stena Line kommer att
införa frivilliga alkotester på sina fartyg. Tekniska förvaltningen kommer att
följa utvecklingen och ta del av ovanstående utvärdering och utifrån det
resultatet ta fram förslag, i samråd med polisen, vägverket och rederiet, på
åtgärder för att öka kontrollen av förarnas nykterhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 30,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att initiera frågan att på Verkö i anslutning till
färjeterminalen införa alkobommar vid terminalens utfart.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Tekniska nämnden
Akten

32

2006.433.825

§ 22
Svar på motion om vattenutkast för fritidsbåtar vid Garphamnen,
Hasslö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006,
§ 111, av Börje Dovstad (fp) och Jan-Olof Petersson (fp). Motionärerna
tar upp att det vid Garphamnen på Hasslö saknas färskvattenutkast för
fritidsbåtar. Det vattenutkast som finns på Garphamnens nordvästra kaj
är avsett och dimensionerat för båtar i yrkestrafik. Den här ordningen
leder till att fritidsbåtsägare tvingas besöka andra hamnar för att fylla
på vatten, alternativt bära med sig vatten hemifrån.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2006, § 106,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis
följande: Färskvattenutkast för kommunala fritidsbåtshamnar är inte
standard. I samtliga skärgårdshamnar/fiskehamnar finns uttag för
färskvatten, inklusive Garphamnen, uttagen kan dock vara mer eller
mindre lättillgängliga för fritidsbåtar. Under 2007 kommer samtliga,
ej utarrenderade, kommunala hamnar att förses med lättillgängligt
tappställe och slang för färskvatten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 31,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första attsats ”att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag
att sätta upp färskvattenutkast för fritidsbåtar i Garphamnen på Hasslö” och
att den andra attsatsen ”att utkastet i första attsatsen placeras på hamnens
sydöstra kaj” därmed skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
________

2007-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

33

2006.203.462

§ 23
Svar på motion om gratis vattenprov till alla som väntar nytillskott i
familjen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2006, § 51,
av Maria Persson (c). Motionären tar upp att det borde vara gratis att ta
vattenprover för alla nyblivna föräldrar med egen brunn. Risken finns annars
att man låter bli att kontrollera vattenkvalitén i sin brunn på grund av
kostnaden. I Ronneby kommun tex. är detta (vattenprov) gratis för alla som
väntar tillskott i familjen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 september 2006,
§ 326, yttrat sig samt lämnat förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 16 november 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag och yttrar sammanfattningsvis följande:
Den beräknade kostnaden för motionärens förslag uppgår till ca 220 tkr,
inkluderat dels analyskostnaderna och dels samhällsbyggnadsförvaltningens
hantering. Kostnaden för analys av vattenprov inkl. alkalinitet och radon
uppgår till 1 200 kronor plus avgift till miljö- och byggnad för information,
hantering av provsvar etc., ca en timme.
I de fall familjer har kommunalt vatten och avlopp så är detta en del av det
som abonnenten får för sin mätaravgift och förbrukningsavgift, och dessa
avgifter är väsentligt högre årsvis jämfört med kostnaderna för den som har
egen brunn. Med hänvisning till kommunens ekonomi föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 32,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att det skall vara gratis att ta vattenprover för alla
nyblivna föräldrar med egen brunn.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
________

2007-01-25

Äldrenämnden
Akten

34

2006.185.730

§ 24
Svar på motion om Äldreomsorgen direkt, återremiss
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24,
av Evy Andreasson (kd). Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid
sammanträde den 31 augusti 2006, § 128.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 november 2006, § 120,
återigen lämnat yttrande och beslutsförslag. Som svar på motionen, yttras
sammanfattningsvis följande:
Äldreförvaltningen har i skrivelse 2006-05-08 lämnat förslag till svar på
motionen. Äldreförvaltningen pekar där på bl.a. de funktioner och den
bemanning som finns inom förvaltningen samt verksamhetens komplexitet. I
förslaget till svar pekas också på åtgärder som äldreförvaltningen avser att
vidta för att förbättra informationen runt äldrekonsulterna och information
om personal- och organisationsförändringar till kommunen växel.
Äldreförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet utan hänvisar till
tidigare lämnad redovisning och förslag till svar. De åtgärder som
äldreförvaltningen planerat att vidta har i allt väsentligt genomförts.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 34,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att äldrenämnden inte har något ytterligare att tillägga till sitt tidigare
motionssvar varför motionen skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
________
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Kommunala uppdrag
Samtliga nämnder
Kommunchefen
Näringslivsenheten
Informationsenheten
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2007.10.001

§ 25
Utskott och beredningar under kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse daterad den 15 december 2006
lämnat yttrande jämte beslutsförslag till förändringar i den politiska
organisationen.
Förslaget innebär att fastighetsutskottet och integrationsberedningen
avskaffas och att det istället inrättas ett näringslivsutskott och en strategisk
planeringsgrupp under kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 7,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastighetsutskottet och integrationsberedningen skall upphöra.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
________

2007-01-25

§ 26
Frågor
Christina Mattisson (s) frågar kommunstyrelsens ordförande om
när kommunstyrelsens ordförande har för avsikt att lyfta ärendet
om det, vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 20-21
december 2006, antagna resultatförbättrande utvecklingsprogrammet.
Karl-Gösta Svenson (m) svarar.
_______
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inkl. försäljning av fastigheten Sjöstjerna 3 och 4, Karlskrona kommun

§ 38

Reglemente för kommunstyrelsen, arbetsordning

§ 39

Förslag till Informationssäkerhetspolicy för Karlskrona kommunkoncern

§ 40

Förslag om förlängning av Skolplanen för utbildningsnämnden till 2007-08-31

§ 41

Avsiktsförklaring avseende fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11 Hästö
Marina, Karlskrona kommun

§ 42

Investeringstillstånd för ny förskola i Bastasjö

§ 43

Svar på medborgarförslag om att anlägga trädgårdstäppor vid tennisbanorna i
Klinteberga

§ 44

Svar på medborgarförslag om förändring av parkeringsplatserna på Skeppareg. m.fl.

§ 45

Svar på motion om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning angående
ersättares ingivande av motioner

§ 46

Svar på motion angående att verkställa beslut om asfalterad tennisbana i Kättilsmåla

§ 47

Svar på motion om Internationell Policy

§ 48

Frågor

§ 49

Svar på interpellation om trygg och säker trafiksituation kring Lidl

§ 50

Svar på interpellation om sommatjobb till ungdomar

§ 51

Svar på interpellation angående boende för hemlösa

__________

29 mars 2007

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 29 mars 2007, kl.13.30-17.15
Sammanträdet ajourneras kl.15.25-15.45

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Annelie Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Gerthie Olsson (s) kl.13.30-16.55 §§ 27-50
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl.13.30-16.35 §§ 27-48
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m) kl.13.30-15.45 §§ 27-41
Sven-Otto Ullnér (m) kl.13.30-15.25 §§ 27-41
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
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Per Henriksson (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd) kl.13.30-16.10 §§ 27-45
Ingvar Hansson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd) §§ 27-40, 42-51
Jan Johansson (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp) kl.13.30-14.20 §§ 27- del av § 41
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s) kl.13.30-16.20 §§ 27-46
Claes-Urban Persson (s) kl.16.20-17.15 §§ 47-51
Lisbeth Bengtsson (s)
Ola Bergqvist (s)
Rikard Jönsson (s)
Anita Seaberg (s)
Mikael Landberg (m)
Birgitta Gamelius (m)
Peter Graucob (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl.15.25-17.15 §§ 42-51
Ulla Berg (sd)
Lena Hjorth (fp)
Bo Löfgren (fp) kl.13.30-16.30 §§ 27-48
Nicole Carlebäck (fp) kl. 16.30-17.15 §§ 49-51
Karin Landquist (kd)
Inger Åkesson (kd) kl.14.10-15.25 § 41
José Espinoza (mp) kl.15.45-17.15 §§ 42-51
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s) kl.13.30-16.20
Ulla Ohlsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Bengt Lindström (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl.13.30-15.45
Peter Christensen (fp)
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Nicole Carlbäck (fp) kl.13.30-16.30
Ulf Lundh (c)
Pernilla Persson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Inger Åkesson (kd) kl.13.30-14.10
José Espinoza (mp) kl.13.30-15.45
Camilla Persson (v)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Anette Lilja

Utses att justera

Ann-Louise Trulsson och Rikard Jönsson

Justeringens plats och tid

Tegelhuset (Palanderska gården)
tisdagen den 10 april 2007, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 27-51
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Ann-Louise Trulsson

Justeringsledamot ………………………………………………
Rikard Jönsson

Övrigt

Följande ändringar i dagordningen bestämdes: ärende femton (15) behandlades
som ärende två b (2 b).

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 april 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…Anette Lilja…………………………..
Anette Lilja
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Kommunala uppdrag
Blekinge Tingsrätt
Berörd nämnd
Informationsenheten
Akten

4

2007.33.102

§ 27
Avsägelser av kommunala uppdrag

1. Lennart Thörnqvist (s) har i skrivelse daterad den 26 januari 2007 avsagt
sig sitt uppdrag (ledamot) i Karlskronahems styrelse.
2. Patrik Enstedt (s) har i skrivelse daterad den 2 februari 2007 avsagt sig
uppdraget som 2:e vice ordförande i handikappnämnden.
3. Ewa Lengstedt (s) har i skrivelse (mail) daterat den 7 mars 2007 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
4. Per Björklund (sd) har i skrivelse daterad den 14 mars 2007 avsagt sig
uppdraget som ordinarie ledamot i socialnämnden.
5. Sofia Westerberg Moestedt (m) har i skrivelse daterad den 14 mars 2007
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
6. Aya Al Sadoon (s) har den 14 mars 2007 avsagt sig uppdraget som
nämndeman i tingsrätten (Blekinge Tingsrätt).
7. Aya Al Sadoon (s) har den 28 mars 2007 avsagt sig uppdraget som
ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.
8. Patrik Enstedt (s) har i skrivelse daterad den 28 mars 2007 avsagt sig
uppdraget som ledamot i handikapprådet i Karlskrona.
9. Patrik Enstedt (s) har i skrivelse daterad den 28 mars 2007 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Vårdförbundet i Blekinge.
10. Annelie Svensson (s) har i skrivelse daterad den 26 mars 2007 avsagt sig
sitt uppdrag som ordinarie ledamot i handikappnämnden samt
11. Lena Ryge (s) har i skrivelse daterad den 29 mars 2007 avsagt sig sitt
uppdrag som vice ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

29 mars 2007

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
________
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Ekonomienheten
Handläggaren
Region Blekinge
Akten
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§ 28
Förstudie/vägutredning avseende E 22, förbifart Jämjö
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 17 februari 2007 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut. I skrivelsen anges bl.a.:
Planeringsläget för E 22 förbifart Jämjö
Det kan konstateras att vägavsnittet vid Jämjö standardmässigt är en av de
sämsta delarna på hela E 22 från Trelleborg till Norrköping. Trots detta är
planeringsläget för en ombyggnad dåligt. Visserligen finns det ett omfattande
utredningsarbete gjort men detta behöver ses över och anpassa till ny
lagstiftning som nu råder. Slutsatsen på den vägutredning som gjordes under
1990 var att det s.k. kustalternativet skulle väljas vilket Länsstyrelsen,
Vägverket och Karlskrona kommun var överens om. Det är också detta
alternativ som finns redovisat i kommunens översiktsplan (bilagd karta finns
i ärendet).
Om väg E 22 förbi Jämjö överhuvudtaget ska komma till utförande inom den
närmast 10-årsperioden, oberoende finansieringsform, så måste
planeringsläget för projektet förbättras. Eftersom väg E 22 förbi Jämjö inte
finns med i den nu gällande nationella vägplanen för perioden fram till och
med 2013 så har inte Vägverket vare sig möjlighet eller rätt att avsätta
resurser för en utredningsinsats utan att någon extern partner finansierar
utredningsarbetet.
Finansiering av utredningsarbetet
Vägverket har under hand låtit meddela att en översyn av den tidigare gjorda
vägutredningen kan starta tidigt våren 2007 under förutsättning att
finansiering kan ordnas. Arbeten har preliminärt av Vägverket beräknats
uppgå till ca fem (5) miljoner kronor för att ta fram en tillåtlighetsprövad
vägutredning, vilket sannolikt är ett måste om projektet ska kunna ingå i
OPS-projekt för väg E 22. Utredningsarbetet föreslås efter samråd med
Vägverket att avgränsas till att endast omfatta delen Lösen till Fågelmara.
För övriga delar mellan Rosenholm och Brömsebro förutsätts breddning i
befintlig sträckning.
Förslaget är att Region Blekinge och Karlskrona kommun delar på kostnaden
för ett sådant utredningsarbete och det startar så snart ett samarbetsavtal
mellan Vägverket, Karlskrona kommun och Region Blekinge upprättats.

29 mars 2007
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att förhandla fram ett
samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun, Region Blekinge och Vägverket
avseende framtagande av en förstudie/vägutredning för väg E 22 på delen
förbifart Jämjö samt
2. att avsätta två (2) miljoner kronor genom ianspråktagande av medel ur
anslaget för säkerhetsmarginalen till en förstudie/vägutredning avseende väg
E 22 på delen förbi Jämjö.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

29 mars 2007

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/styrelse
Informationsenheten
Akten

8

2007.33.102

§ 29
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:

Karlskrona Stuveri AB
Ordförande
Ledamöter

Ersättare

Tommy Olsson
Roland Löfvenberg
Björn Brunström
Percy Blom
John-Erik Danerklint
Roger Poka
Lotta Törnström

KD
M
C
S
S
MP
S

Springerska fonden
Ordförande
Ledamöter

Ersättare

Sofia Bothorp
MP
Emma Henning
M
Jörgen Andersson
C
Stefan Andersson
S
Eva-Marie Malmgren
S
Axel Skröder
M
Peter Christensen
FP
Cecilia Fagerström
C
Anna-Lee Wittenby-Bougarta S
Mikael Karlsson
S

MFA Sydost
Representant

Jan Svensson

Styrgrupp från Karlskrona kommun ang förstudie E22 förbifart Jämjö
Ledamöter

Karl-Gösta Svenson
Christina Mattisson

M
S

29 mars 2007

Karlskronahem AB
Ledamot Mats Fagerlund (s) efter Lennart Thörnqvist (s)

Vårdförbundet i Bleking
Ledamot Lena Ryge (s) efter Patrik Enstedt (s)

Nämndeman
Per-Anders Nygård (s) efter Aya Al Sadoon (s)

Kommunstyrelsen
Ersättare Faraj Abu-Iseifan (s) efter Ewa Lengstedt (s)

Handikappnämnden
2:e Vice ordförande Lena Ryge (s) efter Patrik Enstedt (s)

Idrotts- och fritidsnämnden
Vice ordförande Markus Alexandersson (s) efter Lena Ryge (s)

Socialnämnden
Ledamot Leif Cederhag (sd) efter Per Björklund (sd)
_____
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Akterna

2006.499.700
2005.216.214
2007.102.102
2007.82.370

§ 30 Anmälningsärenden
a. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(äldreförvaltn.)
b. Rapportering av icke verkställda beslut enl. socialtjänstlagen
(socialförvaltn.)
c. Rapportering av icke verkställda beslut enl. socialtjänstlagen
(handikappförvaltn.)
d. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län avseende överklagande
av kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2006, att anta
detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m.fl. (norra Ringö)
e. Länsstyrelsen i Blekinge län; Förordnande om ombud enl.
begravningslagen
f. Skrivelse från Nätverket för ett levande Rödeby
_______
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Akterna

11

2006.140.330
2007.63.531
2007.93.843
2007.97.512
2007.98.101
2007.99.880
2007.119.299
2007.120.512
2007.121.022
2007.126.610
2007.133.821
2007.134.210
2007.135.870
2007.146.489
2007.166.821
2007.189.610
2007.190.312

§ 31
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om upprustning och ökat nyttjande av Snäckan i
Hoglandspark av Maja Fröberg m.fl.,
2. Medborgarförslag om gratis bussresor för skolbarn under sportlovet av,
Malin Kolb,
3. Medborgarförslag om 1700-tals Sail, av Tanja Rebel,
4. Medborgarförslag om borttagande av gångbana över Lyckebyån,
övergångsställe på vardera sidan av bron samt utöka hastighetsbegränsningen
30 km att gälla sträckan Krontorp-ÖB, av Carl Carlsson,
5. Medborgarförslag om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Till ett antal som följer befolkningsutvecklingen, av Filip Issal,
6. Medborgarförslag om att utlysa arkitekttävling för nybyggnation av
stadsbiblioteket i Karlskrona, av Filip Issal,
7. Motion angående offentliga toaletter vid Kungsplan och i Rödeby av
Glenn Thörnström (sd),
8. Motion angående trafiksituationen i Strömsbergs samhälle av
Glenn Thörnström (sd),
8. Motion angående utannonsering av lediga befattningar av Richard
Jomshof (sd),

29 mars 2007

9. Motion om att Karlskrona kommun skriver in i skolplanen att samtliga
Skolor är skyldiga att anordna kristen skolavslutning av Richard Jomshof
(sd),
10. Medborgarförslag om kallbadhus på Saltö utkik och ljusinstallation i
Hoglands Park året runt, av Irene Knutsson,
11. Motion angående bostadsbebyggelse vid Saltsjöbadsleden av Alf
Stålborg (sd),
12. Motion angående biljettkiosken i Wämöparken av Alf Stålborg (sd)
13. Medborgarförslag om förbättrad djurtillsyn, av Gunnel Petersson,
14. Medborgarförslag om allmänt kallbadhus med centralt läge, av Hans
Winberg,
15. Motion angående utformning och lokalisering av ny skola i Nättraby
av Magnus Johansson (s) m.fl. samt
16. Motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö av Jeanette
Petersson (s).

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
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Akterna

13

2004.69.020
2004.352.631
2006.316.608

§ 32
Avskrivna motioner
Jan-Olof Petersson (fp) återkallade i skrivelse den 15 januari 2007 motioner
angående ”chef och ledare i kommunal verksamhet” samt motion angående
”modeller för självstyrande skolor” samt
Ingrid Hermansson (c) återkallade i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 12 mars 2007 motion angående ändrad
terminsindelning.

Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionerna från vidare handläggning.
_______

29 mars 2007

Akterna

14

2007.115.752
2007.153.130

§ 33
Inkomna interpellationer
Eva-Britt Dahlström (s) har ställt interpellation till ordförande i
socialnämnden Ingrid Hermansson (c) om boende för hemlösa.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Ingrid Hermansson (c) meddelar att interpellationen kommer att besvaras
senare under sammanträdet (se § 51).
---------Richard Jomshof (sd) har ställt interpellation till ledamot av
kommunfullmäktige Eva-Britt Dahlström (s) angående hennes uttalande
i en insändare i tidningen Sydöstran den 3 januari 2007.
Proposition och beslut
Ordföranden meddelar att eftersom interpellationen faller utanför ramen för
den kommunala kompetensen anser hon sig lagligen förhindrad att ställa
proposition på om interpellationen får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen inte får ställas.
________
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Karlskrona kommuns revisorer
Vårdförbundet i Blekinge; revisorerna
Akten
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2006.566.701

§ 34
Förslag till revisionsreglemente för Revisorerna i Vårdförbundet
Blekinge, yttrande
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 22 december 2006 lämnat
yttrande och förslag till beslut angående förslag daterat den 9 november 2006
om nytt revisionsreglemente för revisorerna i Vårdförbundet i Blekinge.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari, § 39, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att med de synpunkter som kommunledningsförvaltningen lämnat i
skrivelse den 22 december tillstyrka förslag om nytt revisionsreglemente
för revisorerna i Vårdförbundet i Blekinge.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Blekinge Teknik College Ekonomisk förening
Akten
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2006.175.106

§ 35
Blekinge Teknik College, ekonomisk förening
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 februari 2007 lämnat
redogörelse för bakgrund jämte beslutsförslag. I skrivelsen anges bl.a.
följande: Region Blekinge har i full enighet bildat ekonomisk förening ”
Blekinge Teknik College Ekonomisk förening” bestående av representanter
från alla länets kommuner, IF Metall och Region Blekinge. Kommunala
kontaktpersoner har utsetts i fyra av länets kommuner. Målet är att gruppen
ska arbeta fram ett förslag till hur Blekinge Teknik College ska utformas.
Kommunstyrelsen i Karlskrona vill samtidigt ha möjlighet till insyn i den
ekonomiska föreningen genom representation i styrelsen, detta förutsätter
medlemskap. Blekinge Teknik College Ekonomisk förening ställer sig
positiva och stadgarna ger möjlighet till att ingå i föreningens styrelse.
Framställan har samtidigt skett till respektive kommuns
utbildnings/gymnasienämnder avseende undertecknande av
avsiktsförklaring. Utbildningsnämndens ordförande har uppdraget att besluta
om och underteckna i enlighet med avsiktsförklaringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 61, för egen del
beslutat att 1.anslå 100 000 kronor för år 2007 till Blekinge Teknik College
Ekonomisk Förening, 2. att finansieras genom kommunstyrelsens
projektbudget samt 3. att utse styrelseledamot i Blekinge Teknik College
Ekonomisk Förening.
----Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 61,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att inträda som medlem i Blekinge Teknik College Ekonomisk Förening
2. att insatsen om 5000 + 200 kronor finansieras inom ramen för beslutat
bidrag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

29 mars 2007

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten
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2007.107.042

§ 36
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 februari 2007
lämnat yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut
för år 2006.
Under hela 2000-talet, med vissa avvikelser, har kommunen haft som princip
att nämnders överskott fått behållas i nämndens kapital och samtliga
underskott kompenserats av kommunkassan. Eftersom nämnden inte kan
ianspråkta det egna kapitalet, så överförs årets tillskott till kommunkassan,
eftersom underskott kommer att täckas av densamma. Detta har ingen
resultatpåverkan för nämnderna, och påverkar inte de medel som nämnderna
har till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 62, för
egen del beslutat
1. att godkänna bokslutet för år 2006 och överlämna detta till kommunens
revisorer,
2. att godkänna överföring av investeringsmedel från 2006 till 2007 i enlighet
med samtliga nämnders förslag förutom tekniska samt
3. att godkänna överföring av investeringsmedel från 2006 till 2007 för
tekniska nämnden i enlighet med bilaga (Bokslut 2006-12-31 ej påbörjade
investeringar som ska överföras till 2007).
-----Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 62,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:

Barn – och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om -0,9 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med 0,9 mkr föreslås täckas av kommunkassan i sin
helhet.
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Handikappnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse från budget med +1,8
mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med +1,8 mkr föreslås överföras till kommunkassan
i sin helhet.
Idrott- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 0,2 mkr föreslås överföras till kommunkassan i
sin helhet.
Kulturnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –0,8 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Av den negativa avvikelsen skall kulturnämnden återbetala 200 tkr 2007, och
resterande 0,6 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten exkl bostadsanpassningsbidrag en
positiv avvikelse om 1,3 mkr.
För bostadsanpassningsbidrag redovisas en positiv avvikelse om 1,0 mkr.
Eftersom kostnaderna för detta bidrag endast till mindre del kan påverkas,
omfattas ifrågavarande anslag inte av principerna för överföring av övereller underskott.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 1,3 mkr föreslås överföras till kommunkassan i
sin helhet.
Den positiva avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag 1,0 mkr föreslås
överföras till kommunkassan i sin helhet.
Socialnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten individ och familjeomsorg exkl
socialbidrag en positiv avvikelse om 1,0 mkr.
För socialbidrag redovisas en negativ avvikelse om –7,1 mkr.
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Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg på 1,0
mkr föreslås överföras till kommunkassan i sin helhet.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -7,1 mkr föreslås täckas av
kommunkassan.
Tekniska nämnden
Sammantaget redovisar Tekniska nämnden en negativ avvikelse mot budget
med -6,7 mkr
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar sammantaget en
negativ avvikelse om 7,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen för Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet
föreslås i sin helhet att balanseras i ny räkning hos tekniska nämnden utan
krav på återställelse.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett positivt
utfall om 0,5 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Det positiva utfallet med 0,5 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
tekniska nämnden.
Utbildningsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –0,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med –0,3 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Äldrenämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –9,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med –9,2 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt vissa nämnder
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsförvaltningen
jämte dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre
nämnder utvisar positiva avvikelser från budgeten med totalt 3,3 mkr.
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Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 3,3 mkr föreslås återföras till kommunkassan i
sin helhet.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar följande:
1. att med undantag för Kulturnämnden godkänna förslagen till
bokslutsdispositioner enligt ovan samt
2. att förslaget till bokslutsdispositioner avseende Kulturnämnden,
om 0,8 miljoner kronor föreslås täckas av kommunkassan i sin helhet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Svensons
ändringsyrkanden. Fullmäktige beslutar enligt Karl-Gösta Svensons
ändringsyrkanden.

Kommunfullmäktige beslutar således
1. att med undantag för Kulturnämnden godkänna förslagen till
bokslutsdispositioner enligt ovan samt
2. att förslaget till bokslutsdispositioner avseende Kulturnämnden summan
om 0,8 mkr (negativ avvikelse) i sin helhet täcks av kommunkassan.
_______
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2007.122.875

§ 37
Överenskommelse om att etablera Museum Leonardo da Vinci Ideale i
Vattenborgen inkl. försäljning av fastigheten Sjöstjerna 3 och 4
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2007 lämnat
förslag till överenskommelse jämte förslag till beslut.
Tekniska förvaltningen har upprättat en överenskommelse (för
överenskommelsen jämte bilagor i sin helhet, se ärendet) mellan kommunen
och Rizah och Senad Kulenovic, så som förvaltare av Museum Leonardo da
Vinci Ideale, avseende etablering av museet i fd vattenborgen vid Stortorget
samt försäljning av fastigheterna Sjöstjerna 3 och 4 i Karlskrona kommun,
bilaga 1.
Förvaltarna har framfört önskemål om att omlokalisera och etablera
museet i f.d. vattenborgen, vid stortorget i Karlskrona. Förvaltarnas
syfte med en etablering av museet i vattenborgen är främst att lyfta
fram den internationellt helt unika samlingen av konstföremål som
museet innefattar, men även att visa verk av internationella framstående
konstnärer genom gästutställningar, ha musikframträdanden av artister
som representerar skilda musikformer och att driva en mindre
servering/café för besökande. Härigenom kan museet bidra till
Karlskronas turism- och näringslivsutveckling.
Vattenborgen, som under en längre tid stått outnyttjad, uppfördes 186164 av militären. Byggnaden är exteriört klassad som byggnadsminne.
Det krävs omfattande investeringar om en verksamhet ska kunna
etablera sig i vattenborgen, då denna bl.a. saknar isolering och VAsystem.
Gällande detaljplan från 1904 anger kvartersmark bebyggd med ett hus
av gråsten. Någon definierad användning inom kvartersmarken
förekommer ej i detaljplanen. Efter samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet framstår en
bygglovsprövning kompletterad med en annonsering och en offentlig
utställning som det lämpligaste sättet att pröva den ändrade
användningen.
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Vattenborgen är belägen inom fastigheterna Sjöstjerna 3 och 4, vilka
ägs av Karlskrona kommun. Fastigheten Sjöstjerna 4 kommer att
regleras in i Sjöstjerna 3. Parterna är överens om att fastigheten
överlåts, genom särskilt upprättat köpekontrakt, till Rizah och Senad
Kulenovic, för en köpeskilling om åttahundratusen (800.000) kronor,
när fastighetsreglering har skett och när bygglov och övriga tillstånd
som krävs för en etablering har beviljats.
Museum Leonardo da Vinci Ideale svarar för genomförandet och för de
åtgärder och åtaganden som fordras för en etablering samt svarar för
alla kostnader härför. Museum Leonardo da Vinci Ideale svarar för sina
nedlagda kostnader och har ingen rätt till ersättning från kommunen om
alla tillstånd ej beviljas eller projektet avbryts.
Överenskommelsen är för sin giltighet beroende av att bygglov,
undantag från skyddsföreskrifter och övriga tillstånd beviljas senast
2008-12-31.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 63,
föreslagit kommunfullmäktige
att godkänna föreliggande överenskommelse mellan Karlskrona
kommun och Rizah och Senad Kulenovic, och tillika godkänna en
försäljning av fastigheterna Sjöstjerna 3 och 4 i Karlskrona kommun för
en köpeskilling om åttahundratusen (800.000) kronor till Rizah och
Senad Kulenovic i enlighet med överenskommelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.40.101

§ 38
Fastställande av nytt reglemente för kommunstyrelsen i Karlskrona
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun beslutade vid sammanträde
den 25 januari 2007, § 25, att fastighetsutskottet och integrationsberedningen
skall upphöra. På grund bl.a. av det anförda och ändrade ansvarsområden för
kommunalråden (fullmäktiges protokoll den 2 november 2006, § 165)
lämnas här förslag till erforderliga ändringar och omarbetningar av
kommunstyrelsens reglemente (för förslag till reglementet i sin helhet, se i
ärendet).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige
att fastställa det bilagda reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona
kommun att träda i kraft senast den 12 april 2007.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.95.167

§ 39
Förslag till Informationssäkerhetspolicy för Karlskrona
kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 12 februari 2007 lämnat
förslag till informationssäkerhetspolicy för Karlskrona kommunkoncern
jämte förslag till beslut.
Inom Karlskrona kommunkoncern ökar användningen av informationsteknik,
IT. Att informationssystem fungerar väl och lagrad information hanteras på
ett säkert sätt blir alltmer viktigt. Informationssäkerhet hjälper till att
förhindra avbrott i kommunens verksamhet och skyddar kritiska rutiner från
följder av allvarligare avbrott eller katastrofer. Den hjälper till att minska
skadan som förorsakas av katastrofer och säkerhetsincidenter till en
godtagbar nivå, genom en kombination av förebyggande och återställande
skydd.
För att synliggöra informationssäkerhet inom karlskrona kommunkoncern,
har förslag till informationssäkerhetspolicy tagits fram, se bilaga.
Policyn kommer att verkställas genom dokument med instruktioner för
användare av datorarbetsplats, systemägare, förvaltare, ledning samt ITenheten.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 65,
föreslagit kommunfullmäktige
att godkänna förslag till informationssäkerhetspolicy för Karlskrona
kommunkoncern.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2003.461.610

§ 40
Förlängning av skolplanen
Utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 20 december 2006 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut. I skrivelsen anförs bl.a.:
Eftersom nuvarande skolplan upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari 2007
föreslås att denna förlängs under ytterligare en tid.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 26 januari 2007, § 13,
beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande Skolplan
förlängs, längst till och med den 31 augusti 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 66,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att nuvarande Skolplan förlängs, längst till och med den 31 augusti 2007.
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall tillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.14.251

§ 41
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun
Det antecknas att Tekniska förvaltningen i skrivelse den 11 december 2006
lämnat beslutsförslag och bifogat föreslagen avsiktsförklaring i sin helhet. I
skrivelsen angav Tekniska förvaltningen bl.a. följande:
Tekniska förvaltningen har upprättat en avsiktsförklaring mellan kommunen
och Spigg Telekommunikation AB, avseende detaljplaneläggning och
försäljning av fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11.
Fastigheten innehas med tomträtt av Spigg Telekommunikation AB för
båtvarv och härmed jämförlig verksamhet och vidare arrenderar bolaget ett
område om ca 3 500 kvm av Kölen 11 för marin verksamhet av kommunen.
Parterna är överens om att söka ombilda Kölen 5-11, som ägs av kommunen,
till bostadsändamål samt behålla en del av Kölen 7 för marint ändamål, och
att i detta syfte upprätta en detaljplan som medger detta. Spigg
Telekommunikation AB står för 50 % och tekniska förvaltningen för
motsvarande 50 % av kostnaderna för framtagande av detaljplanen.
Fördelning av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att
regleras i ett exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen och avtalet
tas fram parallellt med detaljplanen.
Avsiktsförklaringen är för sin giltighet beroende av att ny detaljplan för
området vinner laga kraft.
Det antecknas vidare att Kommunstyrelsen vid sammanträde den 9 januari
2007, § 21, har beslutat att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan
Karlskrona kommun och Spigg Telekommunikation AB och att
kommunfullmäktige vid sammanträde den 25 januari 2007, § 12, har beslutat
att ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 22 februari 2007 lämnat
yttrande (se även protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 13
mars 2008, § 48 p 6) och föreslagit kommunstyrelsen att godkänna
föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och Spigg
Telekommunikation AB.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 68,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun
och Spigg Telekommunikation AB.
Jäv
Tommy Olsson (kd) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar i enlighet med i kommunstyrelsen framfört
motförslag för socialdemokraternas räkning följande:
1. att förhandla fram en förtida inlösen av tomträttsavtalet,
2. att ge Spigg Telekommunikation AB option på fastigheten Kölen 7
och del av Kölen 11 och
3.att fortsätta planarbetet för området.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Mattissons/socialdemokraternas förslag.
Jan Lennartsson (m), Richard Jomshof (sd), Kent Lewén (fp) och Sofia
Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag
Gerthie Olsson (s) och Magnus Johansson (s) yrkar bifall till
Mattissons/socialdemokraternas förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Mattissons/socialdemokraternas motförslag och Dessins avslagsyrkande
och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordföranden beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och
ställer proposition på Mattissons/socialdemokraternas mot Dessins yrkande
om avslag. Fullmäktige beslutar att Mattissons/socialdemokraternas förslag
blir motförslag.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka
Mattissons/socialdemokraternas förslag röstar nej.
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Följande röstar ja: Karl-Gösta Svenson (m), Anna Ottosson (m), Sophia
Ljungberg (m), Birgitta Gamelius (m), Rune Andersson (m), Annicka
Engblom (m), Sven-Otto Ullnér (m), Karin Brunsberg (m), Mikael Landberg
(m), Lars-Göran Forss (m), Peter Glimvall (m), Carl-Göran Svensson (m),
Ann-Louise Trulsson (m), Jan Lennartsson (m), Peter Graucob (m), Jan-Åke
Nordin (m), Richard Jomshof (sd), Nils Johansson (sd), Ulla Berg (sd), Alf
Stålborg (sd), Per Henriksson (sd), Glenn Thörnström (sd), Kurt Petersson
(sd), Ingvar Hansson (sd), Kent Lewén (fp), Margareta Rodin (fp), Bo
Löfgren (fp), Lena Hjorth (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson
(fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Magnus Larsson (c), Ingela
Abramsson (c), Maria Persson (c), Ingrid Hermansson (c), Inger Åkesson
(kd), Jan Johansson (kd), Karin Landquist (kd), Sofia Bothorp (mp), Roger
Poka (mp) samt ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s), Veronica
Lahte (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Börje Nilsson (s), JanAnders Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark
(s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s), Lisbeth
Bengtsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Annelie Svensson (s), Bo Andersson (s),
Yvonne Sandberg-Fries (s), Ola Bergqvist (s), Rikard Jönsson (s), Anders
Persson (s), Chatarina Holmberg (s), Anita Seaberg (s), Gerthie Olsson (s),
Roland Andreasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Markus Alexandersson
(s), Birgitta Törnqvist (s), Sune Johansson (s) samt Eva-Britt Dahlström (s).
Avstår: Günter Dessin (v) och Ola Hansson (v).
Frånvarande: Marcel Abedini (mp).
Fullmäktige beslutar med fyrtiotvå (42) ja-röster mot trettio (30) nej-röster,
två (2) som avstår och en (1) frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar således
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun
och Spigg Telekommunikation AB.
________
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2006.144.290

§ 42
Investeringstillstånd för ny förskola i Bastasjö
Den 25 januari 2006, § 7, beslutade barn- och ungdomsnämnden att tekniska
förvaltningen skulle projektera för fyra nya förskoleavdelningar på den tomt
som avsatts för förskola i detaljplanen för Bastasjö.
Tekniska förvaltningen har nu projekterat och tagit fram kostnader för
projektet och har med skrivelse den 9 februari 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden har den 28 februari 2007, 29, beslutat att
etablera en förskola i Bastasjö. Uppförandet föreslås finansieras inom ramen
för ospecificerade investeringsreserven om 25 mkr i 2007 års
Investeringsplan, Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 mars 2007,
§ 23, lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 75,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 17 700 000 kronor för nybyggnad av förskola i Bastasjö,
2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av motsvarande belopp ur
2007 års ospecificerade anslag för nybyggnad av förskolor samt
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
byggnation av förskola i Bastasjö.
Patrik Hansson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2006.445.821

§ 43
Svar på medborgarförslag om att anlägga trädgårdstäppor vid
tennisbanorna; Klinteberga
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135, av Lennart Lindgren. Förslaget innebär att området vid de
nedlagda gamla tennisbanorna, Klinteberga, plöjs upp och sedan som
trädgårdstäppor arrenderas/hyrs ut till innevånare i Karlskrona.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 18 december 2006 lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) har vid sammanträde den 11
januari 2007, § 15, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver
sammanfattningsvis att: Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget i
sig är intressant med tanke på närhet till stora bostadsområden. Det är dock
känt att området är kraftigt förorenat då det utgör del av ett gammalt
tippområde. Därmed är marken inte lämplig för odling. Området ingår enligt
kommunens översiktsplan från 2002 i ett utredningsområde (Västra Mark
med omgivningar). Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för Västar Mark som har påbörjats och som
kommer att inledas med ett programskede. Områdets framtida användning
samt behovet av odlingslotter för bostadsområden som Galjamarken,
Kungsmarken, Marieberg och Annebo får utredas i pågående planarbete.
Vidare hemställer Miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget i och med
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande är besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 70,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat i och med
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2006.427.315

§ 44
Svar på medborgarförslag om förändring av parkeringsplatserna
på Skepparegatan m.fl.
Medborgarförslaget väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 31
augusti 2006, § 111, av Helene Johansson. Förslaget innebär att:
om de markerade parkeringsplatserna på södra delen av Skepparegatan
omvandlades till ”snedparkeringar” detta skulle ge fler parkeringsplatser.
Det skulle också vara lättare för dem som har nackbesvär och för dem som
upplever det ansträngande att fickparkera att utnyttja parkeringsplatserna.
Vidare föreslås att parkering tillåts på båda sidor av Amiralitetsgatan och då
även här s.k. snedparkeringar av ovan angivna skäl samt att
”snedparkeringar” skall användas på andra platser i staden där det passar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 19 december 2006, § 122,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden skriver bl.a. att
snedparkeringar används i huvudsak på enkelriktade gator samt i trånga
miljöer med begränsad sikt som tex. i parkeringshus. På dubbelriktade gator
är längsgående parkering att föredra av trafiksäkerhetsskäl. Snedparkering är
utrymmeskrävande samtidigt som det försvårar framkomligheten för den
dubbelriktade trafiken. Tekniska förvaltningen har, den 17 oktober 2006, på
platsen kommunicerat förslagsställaren och lämnat förvaltningens syn på
parkeringen och därefter, den 19 oktober 2006, i skrivelse också lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2007, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2006.340.101

§ 45
Motion om ändring av Kommunfullmäktiges arbetsordning avseende
ersättares ingivande av motioner
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Åsa Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att av demokratiska skäl
reglementet ändras så att även kommunfullmäktiges ersättare har rätt att få
av sig inlämnad motion upptagen, även om ersättaren inte är tjänstgörande.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse lämnat yttrande jämte förslag
till beslut. I skrivelsen anförs bl.a: I kommunallagen 4 kap 16 § stadgas bl.a.
att ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. I kommentaren till
paragrafen anges de rättigheter som en enskild fullmäktigeledamot har bl.a.
att väcka motioner i fullmäktige. Motionsrätten tillkommer den enskilde
ledamoten och inte partiet. I 18 § samma kapitel stadgas även att när ersättare
tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöterna. I kommentaren till
paragrafen anges att ersättare får väcka motioner ”enbart under ett
sammanträde med fullmäktige där han eller hon tjänstgör och inte
mellansammanträdena.
Kommunallagen ger inte utrymme för att jämställa ledamöter och ersättare
på det sätt som motionären föreslår.
Kommunledningsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 72,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

29 mars 2007

Informationsenheten
Akten

33

2006.437.829

§ 46
Svar på motion angående verkställande av beslut att anlägga asfalterad
tennisbana i Kättilsmåla
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Jörgen Johansson (c). Idrotts- och fritidsförvaltningen (förvaltningen) har
i skrivelse den 8 januari 2007 lämnat yttrande och förslag till beslut.
Idrotts- och fritidsnämnden (nämnden) har vid sammanträde den 22 januari
2007, § 7, lämnat förslag till beslut. Nämnden anför sammanfattningsvis
följande:
Motionen baserar sig på en tidigare insänd motion från 1988.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 1991, § 18, att medel för
anläggande av tennisbana i Kättilsmåla täcktes i anslutning till 1992 års
budget, samt att motionen därmed ansågs besvarad.
Vad därefter kan konstateras är att medel ej togs upp i budget 1992.
Det är positivt att i planeringen för ny bebyggelse på en ort eller i ett område
ta med ytor för fysisk aktivitet. Dock finns i nämndens budget inga medel för
investeringar i en tennisbana i Kättilsmåla under innevarande år. Frågan
angående denna investering får i kommande budgetarbete hanteras som ett
nytt förslag och därvid prövas. Däremot bör samhällsbyggnadsförvaltningen
i samband med framtagande av plan ges i uppdrag att avsätta yta för
näridrottsplats eller liknande framtida anläggning.
Förvaltningen har föreslagit nämnden att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen med vad förvaltningen anfört i
skrivelse från den 8 januari 2007 och nämnden beslutade enligt
förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 73,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad i enlighet med Idrotts- och fritidsnämndens
förslag.
Yrkande
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Dessins
bifallsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s), Veronica Lahte
(s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Börje Nilsson (s), Jan-Anders
Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark (s), Percy
Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s), Lisbeth Bengtsson
(s), Ali Abu-Iseifan (s), Annelie Svensson (s), Bo Andersson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s), Ola Bergqvist (s), Rikard Jönsson (s), Anders Persson
(s), Chatarina Holmberg (s), Anita Seaberg (s), Gerthie Olsson (s), Roland
Andreasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Markus Alexandersson (s),
Birgitta Törnqvist (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), KarlGösta Svenson (m), Anna Ottosson (m), Sophia Ljungberg (m), Birgitta
Gamelius (m), Rune Andersson (m), Karl-Gustaf Johansson (m), Karin
Brunsberg (m), Mikael Landberg (m), Lars-Göran Forss (m), Peter Glimvall
(m), Carl-Göran Svensson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Jan Lennartsson
(m), Peter Graucob (m), Jan-Åke Nordin (m), Richard Jomshof (sd), Nils
Johansson (sd), Ulla Berg (sd), Alf Stålborg (sd), Per Henriksson (sd), Glenn
Thörnström (sd), Ingvar Hansson (sd), Kent Lewén (fp), Margareta Rodin
(fp), Bo Löfgren (fp), Lena Hjorth (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof
Petersson (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Magnus Larsson (c),
Ingela Abramsson (c), Maria Persson (c), Ingrid Hermansson (c), Tommy
Olsson (kd), Jan Johansson (kd), Karin Landquist (kd), Sofia Bothorp (mp),
José Espinoza (mp), Roger Poka (mp) samt ordföranden.
Följande röstar nej: Günter Dessin (v) och Ola Hansson (v).
Frånvarande: Annicka Engblom (m) och Kurt Petersson (sd).
Fullmäktige beslutar med sjuttioen (71) ja-röster mot två (2) nej-röster och
två (2) frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Kommunfullmäktige beslutar således
att anse motionen besvarad i enlighet med Idrotts- och fritidsnämndens
förslag.
________
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Kommunchefen
Handläggaren
Akten

36

2006.414.105

§ 47
Svar på motion om Internationell policy
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Ingrid Hermansson (c). Motionären föreslår att
näringslivskontoret upparbetar ett förslag till internationell policy.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 8 januari 2007 lämnat
svar och yttrat sig över motionen. Kommunledningsförvaltningen föreslår
vidare i sin skrivelse att motionen skall anses besvarad med anledning av det
arbete som redan pågår med en internationell handlingsplan för Karlskrona
kommun.
Det antecknas att kommunledningsförvaltningen i skrivelse den 11 december
2006 bl.a. föreslagit kommunstyrelsen att anta föreslag till Internationell
handlingsplan; Handlingsplan för det internationella arbetet (2001-05-31, §
78) för Karlskrona kommun som under hösten 2006 reviderats samt
antecknas vidare att Kommunstyrelsen vid sammanträde den 9 januari 2007,
§ 12, beslutade i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2007, § 42,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

29 mars 2007

§ 48
Frågor
Richard Jomshof (sd) har i skrivelse, inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 22 mars 2007 och i skrivelse
daterad den 28 mars 2007 ställt frågor till Eva-Britt Dahlström (s)
angående uttalanden i en insändare i tidningen i Sydöstran den
3 januari 2007.
Proposition och beslut
Ordföranden anför att eftersom frågan faller utanför ramen för den
kommunala kompetensen anser hon sig lagligen förhindrad att ställa
proposition på om frågan får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan inte får ställas.
------

Patrik Hansson (s) frågar kommunalrådet Mats Lindbom (c) om han kan
garantera att inga skolor tvingas slå igen under innevarande mandatperiod
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får ställas.
Mats Lindbom (c) besvarar frågan.
_____
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Akten

38

2007.57.512

§ 49
Svar på interpellation om trygg och säker trafiksituation kring Lidl
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
januari 2007, § 6, och var ställd till Tekniska nämndens ordförande Tommy
Olsson (kd) av Eva-Britt Dahlström (s).
Tommy Olsson (kd) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 23 mars 2007 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva-Britt Dahlström (s) och Tommy Olsson (kd).
_____

29 mars 2007

Akten

39

2007.48.033

§ 50
Svar på interpellation om sommarjobb till ungdomar
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
januari 2007, § 6, och var ställd till Kommunstyrelses ordförande Karl-Gösta
Svenson (m) av Christina Mattisson (s).
Mats Lindbom (c) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 27 mars 2007 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Christina Mattisson och Mats Lindbom (c) jämte
Kent Lewén (fp) och Maria Persson (c).
_____

29 mars 2007

Akten

40

2007.15.752

§ 51
Svar på interpellation angående boende för hemlösa
Interpellationen antogs vid dagens kommunfullmäktigesammanträde,
§ 33, och den var ställd till Socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson
(c) av Eva-Britt Dahlström (s).
Ingrid Hermansson (c) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 20 mars 2007 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva-Britt Dahlström (s) och Ingrid Hermansson (c) jämte
Kent Lewén (fp).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2007
§ 52

Komplettering av ärendelistan

§ 53

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 54

Kommunala val

§ 55

Anmälningsärenden

§ 56

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 57

Avskrivna motioner (återkallade)

§ 58

Inkomna interpellationer

§ 59

Investering i kraftvärmeverk

§ 60

IT-vision för Karlskrona kommun

§ 61

Förslag till kommunalt konkurrensprogram

§ 62

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag

§ 63

Budgetuppföljningsrapport, febr. 2007, för Karlskrona kommun

§ 64

Svar på motion om att låta invandrare bli en resurs för skolan

§ 65

Svar på interpellation angående förskolor på Gullberna Park

§ 66

Svar på interpellation om försäljning av kommunal egendom

§ 67

Frågor

__________

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 april 2007, kl.13.30-17.50
Sammanträdet ajourneras kl.14.40-14.55

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Veronica Lahte (s) kl. 13.30-17.10 §§ 52-64
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
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Peter Johansson (s) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s) kl.14.30-17.50 §§ 60-67
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Mats Johansson (s) kl.13.30-17.30 §§ 52-65
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Gerthie Olsson (s) kl.13.30- 16.25 §§ 52-62
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s) 13.30-17.20 §§ 52- del av 65
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl.13-30.-16.25 §§ 52-62
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Jan Lennartsson (m) kl.14.30-17.50 §§ 60-67
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Nils Johansson (sd) kl. 13.30-17.10 §§ 52-64
Alf Stålborg (sd) kl.13.30-17.20 §§ 52- del av 65
Per Henriksson (sd) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Glenn Thörnström (sd) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Kurt Petersson (sd) kl.13.30-16.45 §§ 52- del av 63
Kent Lewén (fp)

Margareta Rodin (fp)
Mikael Andersson (fp) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp) kl.13.30-16.25 §§ 52-62

26 april 2007
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Ewa Lengstedt (s) kl.16.55-17.50 §§ 64-67
Birger Wernersson (s) kl.16.55-17.50 §§ 64-67
Lars Hildingsson (s) 1. 13.30-14.30 §§ 52-59, 2. 16.5517.50 §§ 64-67
Lisbeth Bengtsson (s)
Angela Sandström (s)
Rosita Persson (s)
Rikard Jönsson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl.16.25-17.50 §§ 63-67
Claes-Urban Persson (s)
Åke Håkansson (s) kl.17.10-17.50 §§ 65-67
Mikael Landberg (m) 1. kl.13.30-14.30 §§ 52-59, 2. 16.2517.50 §§ 63-67
Birgitta Gamelius (m)
Peter Graucob (m)
Bengt Lindström (m) kl.13.30-16.25 §§ 52-62
Karl-Gustaf Johansson (m) kl.13.30-15.45 §§ 52- del av 61
Emma B Henning (m) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Ulla Berg (sd) kl.13.30-17.20 §§ 52- del av 65
Lena Hjorth (fp)
Peter Christensen (fp) kl.13.30-16.35 §§ 52- del av 63
Nicole Carlbäck (fp) kl. 16.55.-17.50 §§ 64-67
Ulf Lundh (c) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Pernilla Persson (c) kl.17.10-17.50 § 65-67
José Espinoza (mp) kl.16.25-17.50 §§ 63-67

Närvarande

ersättare

Lars Hildingsson (s) kl. 14.30.-16.55
Ulla Ohlsson (s) kl.13.30-16.25
Ewa Lengstedt (s) 13.30-16.55
Birger Wernersson (s) 13.30-16.55
Åke Håkansson (s) 13.30-17.10
Mikael Landberg (m) 14.25-16.25
Nicole Carlbäck (fp) kl.13.30-16.55
Pernilla Persson (c) 13.30-17.10
Karl-Anders Holmquist (c)
Karin Landquist (kd)
José Espinoza (mp) kl.13.30-16.25
Camilla Persson (v)
Ulf Hansson (v)
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tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Anette Lilja

Utses att justera

Jan-Anders Lindfors (s) och Lars-Göran Forss (m)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
måndagen den 7 maj 2007, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 52-67
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jan-Anders Lindfors

Justeringsledamot ………………………………………………
Lars-Göran Forss

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar
……………………………..
Anette Lilja

maj 2007 anslagits på kommunens
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§ 52
Komplettering av ärendelistan
Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning (votering) att komplettera
ärendelistan med två interpellationssvar, att behandlas som ärende 13 b.
________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrgrupp
Informationsenheten
Akten

6

2007.33.102

§ 53
Avsägelser av kommunala uppdrag

1. Karl-Erik Svensson (mp) har i skrivelse daterad den 3 april 2007 avsagt
sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
2. Lisbeth Thorsén (c) har i skrivelse daterad den 13 april 2007 avsagt sig
uppdraget som ledamot i styrgruppen för förstudie av nytt stadsbibliotek.
3. Markus Alexandersson (s) har i skrivelse daterad den 25 april 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

26 april 2007

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/styrgrupp
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 54
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Handikappnämnden
Ledamot Per-Anders Nygård (s) efter Annelie Svensson (s).
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Helene Gustavsson (s) efter Markus Alexandersson (s).
Tekniska nämnden
Ersättare Daniel Axelsson (mp) efter Karl-Erik Svensson (mp).
_____
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§ 55
Anmälningsärenden
Det antecknas att inga anmälningsärenden inkommit till
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2007.
_____
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Akterna

2007.214.315
2007.226.141
2007.240.109
2007.242.611

§ 56
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om ny rastplats på sydvästra sidan av Saltsjöbadsvägen, av
Alf Stålborg (sd),
2. Motion om marint centrum på f.d. Rosenholmsvarvet, av
Richard Jomshof (sd),
3. Medborgarförslag om RFSL:s åtgärdsförslag i tio punkter om HTBkunskap, av Ulf Härstedt samt
4. Motion om kommunal förskola på Hasslö, av Christina Mattisson (s).

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen
för beredning.
_______
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2006.489.816
2005.151.331
2005.346.609
2005.533.611
2006.435.871

§ 57
Avskrivna motioner
Lars-Göran Forss (m) återkallade i skrivelse den 3 april 2007 motioner (2 st.)
angående ”Fritids- och ungdomsgård/lokal i Nättraby” och ”Försköning av
park- och gräsområden i Nättraby centrum” samt har
Tommy Olsson (kd) i skrivelse den 12 april 2007 återkallat motioner (3 st.)
angående ”Dagbarnvårdare ska få räkna in egna barn i barngruppen”,
”Kommunal folkomröstning om utökad valfrihet i barnomsorgen” samt
” Inrätta akvarium i Vattenborgen”.

Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionerna från vidare handläggning.
_______

26 april 2007

Akterna
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2007.244.040
2007.245.253
2007.246.611

§ 58
Inkomna interpellationer
Christina Mattisson (s) ställde interpellation till kommunstyrelsens
ordförande, Karl-Gösta Svenson (m), angående kontroll över- och
åtgärder för den pågående ekonomiska utvecklingen respektive det
växande underskottet i kommunens ekonomi/budget.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Gösta Svenson (m), meddelar att
interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde.
---------Percy Blom (s) har skriftligen den 16 april 2007 ställt interpellation till
tekniska nämndens ordförande, Tommy Olsson (kd), angående utförsäljning
av kommunal egendom.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Tommy Olsson (kd) besvarade interpellationen (nedan, § 66).
---------Patrik Hansson (s) har skriftligen den 16 april 2007 ställt interpellation till
barn- och ungdomsnämndens ordförande, Jan-Olof Petersson (fp), angående
förskolorna Rödmyran och Gulmyran på Gullberna Park.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Jan-Olof Petersson (fp) besvarade interpellationen (nedan, § 65).
_______
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Affärsverken AB
Ekonomienheten
VD för Moderbolagen
Utvecklingschefen
Akten
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2007.169.370

§ 59
Investering i Kraftvärmeverk
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 16 mars 2007 lämnat
yttrande och förslag till beslut i ärendet.
Bakgrund
Affärsverken AB har sedan 1991 bedrivit fjärrvärmerörelse på uppdrag från
ägaren. Dagens produktionskapacitet är fullt utnyttjad och det finns behov av
en ökad kapacitet för att kunna ansluta presumtiva kunder till fjärrvärmenätet.
Affärsverken har gjort en förstudie som bolagets styrelse i november 2004
lämnade över till kommunstyrelsen via AB Karlskrona Moderbolag.
I december 2005 föredrog Affärsverken förstudien för kommunfullmäktige
med syfte att övergripande informera ledamöterna om projektet.
Kommunledningsförvaltningen hade för egen del anlitat konsulter från ÅF
(Ångpanneföreningen) för att verifiera de antagna kostnader och möjliga
intäkter som använts i förstudien. En av ÅFs rekommendationer var att utreda
en etappvis utbyggnad för att minska riskerna. I januari 2006 kompletterade
Affärsverken förstudien med information om etappvis utbyggnad vid
investeringen och vid eventuella ändringar i skatter och bränslepriser.
Förstudien har även varit föremål för granskning av Ernst&Young på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna. Inriktningen på granskningen var bla risk
och väsentlighetsanalys.
Fullmäktige antog i september 2006 energiplanen där det framgår att
målsättningen bla skall vara en utbyggnad av fjärrvärmen.
Februari 2007 hade kommunstyrelsen en seminariedag där Affärsverken
presenterade 2 olika alternativ om etappvis utbyggnad, en forskare i
miljöutsläpp informerade om utsläpp för ett kraftvärmeverk och information
lämnades avseende kommunens framtida investeringsutrymme.
Sedan ett år tillbaka finns en ansökan om miljötillstånd för beredning hos
länsstyrelsen. Länsstyrelsen förväntas fatta beslut om miljötillstånd under
våren 2007 för anläggningen. Då kommer även gränsvärden för
utsläppsnivåer att fastställas för anläggningen.
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Anläggningen
Anläggningen är projekterad för en full utbyggnad av fjärrvärme i
Karlskrona. Det innebär att anläggningen består av två fastbränslepannor på
25+40 MW, två oljepannor på 2x40 MW samt turbin för el-generering. Vid
genomgången med utomstående konsult i december 2005 framkom att
anläggningen med fördel kunde byggas i etapper för att minimera riskerna i
projektet och dessutom använda redan gjorda investeringar i Väster Udd- och
Gullberna- anläggningarna under dess livslängd. Nackdelarna blir en något
högre total investerings-kostnad och en lägre el-generering med anledning av
att värmeunderlaget byggs ut i etapper. Fördelarna i den lägre risken,
bedömdes dock överväga nackdelarna. Dessutom kommer teknikutvecklingen
att fortsätta under de kommande åren varför den totala ekonomiska kalkylen
blir positiv när man väger in riskfaktorerna.
Den föreslagna anläggningen avser en fastbränslepanna (40MW) som eldas
med trädbränslen samt en oljepanna (40MW) byggs. Till denna kopplas en elgenerator i lämplig storlek, ackumulatortank samt rökgasrening med senast
kända teknik. Kulvertledning förbinder kraftvärmeverket med nuvarande nät
på Gullbernavägen och på vägen ansluts Rosenholmsanläggningen, varefter
den produktionsanläggningen kan avvecklas.

Placering
Anläggningens placering har utretts i miljökonsekvensbeskrivningen. Den
mest optimala placeringen erhåller Affärsverken på Bubbetorp, i direkt
anslutning till avfallsanläggningen som sedan länge finns etablerad på
platsen. Här finns möjligheter att omhänderta det avfall som bildas i
anläggningen på ett miljöriktigt sätt.

Investeringen
Den beräknade investeringskostnad uppgår till 500 mkr varav kulverten
svarar för 75 mkr. Definitiv investeringskostnad kan fastställas efter
upphandlingen.

Finansieringen
Finansieringen kan ske dels med leasing och dels via lån. Finansieringen
kommer att ske i nära samarbete med Karlskrona kommun. Lånebehovet för
Affärsverken har bedömts till 60 mkr/2008, 65 mkr/2009, 270 mkr/2010, 50
mkr/2011. Lånebehovet är lägre än investeringen eftersom affärsverken i
första hand använder det investeringsutrymme som bolagets totala resultat
genererar.
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Viss del av anläggningen kan leasas och då minskar lånebehovet med
motsvarande belopp. Om och hur stor del av investeringen som kommer att
leasas kommer att ske i samråd med Karlskrona kommun.

Resultat
Det koncernbidrag som Affärsverken årligen lämnar till AB Karlskrona
Moderbolag om 15 mkr beräknas kunna behållas under hela projektet.
Kraftvärmeverket beräknas ha ett ackumulerat nollresultat efter finansiella
poster år 2016. Prognostiserad resultaträkning för
Affärsområdet värme samt Affärsverken Karlskrona AB bifogas (bilaga 1 och
2).
Tidsplan
Tidplanen är i grova drag:
planprocessen startar sommaren 2007
projekteringen startar hösten 2007
byggstart sommaren 2008
anläggningen tas i provdrift vintern 2009/2010
anläggningen övertas av Affärsverken från entreprenören
sommaren 2010 (detaljerad tidplan finns som bilaga 3)

Investeringsbudget för affärsområde värme år 2007
Enligt beslut i samband med budgeten finns ingen investeringsbudget för
Affärsverkens affärsområde värme. Anledningen är att man vill samordna
investeringsbudgeten med beslut avseende kraftvärmeverket. Varje
investering som avser fjärrvärme har därför beslutats av kommunstyrelsen. I
samband med beslut om kraftvärmeverket kan också affärsområdets
investeringsbudget för 2007 beslutas.
Investeringsbudgeten omfattar totalt 94 mkr (bilaga 4). Investeringen om 50
mkr som avser ny produktion med pellets/briketter som bränsle, är en
investering som är en tillfällig utbyggnad av nuvarande
produktionsanläggningen vid Gullberna. Placeringen kommer att ske i
anslutning till befintlig kulvert. Anläggningen byggs i containerutförande och
som, efter kraftvärmeverkets byggnation, kan flyttas och användas t ex
i Nättraby eller annan mindre ort i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 91,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge Affärsverken Karlskrona AB i uppdrag att bygga kraftvärmeverk
med en biobränslepanna (40 MW), en oljepanna samt turbin för elgenerering
med placering i Bubbetorp
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2. att finasieringen av investeringen gör Affärsverken Karlskrona AB genom
upplåning eller leasing via Karlskrona kommun
3. att godkänna bifogad investeringsbudget för Affärsverkens affärsområde
värme avseende 2007
4. att Affärsverken i Karslkrona skall inhämta igångsättningstillstånd för
investeringen sedan anbud infordrats
5. att Kommunstyrelsen bemyndigas att lämna ett sådant
igångsättningstillstånd
6. att styrgruppen för minskat oljeberoende i samband med projekt
Kraftvärme Bubbetorp särskilt beaktar följande målsättningar i Karlskrona
kommuns Energiplan 2006: - Oljeberoendet 2015 skall ha minskat så kraftigt
att målet är möjligt förverkligas, dvs. målsättningen att Karlskrona kommun
icke är oljeberoende år 2020 - alla kommunala fastigheter värms med
förnyelsebar energi 2015 - alla fastigheter är oberoende av olja som
uppvärmningsalternativ 2020 samt - alla flerfamiljsfastigheter i kommunen
värms med förnybar energi 2020.
7. att Affärsverken Karlskrona AB genomför en
miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för Rödeby samhälle
särskilt beaktas.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar ändring av attsatserna 1, 4 och 5 enligt följande:
attsats 1 skall istället lyda
att ge Affärsverken Karlskrona AB i uppdrag att återkomma med slutförslag
för att bygga kraftvärmeverk med en biobränslepanna (40 MW), en
oljepanna samt turbin för elgenerering med placering i Bubbetorp,
attsats 4 skall istället lyda:
att Affärsverken Karlskrona AB skall inhämta igångsättningstillstånd för
investeringen för 2007 sedan anbud infordrats samt
attsats 5 skall istället lyda:
att Kommunstyrelse bemyndigas att lämna ett sådant igångsättningstillstånd
för 2007 års investering,
i övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karl-Gösta Svenson (m), Mats Lindbom (c), Sofia Bothorp (mp), samt
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive
tilläggsförslagen i enlighet med Hanssons yrkanden.
Günther Dessin (v) yrkar återremiss av ärendet för att vidare ta reda på om
karlskronaborna måste ta sitt ansvar för sina egna sopor.
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Magnus Johansson (s) yrkar bifall till liggande förslag.
Kent Lewén (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (kd) yrkar bifall till liggande förslag samt yrkar avslag
på återremissyrkandet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag i attsatserna 2,
3, 6 och 7.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
attsatserna 1, 4 och 5 mot Hanssons ändringsförslag. Fullmäktige beslutar
enligt Hanssons förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således
1. att ge Affärsverken Karlskrona AB i uppdrag att återkomma med
slutförslag för att bygga kraftvärmeverk med en biobränslepanna (40 MW),
en oljepanna samt turbin för elgenerering med placering i Bubbetorp
2. att finasieringen av investeringen gör Affärsverken Karlskrona AB genom
upplåning eller leasing via Karlskrona kommun
3. att godkänna bifogad investeringsbudget för Affärsverkens affärsområde
värme avseende 2007
4. att Affärsverken Karlskrona AB skall inhämta igångsättningstillstånd för
investeringen för 2007 sedan anbud infordrats samt
5. att Kommunstyrelsen bemyndigas att lämna ett sådant
igångsättningstillstånd för 2007 års investering,
6. att styrgruppen för minskat oljeberoende i samband med projekt
Kraftvärme Bubbetorp särskilt beaktar följande målsättningar i Karlskrona
kommuns Energiplan 2006: - Oljeberoendet 2015 skall ha minskat så kraftigt
att målet är möjligt förverkligas, dvs. målsättningen att Karlskrona kommun
icke är oljeberoende år 2020 - alla kommunala fastigheter värms med
förnyelsebar energi 2015 - alla fastigheter är oberoende av olja som
uppvärmningsalternativ 2020 samt - alla flerfamiljsfastigheter i kommunen
värms med förnybar energi 2020.
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miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för Rödeby samhälle
särskilt beaktas.
______
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2007.218.005

§ 60
Förslag till IT-vision för Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 19 mars 2007 lämnat
förslag till IT-vision jämte förslag till beslut.
Syftet med IT-visionen är att åstadkomma en tydligare förflyttning av fokus
från informationsteknik (IT) till verksamhetens behov och visa på hur en
ökad integration av elektroniska tjänster kan utveckla kommunens tjänster.
Detta fokus har naturligtvis sin grund i den snabba tekniska utvecklingen
inom data- och telekommunikation, speciellt Internet och webbtekniken.
De krav som ställs på verksamheten idag, kräver ett strategiskt
förhållningssätt till IT-frågor. En viktig förutsättning är därför att visionen
har en stark koppling till verksamhetsmålen, hur de skall se ut i framtiden
samt det förändringsarbete som måsta genomföras.
Förslaget innehåller följande tio huvudrubriker:
Inledning, Bakgrund och syfte med visionen, Omvärld-läge, Vi lever som vi
lär, Demokrati och delaktighet, Kunskap, Omvärld och samverkan,
Kommunikation – Infrastruktur, Teknik och Organisation (förslaget i sin
helhet, se i ärendet).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 92,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta visionen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2007.123.040

§ 61
Förslag till reviderat kommunalt konkurrensprogram
Kommunfullmäktige beslutade den 20-21 december 2006 (§ 191;
övergripande beslut attsats 17) ”att uppdra till kommunstyrelsen att se över
såväl nuvarande konkurrensprogram som starta eget program”.
Kommunledningsförvaltningen har i med skrivelse den 9 mars 2007 bifogat
förslag till reviderat konkurrensprogram jämte förslag till beslut. Programmet
är i stora delar lika med tidigare. Förutom mer redaktionella förändringar och
uppdateringar skiljer sig nu föreliggande förslag till konkurrensprogram på
ett par punkter:
• Kundvalssystem är inskrivet som en metod för konkurrensutsättning
• I tidigare program stod inskrivet att egen regi skulle beredas tillfälle att
inkomma med erbjudande om drift om verksamheten tidigare bedrivits i egen
regi. Denna del är borttagen. Resp. nämnd avgör huruvida egen regi ska
inkomma med erbjudande om drift eller ej.
• I tidigare program stod också att anbudsgivarens övertagande av lokaler,
inventarier och personal inte skulle beaktas. I nuvarande förslag står att det
bör eftersträvas att anbudsgivaren övertar lokaler, inventarier o.dyl. samt att
anbudsgivaren bör främja personalens anställning hos denne.
Tillämpningsföreskrifterna har uppdaterats och redigerats så att de följer
förändringarna i programmet. Dessutom har uppgifter som inte längre
gäller/finns tagits bort, som det trygghetsavtal som fanns år 2000.
Den styrelse/nämnd som beslutar om att konkurrensutsätta någon verksamhet
eller del av verksamhet ansvarar för att göra riskbedömning och redovisa
behov av åtgärder innan beslut om genomförande fattas.
Starta eget paketet är mindre omfattande än tidigare, men ger möjlighet till
information, utbildning, tjänstledighet under 1 år och samma regler som för
fritidsstudiestöd ska användas. Till skillnad från förra starta eget paketet
gäller detta oavsett vilken bransch den anställde vill starta eget i.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 94, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram med
ändringarna:
1. i konkurrensprogrammet § 1 andra stycket efter orden ”Förbättrad
konkurrens” tillägga: kan,
2. i konkurrensprogrammet § 4 andra meningen efter ordet ”planen” ta bort:
”nämnd”.
3. i konkurrensprogrammet § 11 efter orden ”Varje nämnd” följande tas bort:
”bör” och istället tillägga: ”skall” vidare efter orden ”beställarkompetens
eller” följande tas bort: ”kommer att få” och istället tillägga: ”inhämtar”
inklusive tillämpningsföreskrifter och starta eget paket.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar återremiss av ärendet då det efter föreslagna
ändringar är oklart och inte tydligt går att se hur paragraferna fungerar med
tillämpningsreglerna och programmet i övrigt.
Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg
att i 1 §, det andra stycket, som i det nya programmet tagits bort, för
tydlighetens skull återinskrivs.
Richard Jomshof (sd) yrkar att stycke två i 1 § i det tidigare
konkurrensprogrammet läggs till det nu liggande förslaget till nytt
konkurrensprogram.
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens och Lewéns förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den som vill att ärendet skall återremitteras röstar nej.
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Fullmäktige beslutar enligt regeln för minoritets återremiss (5 kap 36 §
Kommunallagen) med 40 ja-röster mot 32 nej-röster och tre frånvarande att
ärendet skall återremitteras, voteringsprotokoll bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar således
att ärendet skall återremitteras.
________
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2007.179.004

§ 62
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2007
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.
Enlig 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 5 april 2007
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Akten

2007.8.042

§ 63
Budget och verksamhetsuppföljning i februari 2007
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två
gånger under löpande budgetår 2007 inhämta uppgifter för en traditionell
budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall.
Föreliggande rapport bygger på erfarenheterna från årets två första
månader.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse ingivit rapport jämte
förslag till beslut.
Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2007 för
kommunen som helhet skall bli + 17,0 miljoner kr. En prognos efter
februari månads utgång pekar mot ett resultat om -5,4 miljoner kr.
Avvikelserna återfinns på sex poster, skatteintäkter och statsbidrag
(- 14,0 Mkr), äldrenämnden (-5,6 Mkr), barn- och ungdomsnämnden
(- 4,0 Mkr), det ekonomiska biståndet (- 1,0 Mkr) samt finansnettot
(+ 1,2 Mkr). Prognosen utgår ifrån att kostnadsbegränsningarna i enlighet
med det ”resultatförbättrande utvecklingsprogrammet” uppnås och att
realisationsvinster från fastighetsförsäljning blir 20 Mkr i enlighet med
budgeten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 96, för
egen del beslutat
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 8 mkr för ökade årliga
kostnader ed anledning av utbyggd förskoleverksamhet genom
överföring av medel från kommunstyrelsens reserv för utbyggnad av
förskolan,
2. att tillföra barn- och ungdomsnämnden ökade investeringsmedel om
1,1 mkr för utrustning och inventarier inom förskolan genom
ianspråktagande av medel ur reserv för inventarier vid utbyggd
barnomsorg,
3. att uppdra åt BUN att trygga det planerade behovet av barnomsorg i
vår, och återkomma med den ekonomiska konsekvensbeskrivningen
härav i samband med delårsbokslutet i april då finansieringen av
verksamheten samtidigt skall prövas,
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4. att tillföra utbildningsnämnden 900 tkr från kommunstyrelsens reserv
för volym och kvalitetsutveckling,
5. att uppmana äldrenämnden att omgående vidtaga aktiva åtgärder så att
fakturering av delegerade sjukvårdsinsatser i eget boende påbörjas
snarast, alternativt vidta andra åtgärder av motsvarande omfattning samt
6. att uppmana tekniska nämnden att intensifiera arbete med att nå upp till
det beslutade resultatet om reavinster på totalt 20 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 96,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda barn- och ungdomsnämnden, äldrenämnden och
socialnämnden att snarast vidta sådana åtgärder som innebär att
befarade avvikelser från tilldelade ramar för 2007 kan undvikas samt
2. att godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
Yrkanden
Christina Mattisson (s), Sofia Bothorp (mp), Karl-Gösta Svenson (m), yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
1. att anmoda barn- och ungdomsnämnden, äldrenämnden och
socialnämnden att snarast vidta sådana åtgärder som innebär att
befarade avvikelser från tilldelade ramar för 2007 kan undvikas samt
2. att godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
________
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2006.315.611

§ 64
Svar på motion om att låta invandrare bli en resurs för skolan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde: den 31 januari 2006,
§ 111, av Ingrid Hermansson (c). Motionären vill att Karlskrona kommun
skall ta tillvara den resurs som invandrarna skulle kunna vara genom att få
möjlighet att medverka i skolans verksamhet under del av dagen. För- och
grundskola är lämpliga stadier då barnens behov i dessa åldrar är stort.
Lämpligt som resurs vore att deltaga i verksamhet som: på raster och
måltider, vid fritidsdagar och utflykter samt under lektioner som stöd till
ordinarie personal, vilket kan ge en lugnare klassrumsmiljö.
Språkkunskaperna hos invandrare skulle härmed på ett naturligt sätt
förbättras och övas samtidigt som eleverna får möjlighet till att möta vuxna
människor med olika bakgrund och ursprung. En större förståelse för olika
kulturer kan erhållas hos alla elever.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 januari 2007,
§ 19, lämnat yttrande och förslag till beslut.
Frågan om rektorsområdena särskilt ska inbjuda karlskronabor med
utländsk bakgrund att delta i vardagsarbete i förskola och skola bör inte
styras eller organiseras centralt. Barn- och ungdomsförvaltningen kan välja
att uppmuntra rektorsområdena att bjuda in invandrare i enlighet med
motionens intentioner, men hur detta ska organiseras och utvecklas måste
varje rektor avgöra och ta ansvar för. Barn- och ungdomsnämnden kan i
direktiv eller planer anta målsättningar på det aktuella området.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat
- att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt
- att för egen del beakta motionens innehåll i kommande direktiv eller
planer för verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 98, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad.
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Yrkanden
Ingrid Hermansson (c) yrkar att ärendet återemitteras för att ge ärendet
en ny ”betänkrunda” för att få tid att hitta samordning.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Inga-Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till Hermanssons förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet skall återremitteras.

Kommunfullmäktige beslutar således
att återremittera ärendet.
______
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2007.246.611

§ 65
Svar på interpellation angående förskolor på Gullberna Park
Interpellationen antogs vid dagens fullmäktige sammanträde, § 58, och var
ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof Petersson (fp)
av Patrik Hansson (s).
Jan-Olof Petersson (fp) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 23 april 2007 besvarat interpellationen.
I debatten deltog Patrik Hansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) jämte
Åsa Gyberg-Karlsson (v), Kent Lewén (fp) samt Mats Lindbom (c).
_____
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2007.245.253

§ 66
Svar på interpellation om försäljning av kommunal egendom
Interpellationen antogs vid dagens fullmäktige sammanträde, § 58,
och var ställd till tekniska nämndens ordförande Tommy Olsson (kd)
av Percy Blom (s).
Tommy Olsson (kd) har i skrivelse inkommen på dagens sammanträde
besvarat interpellationen.
I debatten deltog Percy Blom (s) och Tommy Olsson (kd).
_____
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§ 67
Frågor
Patrik Hansson (s) ställde fråga till tekniska nämndens ordförande tillika
kommunalråd Tommy Olsson (kd) om han är beredd att medverka till att
hitta en långsiktig lösning för Torskors medborgarhus, en lösning som
innebär att både dagbarnvårdarlokalen och samlingslokalen kan tryggas.

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas.
Tommy Olsson (kd) besvarade frågan.
_____
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31 maj 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007

§ 68

Information och föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern

§ 69

Information om dagens sammanträde

§ 70

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 71

Kommunala val

§ 72

Anmälningsärenden

§ 73

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 74

Inkommen interpellation

§ 75

Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

§ 76

Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun

§ 77

Revisionsberättelse för år 2006 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet

§ 78

Förslag till oljeskyddsplan för Karlskrona kommun, antagande

§ 79

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy

§ 80

Förlängning av skolplanen

§ 81

Komplettering av ansökan Motorways of the sea; Bengtsaleden m.m

§ 82

Förslag till kommunalt konkurrensprogram

§ 83

Svar på motion om etablering av ett Indiskt handelscentrum i Karlskrona

§ 84

Svar på motion om skärpt krav på simundervisning

§ 85

Svar på medborgarförslag om upprustning/ökat nyttjande av Snäckan, Hoglands
Park

§ 86

Svar på Interpellation

_______

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 31 maj 2007, kl.13.00-17.45

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.00-17.10, §§ 68-del av 81
Yvonne Sandberg Fries (s), tjänstgörande ordförande under
del av § 81 inkl. beslut och §§ 82-86
Christina Mattisson (s)
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Patrik Enstedt (s)
Patrik Hansson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s) kl 14.00-17.45, §§ 76-86
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s) kl 15.30-17.45, §§ del av 76-86
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m) kl 13.00-16.05, §§ 68-80
Jan Lennartsson (m) kl 15.50-17.45, §§ 77-86
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd) kl 13.00-17.40, §§ 68- del av 81
Kent Lewén (fp)

Margareta Rodin (fp) kl 13.00-15.50, §§ 68-76
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
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Maria Persson (c) kl 13.00-15.50, §§ 68-76
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd) deltar inte i § 81 på grund av jäv
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 14.00-17.45, §§ 69-86
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Angela Sandström (s)
Lars Hildingsson (s) kl 13.00-14.00, § 68
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Anita Seaberg (s)
Annacarin Leufstedt (s)
Rikard Jönsson (s)
Emma B Henning (m)
Mikael Landberg (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Roland Löfvenberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) 1.- kl 14.00-15.50,
§§ 69-76, 2.- kl 16.05-17.45, §§ 81-86
Ulla Berg (sd)
Bo Löfgren (fp)
Lena Hjorth (fp)
Peter Christensen (fp) kl 15.50-17.45, §§ 77-86
Karl-Anders Holmquist (c) kl 15.50-17.45, §§ 77-86
Inger Åkesson (kd) kl 16.05-17.40, § 81
Ulf Hansson (v) kl 13.00-14.00, § 68

Närvarande

ersättare

Börje Nilsson (s) kl 14.30-17.45
Lars Hildingsson (s) kl 14.00.-17.45
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.50-16.05
Peter Christensen (fp) kl 13.00-15.50
Karl-Anders Holmquist (c) kl 13.00-15.50
José Espinoza (mp)
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Inger Åkesson (kd) kl 13.00-16.05, 17.40-17.45
José Espinoza (mp)
Camilla Persson (v)
Ulf Hansson (v) kl 14.00-17.45
tjänstemän

Utses att justera

Sune Johansson (s) och Jan-Åke Nordin (m)

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunsekreterare Anette Lilja

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 7 juni 2007, kl. 11.15,
det antecknas i efterhand att protokollet även justerats den 11
och 12 juni 2007.

………….……………………………… §§ 68-86
Anette Lilja

Ordförande

……………………………………………§§ 68-80 samt del av 81; ej beslut
Gunilla Ekelöf

Tjänstgörande
Ordförande
…………………………………………del av § 81; inkl. beslut och § 82-86
Yvonne Sandberg-Fries

Justeringsledamot ………………………………………………
Sune Johansson

Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Åke Nordin

Övrigt:

Med stöd av § 19 i arbetsordning för kommunfullmäktige ajourneras mötet för
10 minuters paus under pågående ärende nummer 9 på föredragningslistan;
Årsredovisning år 2006 för Karlskrona kommun.

4

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12
anslagstavla, intygar
……………………………..
Anette Lilja
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juni 2007 anslagits på kommunens

31 maj 2007

2007.107.042

§ 68
Information och föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern
Med anledning av bokslut 2006 för Karlskrona kommun och
moderbolagskoncernen samt revisionsberättelse för samma år redovisar
bolagen i följande ordning sin verksamhet:
Affärsverken Karlskrona AB föredras av Vd Jan Svensson,
AB Karlskronahem föredras av Vd Roger Lindberg, Kruthusen
Företagsfastigheter AB föredras av Vd Bengt Lingman,
Karlskrona Stuveri AB fördras av Vd Lars-Håkan Winkler, samt föredras
AB Arena Rosenholm Karlskrona av Vd Michael Fransson.
____
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§ 69
Information om dagens sammanträdet
Ordföranden Gunilla Ekelöf (fp) informerar om att hon idag,
sammanträdesdagen tillsammans med kommunchefen, Ingrid AugustinssonSwennergren, officiellt skall representera kommunen på annat håll.
____

31 maj 2007

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Informationsenheten
Akten

8

2007.33.102

§ 70
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Anneli Svensson (s) har i skrivelse daterad den 26 april 2007 avsagt sig
uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige för
socialdemokraterna samt uppdraget som suppleant i fullmäktiges
valberedning,
2. Peter Graucob (m) har i skrivelse daterad den 11 maj 2007 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden för moderaterna,
3. Faraj Abu-Iseifan (s) har i skrivelse (mail) daterat den 22 maj 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare för socialdemokraterna i
kommunstyrelsen,
4. Jerry Hansson (fp) har i skrivelse daterad den 29 maj 2007 avsagt sig sitt
uppdrag som revisor i Stiftelsen Blekinge museum av Karlskrona.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
______

31 maj 2007
Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 71
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Emina Cejvan (m) efter Sofia Westerberg Moestedt,
Ersättare Patrik Stjernbrodd (m) efter Peter Graucob.
Idrotts- och fritids nämnden
Ledamot Anna Johnsson (s) efter Aya Al Sadoon,
Ersättare Kicki Stamblad (s) efter Anna Johnsson.
Kommunstyrelsen
Ersättare Magnus Johansson (s) efter Faraj Abu-Iseifan
Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare Eva-Britt Dahlström (s) efter Annelie Svensson
_____
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Akterna

2007.268.750
2006.227.102
2007.228.007
2007.227.007
2007.283.107

§ 72
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Barn- och utbildningsnämndens förslag till handlingsplan
angående barn och ungdomar som utsätts för våld inom
familjen
B. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
Handikappnämnden
C. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
Äldrenämnden
D. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, Individ
och familjeomsorgen, 4 B-D handlingar bifogats
E. Kallelse till ordinarie kongress med Sveriges kommuner och landsting
den 13-15 november 2007.
F. Revisionens granskning av samförvaltning av stiftelser, handlingar
bifogats
G. Revisionens granskning av klagomålshantering, handlingar bifogats
H. Bolagsstämma Blekingetrafiken AB, 15 juni 2007.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____
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Akterna

11

2007.273.820
2007.307.005
2007.312.530
2007.313.455
§ 73
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag angående Bastasjö bostadsområde; handikappvänligt
motionsspår av Sven Svensson,
2. Medborgarförslag om WEB-kameror i Karlskrona av Tommy Bolander,
3. Motion om en samlad långsiktig strategi inom trafikområdet av Günter
Dessin (v), Ulf Hansson (v) Camilla Persson (v) och Åsa-GybergKarlsson (v), samt
4. Motion om fler återvinningsstationer på Trossö av Birgitta Törnqvist (s)
och Roland Andreasson (s).

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen
för beredning.
______

31 maj 2007

Akten

12

2007.285.730

§ 74
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
Interpellation till Handikappnämndens ordförande Karin Landqvist (kd)
angående om vårdtagare som tecknat vårdavtal med privata bolag kan känna
sig trygga med anledning av att de privata bolagen - till skillnad från den
kommunala assistentservicen - när som helst med en månads varsel kan säga
upp sina kunder, av Lena Ryge (s).
____

31 maj 2007

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

13

2007.107.042

§ 75
Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 16 april 2007 lämnat revisionsberättelse
för år 2006. Revisionen har granskat kommunens styrelsers och nämnders
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i av Karlskrona kommun
helägda bolag även verksamhet i dessa företag under 2006.
Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Till hjälp vid granskningen har anlitats Ernst & Young.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat
som redovisas i skrivelsen med tillhörande bilagor nummer 1-21.
Revisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och de övriga nämnderna och de
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och tillstyrker också att
kommunens årsredovisning godkänns.
Revisionens ordförande, Bo Löfgren (fp) och Thomas Almqvist (Ernst &
Young) föredrar ärendet varvid Bo Löfgren särskilt poängterar vikten av att
kommunstyrelsen under 2007 beaktar de synpunkter som revisorerna funnit
vid revisionen.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen,
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
______

31 maj 2007

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

14

2007.107.042

§ 76
Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 62, godkänt
bokslutet för år 2006 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 16 april 2007 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2006 godkänns av fullmäktige då den upprättats
i enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Kent Lewén (fp) och Ann-Louise Trulsson (m)
yrkar bifall till kommunstyrelsens/liggande förslag.
Christina Mattisson (s), Karl-Gösta Svenson (m), Richard Jomshof (sd), Jan
Johansson ((kd) och Peter Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2006.
_____

31 maj 2007

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

15

2007.156.042

§ 77
Revisionsberättelse år 2006 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2006.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets
revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 7 mars 2007 tillstyrkt att
fullmäktige godkänner årsredovisningen och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet.
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge har varit Siv Elofsson och Birger
Trellman.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
_____

31 maj 2007

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Handläggaren
Akten

16

2007.222.160

§ 78
Förslag till oljeskyddsplan för Karlskrona kommun, antagande
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Räddningstjänsten
Östra Blekinge tagit fram en Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun med
syfte att stärka kommunens beredskap inför och vid en oljeolycka till havs.
Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun innehåller en allmän del och en
åtgärdsplan. Den allmänna delen beskriver de parametrar och
frågeställningar som blir aktuella vid en oljeolycka medan åtgärdsplanen
beskriver hur kommunen ska agera och organisera sig för att tillgodose de
behov som uppstår.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 april 2007 lämnat
förslag till oljeskyddsplan (bilaga i ärendet) jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj, § 109, för egen del
beslutat
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla intranätet som
mötesplats vid en oljeolycka till havs/extraordinär händelse.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 109,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun enligt
bilaga samt
2. att ge säkerhetsledningen i uppdrag att revidera Oljeskyddsplan för
Karlskrona kommun minst en gång per mandatperiod.
Bo Löfgren (fp) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

31 maj 2007

Samtliga förvaltningar
Samtliga nämnder
Bolagen
Akten

17

2007.2.026

§ 79
Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2007 lämnat
reviderat förslag (bifogats i ärendet) till arbetsmiljöpolicy jämte förslag till
beslut.
Förslaget har remissbehandlats av samtliga nämnder, förvaltningar och
fackliga organisationer.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 8 maj 2007, § 45 p 6, tillstyrktes
förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy med följande ändring: att skrivningen
”Varje förvaltning bör” under rubriken Syfte skulle ändras att istället lyda:
”Varje förvaltning skall”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 110,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta bilagda och enligt allmänna utskottet ändrat förslag till
reviderad arbetsmiljöpolicy samt
2. att förslaget till reviderad arbetsmiljöpolicy ska gälla Karlskrona
kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och bolag.
Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

31 maj 2007

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2003.461.610

§ 80
Förlängning av skolplanen
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2007,
§ 38, enhälligt beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att nu gällande
Skolplan för åren 2004-2006 prolongeras till dess att ny plan antas.
I beslutet anges sammanfattningsvis följande: Då det finns en stark vilja att
ett nytt beslutsunderlag inte skall behöva forceras fram är det lämpligt att
förlänga, prolongera nuvarande skolplan. Genom att prolongera nuvarande
skolplan till dessa kommunfullmäktige kan fastställa en ny plan, skapas tid
för arbetet och tillika förhoppningen att en framåtblickande och livfull
diskussion om den framtida förskole- och skolverksamheten samt
skolbarnsomsorg i kommunen skall bilda utgångspunkt för en ny skolplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 111,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att nu gällande skolplan för åren 2004-2006 prolongeras till dess en ny plan
antas.
Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

31 maj 2007

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Handläggaren
Akten

19

2007.18.105

§ 81
Komplettering av ansökan Motorways of the sea; Bengtsaleden m.m.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 april 2007 lämnat
förslag till komplettering av ansökan till Motorways of the sea jämte förslag
till beslut. I förslaget till beslut anförs följande: Med anledning av den
trafikutveckling som förväntas i samband med kommande ökning av
tonnaget på färjelinjen Karlskrona-Gdynia har tekniska förvaltningen
genomfört en trafikstudie (bifogas ärendet). I denna studie konstateras att
nuvarande vägsystem inte kommer att klara av den förväntade
trafikökningen. Problemen kommer särskilt att märkas när Polen kommer
med i Schengensamarbetet, vilket innebär att passkontrollen försvinner.
Detta betyder i sin tur att lastbilarna kommer att köra direkt från färjan och ut
på vägnätet utan avbrott med risk för köbildning som följd.
Trots att kommunen aktivt arbetar för att föra över så mycket som möjligt på
järnväg så kommer vägtrafiken att öka kraftigt från dagens nivåer. Redan den
6 maj 2007 kommer Stena Line att sätta in ytterligare en färja på linjen
Karlskrona-Gdynia, vilket totalt betyder 3 avgångar per dag och en ökning av
godskapaciteten med 60 %. Avgångstiden från Karlskrona för den nya färjan
kommer att vara kl.14.00.
Kommunledningsförvaltningen menar att föreliggande Motorways of the sea
(MOS)- ansökan för perioden 2007-2013 bör kompletteras med en förstudie
av hur planskildheten mellan Verköjärnvägen och Österleden skall lösas.
Utöver detta bör nu gällande detaljplan för Bengtsaleden omarbetas där
utgångspunkten skall vara största möjliga miljöhänsyn. Med utgångspunkt
från detta föreslås att MOS-ansökan kompletteras med detaljplan/förstudie,
projektering samt investering.
De ökade trafikmängder som prognostiseras och redovisas i
trafikutredningen visar att endast förstärkning av befintlig infrastruktur,
enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut den 28 april 2005, § 61, ej är
tillräcklig varför en utredning om Bengtsaledens sträckning är nödvändig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 112, för egen del
beslutat (enhälligt p 1, efter votering p 2-3)
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att uppdra till kommunledningsförvaltningen att verka för att föreliggande
ansökan till ”Motorways of the sea” kompletteras med
1. förstudie gällande planskildhet mellan Verköjärnvägen och Österleden,
2. förstudie gällande anslutningsvägarna (väg och järnväg) till Verköhamnen
samt
3. projektering och genomförande av investering avseende anslutningsvägar
till Verköhamnen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 112, (efter
votering) beslutat föreslå kommunfullmäktige
1. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att omarbeta nu gällande
detaljplaner avseende möjliga kommunikationsleder till Verköhamnen samt
2. att i uppdraget särskilt fokusera på att begränsa inverkan på miljö och
omgivning.
Jäv
Tommy Ohlsson (kd) har anmält jäv och lämnat sessionssalen, han deltar inte
i beredning eller beslut i detta ärende.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) med instämmande av, Sofia Bothorp (mp), Inga-Lill
Siggelsten-Blum (kd), Richard Jomshof (sd), Mats Lindbom (c), Bo Löfgren
(fp) samt Birgitta Gamelius (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Christina Mattisson (s) yrkar med instämmande av, Günter Dessin (v),
Magnus Johansson (s), Marcel Abedini (mp), Åsa Gyberg Karlsson (v) samt
Mats Johansson (s) avslag till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot yrkandena
om avslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 33-nej röster och tre frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.

31 maj 2007
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Reservationer
Hela gruppen av socialdemokratiska fullmäktigeledamöter, det vill säga
följande: Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s), Claes-Urban Persson (s),
Patrik Hansson (s), Angela Sandström (s), Rosita Persson (s), Jan-Anders
Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark (s), Percy
Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s), Laila Karlsson (s),
Ali Abu-Iseifan (s), Lisbeth Bengtsson (s), Bo Andersson (s), Mats
Johansson (s), Åke Håkansson (s), Anders Persson (s), Annacarin Leufstedt
(s), Oscar Dyberg (s), Anita Seaberg (s), Rikard Jönsson (s), Ann-Charlotte
Svensson (s), Markus Alexandersson (s), Birgitta Törnqvist (s), Sune
Johansson (s), Ewa Lengstedt (s), Yvonne Sandberg-Fries (s) och
vänsterpartiets fullmäktigegrupp av ledamöter: Günter Dessin (v) och Åsa
Gyberg-Karlsson (v) samt Marcel Abedini (mp) reserverar sig till förmån för
avslagsyrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar således
1. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att omarbeta nu gällande
detaljplaner avseende möjliga kommunikationsleder till Verköhamnen samt
2. att i uppdraget särskilt fokusera på att begränsa inverkan på miljö och
omgivning.
____

31 maj 2007

Samtliga nämnder
Akten

22

2007.123.040

§ 82
Förslag till kommunalt konkurrensprogram
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 april 2007 lämnat
förslag till kommunalt konkurrensprogram och förslag till beslut.
Karlskrona kommun har sedan 2000-02-24 ett Kommunalt
konkurrensprogram. Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-20-21 ”att
uppdra till kommunstyrelsen att se över såväl nuvarande konkurrensprogram
som starta eget program”.
Kommunfullmäktige behandlade förslag till reviderat program 2007-04-26
och beslutade då att återremittera ärendet för förtydligande.
I bilagda förslag (för förslaget se i ärendet) har förtydliganden gjorts i §§ 1, 2
samt i kommentarerna till programmet under § 2. Ändringarna är markerade i
kursiv text.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 115, efter
votering föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket med följande två ändringar:
1. att i § 7 i konkurrensprogrammet ett tredje stycke skall läggas till som
lyder ”En nämnd får förkasta samtliga externa anbud i det fall
egenregienheten lämnat det förmånligaste anbudet eller det finns
godtagbara skäl att inleda eller avbryta upphandlingsförfarandet”,
2. vidare skall i handling med rubriken ”Principer för hantering av personal”
tredje meningen istället lyda ”Konkurrensutsättning kan vara ett medel för
att nå dessa mål”.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
____

31 maj 2007

Näringslivsenheten
Informationsenheten
Akten

23

2006.458.141

§ 83
Svar på motion om etablering av ett Indiskt handelscentrum i
Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2006,
§ 135, av Bo Löfgren (fp). Motionären föreslår att Karlskrona påbörjar ett
arbete för att utveckla ett indiskt utställningscentrum likt det som planeras
i Kalmar. I motionen anförs bl.a. att: Telecom City med sin IT-profil, BTH
med sina många indiska studeranden, marknad m.m. borde underlätta sådant
arbete. Många av Indiens snabbast växande företag finns inom IT-sektorn
och söker köpare av deras tjänster. Karlskronas placering med närheten till
hela Östersjöregionen är även det ett mycket gott argument för att få med
indiska företag på detta projekt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 april 2007 lämnat
svar på motionen jämte förslag till beslut. I förslaget anförs
sammanfattningsvis att frågan om att pröva ett indiskt handelscentrum i
Karlskrona är intressant. Det man idag vet är att Indien har en intressant och
mångfasetterad marknad och kunskapsnivån är hög framförallt inom IT och
telekom. I övrigt är kunskapen om landet och dess marknad på en relativt låg
nivå om man jämför med andra länder som vi samverkar med.
Det Karlskrona borde fokusera sig på initialt är att titta på hur man kan få
Indiska företag att etablera sig i Karlskrona. För att arbeta i den riktningen
behöver kommunen få veta hur den indiska marknaden fungerar och vilka
insatser som behövs. På BTH och inom den privata näringen finns det goda
kunskaper om Indien som kan anlitas till en förstudie. Förstudeien kan sedan
mynna ut i ett seminarie där man breddar kunskapen om Indien bland företag
och tjänstemän.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 113, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att Karlskrona kommun startar en förstudie där
man fokuserar på hur man kan närma sig Indiska företag och hitta argument
för etablering i kommunen och att motionen därmed är besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

31 maj 2007

Barn- och ungdomsnämnden
Handläggaren
Akten

24

2006.502.611

§ 84
Svar på motion om krav på simundervisning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006,
§ 151, av Ingrid Hermansson (c). Motionären föreslår att trots att
skolverket skärpt kraven på simundervisning dessa krav fortfarande är låga
och Karlskrona kommun bör ha högre målsättning. Skolorna i Karlskrona
föreslås ha som målsättning att eleverna senast i årskurs 3 bör kunna simma
200 meter samt ha en god vattenvana med bad-, båt och isvett.
Barn- och ungdomsförvaltningen (förvaltningen) har med skrivelse den 19
februari 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag. I förslaget föreslås Barnoch ungdomsnämnden avslå motionens förslag att skärpa den kommunala
målsättningen för simundervisning i grundskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 mars 2007, § 47,
beslutat att motionen i och med förvaltningens yttrande istället skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 15 maj 2007, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

31 maj 2007

Tekniska förvaltningen
Akten

25

2006.140.330

§ 85
Svar på medborgarförslag om upprustning/ökat nyttjande av Snäckan,
Hoglands Park
Medborgarförslaget inkom till kommunledningsförvaltningen den 6 mars
2006 av förslagsställare Maja Fröberg, My Stranne och Rebecca Yaks.
Förslaget innebär att Karlskrona kommun borde ta vara på snäckan i
Hoglandspark och rusta upp den.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2007, § 5, lämnat
förslag till beslut. I beslutsförslaget skriver tekniska nämnden
sammanfattningsvis följande: Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8
januari 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag. En arbetsgrupp finns tillsatt
inom kommunen med uppdrag att utreda och lägga förslag på hur Hoglands
Park ska utformas och användas framöver. I uppdraget ingår även att ta
ställning till hur snäckan ska användas och vilka åtgärder som då erfordras.
Med hänvisning till ovanstående beslutar tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 69,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed ska
anses vara besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
____

31 maj 2007

Akten

2007.244.040

§ 86
Svar på interpellation
Interpellationen angående kommunens ekonomiska utveckling antogs vid
fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007, § 58 och var ställd till
kommunstyrelsen ordförande Karl-Gösta Svenson (m) av Christina
Mattisson (s).

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 13.30-14.55, §§ 87-96
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
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Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c) kl 13.30-14.55, §§ 87-96
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Rosita Persson (s) kl 14.55-17.15, §§ 97-111
Lars Hildingsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Rikard Jönsson (s)
Emma B Henning (m)
Mikael Landberg (m)
Ulla Berg (sd)
Pernilla Persson (c) kl 14.55-17.15, §§ 97-111
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s) kl 13.30-14.55
Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Åke Håkansson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Fröberg (m)
Lena Hjorth (fp)
Peter Christensen (fp)
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Inger Åkesson (kd)
Pernilla Persson (c) kl 13.30-14.55
Ulf Lundh (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Karin Landquist (kd)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Anette Lilja

Utses att justera

Anders Persson (s) och Per Ivarsson (fp)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
onsdagen den 27 juni 2007, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 87-111
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Anders Persson

Justeringsledamot ………………………………………………
Per Ivarsson

Övrigt

Det antecknas särskilt att det vid votering konstaterades att två så kallade dosor
vid omröstning inte fungerade varför ledamöterna Bo Andersson och Per
Ivarsson avgav sina röster muntligt och därefter har voteringsprotokollet i
enlighet med avgiven röst manuellt ifyllts.

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 27 juni 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…Anette Lilja…………………………..
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Kommunala uppdrag
Akten

2007.33.102

§ 87
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Leif Cederhag (sd) har i skrivelse daterad den 12 juni 2007 avsagt sig
uppdraget som ordinarie ledamot i socialnämnden.
2. Katarina af Wetterstedt (mp) har i skrivelse daterad den 29 maj 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
3. Daniel Axelsson (mp) har i skrivelse inkommen den 18 juni 2007 till
kommunledningsförvaltningen avsagt sig uppdraget som ersättare i
Tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 88
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Stiftelsen Blekinge Museum
Revisor Stefan Lundin (fp) efter Jerry Hansson.
Utbildningsnämnden
Ersättare Erik Härstedt (mp) efter Katarina af Wetterstedt.
_____
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Akten

2006.499.700

§ 89
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Beslut från äldrenämnden avseende gynnande ej verkställda beslut för
bistånd per 2007-03-31.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____
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Akten

2005.251.049

§ 90
Avskriven motion
Gunilla Ekelöf m.fl. (fp) återkallade i skrivelse den 4 juni 2007 motion
angående ”Försökskommun för lägre skatt på hushållsnära tjänster”.

Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_____
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Samtliga nämnder
Akten

9

2007.123.040

§ 91
Förslag till kommunalt konkurrensprogram
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 april 2007 lämnat
förslag till kommunalt konkurrensprogram och förslag till beslut.
Karlskrona kommun har sedan 2000-02-24 ett Kommunalt
konkurrensprogram. Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-20-21 ”att
uppdra till kommunstyrelsen att se över såväl nuvarande konkurrensprogram
som starta eget program”.
Kommunfullmäktige behandlade förslag till reviderat program 2007-04-26
och beslutade då att återremittera ärendet för förtydligande.
I bilagda förslag (för förslaget se i ärendet) har förtydliganden gjorts i §§ 1, 2
samt i kommentarerna till programmet under § 2. Ändringarna är markerade i
kursiv text.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 115, efter
votering föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket med följande två ändringar:
1. att i § 7 i konkurrensprogrammet ett tredje stycke skall läggas till som
lyder ”En nämnd får förkasta samtliga externa anbud i det fall
egenregienheten lämnat det förmånligaste anbudet eller det finns
godtagbara skäl att inleda eller avbryta upphandlingsförfarandet”,
2. vidare skall i handling med rubriken ”Principer för hantering av personal”
tredje meningen istället lyda ”Konkurrensutsättning kan vara ett medel för
att nå dessa mål”.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 31 maj 2007, 82, att
bordlägga ärendet.

20 juni 2007
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Fråga
Patrik Hansson (s) ställer fråga till kommunjuristen angående tillämpligt
lagrum angående kundval i konkurrensprogrammets § 2 varvid
kommunjurist, Lennarth Eriksson sammanfattningsvis yttrar ”att förslaget
inte bryter mot någon lagregel han känner till”.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
Mats Lindbom (c) med instämmande av Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till reviderat konkurrensprogram.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på konkurrensprogrammet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
socialdemokraternas förslag och Dessins avslagsyrkande och finner
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordföranden beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och
ställer proposition på socialdemokraternas förslag mot Dessins yrkande om
avslag. Fullmäktige beslutar att socialdemokraternas förslag blir motförslag.
Följande voteringsproposition godkännes: Den som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka
socialdemokraternas förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 30 nej-röster, 3 som avstår
samt en frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll
bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket med följande två ändringar:
1. att i § 7 i konkurrensprogrammet ett tredje stycke skall läggas till som
lyder ”En nämnd får förkasta samtliga externa anbud i det fall
egenregienheten lämnat det förmånligaste anbudet eller det finns
godtagbara skäl att inleda eller avbryta upphandlingsförfarandet”,

20 juni 2007

11

2. vidare skall i handling med rubriken ”Principer för hantering av personal”
tredje meningen istället lyda ”Konkurrensutsättning kan vara ett medel för
att nå dessa mål”.
_____

20 juni 2007

Näringslivsenheten
Informationsenheten
Akten

12

2006.458.141

§ 92
Svar på motion om etablering av ett Indiskt handelscentrum i
Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2006,
§ 135, av Bo Löfgren (fp). Motionären föreslår att Karlskrona påbörjar ett
arbete för att utveckla ett indiskt utställningscentrum likt det som planeras
i Kalmar. I motionen anförs bl.a. att: Telecom City med sin IT-profil, BTH
med sina många indiska studeranden, marknad m.m. borde underlätta sådant
arbete. Många av Indiens snabbast växande företag finns inom IT-sektorn
och söker köpare av deras tjänster. Karlskronas placering med närheten till
hela Östersjöregionen är även det ett mycket gott argument för att få med
indiska företag på detta projekt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 april 2007 lämnat
svar på motionen jämte förslag till beslut. I förslaget anförs
sammanfattningsvis att frågan om att pröva ett indiskt handelscentrum i
Karlskrona är intressant. Det man idag vet är att Indien har en intressant och
mångfasetterad marknad och kunskapsnivån är hög framförallt inom IT och
telekom. I övrigt är kunskapen om landet och dess marknad på en relativt låg
nivå om man jämför med andra länder som vi samverkar med.
Det Karlskrona borde fokusera sig på initialt är att titta på hur man kan få
Indiska företag att etablera sig i Karlskrona. För att arbeta i den riktningen
behöver kommunen få veta hur den indiska marknaden fungerar och vilka
insatser som behövs. På BTH och inom den privata näringen finns det goda
kunskaper om Indien som kan anlitas till en förstudie. Förstudeien kan sedan
mynna ut i ett seminarie där man breddar kunskapen om Indien bland företag
och tjänstemän.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 113,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommun startar en förstudie där man fokuserar på hur man
kan närma sig Indiska företag och hitta argument för etablering i kommunen
och att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2007, § 83, beslutat
att bordlägga ärendet.

20 juni 2007
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Kommunfullmäktige beslutar
att Karlskrona kommun startar en förstudie där man fokuserar på hur man
kan närma sig Indiska företag och hitta argument för etablering i kommunen
och att motionen därmed är besvarad.
_____

20 juni 2007

Barn- och ungdomsnämnden
Handläggaren
Akten

14

2006.502.611

§ 93
Svar på motion om skärpt krav på simundervisning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006,
§ 151, av Ingrid Hermansson (c). Motionären föreslår att trots att
skolverket skärpt kraven på simundervisning dessa krav fortfarande är låga
och Karlskrona kommun bör ha högre målsättning. Skolorna i Karlskrona
föreslås ha som målsättning att eleverna senast i årskurs 3 bör kunna simma
200 meter samt ha en god vattenvana med bad-, båt och isvett.
Barn- och ungdomsförvaltningen (förvaltningen) har med skrivelse den 19
februari 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag. I förslaget föreslås Barnoch ungdomsnämnden avslå motionens förslag att skärpa den kommunala
målsättningen för simundervisning i grundskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 mars 2007, § 47,
beslutat att motionen i och med förvaltningens yttrande istället skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 15 maj 2007, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2007, § 84, beslutat
att bordlägga ärendet.
Ingrid Hermansson (c) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses besvarad.
_____

20 juni 2007

Tekniska förvaltningen
Akten

15

2006.140.330

§ 94
Svar på medborgarförslag om upprustning/ökat nyttjande av Snäckan,
Hoglands Park
Medborgarförslaget inkom till kommunledningsförvaltningen den 6 mars
2006 av förslagsställare Maja Fröberg, My Stranne och Rebecca Yaks.
Förslaget innebär att Karlskrona kommun borde ta vara på snäckan i
Hoglandspark och rusta upp den.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2007, § 5, lämnat
förslag till beslut. I beslutsförslaget skriver tekniska nämnden
sammanfattningsvis följande: Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8
januari 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag. En arbetsgrupp finns tillsatt
inom kommunen med uppdrag att utreda och lägga förslag på hur Hoglands
Park ska utformas och användas framöver. I uppdraget ingår även att ta
ställning till hur snäckan ska användas och vilka åtgärder som då erfordras.
Med hänvisning till ovanstående beslutar tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 69,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed ska
anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2007, § 85, beslutat
att bordlägga ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
____
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§ 95
Svar på interpellation angående kommunens ekonomiska utveckling

Karl-Gösta Svenson (m), svarande, med instämmande av Christina Mattisson
(s), interpellant, anför att de avstår interpellationsdebatten eftersom frågan
kommer att debatteras vid ärende angående direktiv för treårsbudget (ärende
18 på föredragningslistan).
_____
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2007.257.409

§ 96
Ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten, förslag att
fastställa inköpsmål
Regeringen har i skrivelse till Riksdagen, Regeringens skrivelse 2005/06:88Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning 2010, formulerat
sig enligt följande: ”Regeringens bedömning: Efterfrågan på ekologiska
livsmedel och marknadsutvecklingen är avgörande för om målen för
ekologisk produktion kan nås. För att stimulera en positiv utveckling av
markanden och en hållbar utveckling bör konsumtionen av certifierade
ekologiska livsmedel i offentlig sektor öka. Inriktningen bör vara att 25 % av
den offentliga konsumtionen av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel
2010”. Nuvarande regering har i olika sammanhang fastslagit att denna
regeringens ambition ligger fast.
Vidare har riksdagen i betänkande 2005/06:MJU20 behandlat ovan angiven
skrivelse. Av betänkandet framgår att utskottet instämde i vad regeringen
anfört i frågan. Riksdagen beslutade enligt utskottets förslag.
Karlskrona kommun inköper för närvarande, enligt inhämtade uppgifter,
livsmedel för ca 70 miljoner kronor årligen. Enligt den bedömning och
uppskattning som har varit möjlig att göra avseende inköpen av livsmedel
uppgår kommunens inköp av ekologiska livsmedel de senaste två åren till ca
170 000 kronor årligen eller ca 0,25 % av den totala summan.
Kommunens miljöplan, punkt 9 – Ett rikt odlingslandskap, behandlar också
konsumtionen av ekologiska livsmedel och således ligger miljöplanen i linje
med andra miljömål inom området såväl nationella som regionala.
Karlskrona kommun har idag inte fastlagt några mål för framtiden vad avser
tidsplan eller volymer för ekologiska livsmedel i den egna verksamheten.
Ambitionen bör dock vara att göra så och att öka andelen ekologiska
livsmedel samt fastställa tidplan för detta. En rimlig nivå kan då vara att
Karlskrona kommun ansluter sig till de nationella målen om 25 % till år
2010.
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Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 juni 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag med sedan allmänna utskottets sammanträde
den 29 maj 2007, § 56 p 1, ny föreslagen attsats avseende delmål.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 122,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa inköpsmål för ekologiska livsmedel i den kommunala
verksamheten,
2. att målet skall vara 25 % av livsmedelsbudgeten till år 2010 samt
3. att delmål för år 2008 skall vara 5 %.
Yrkanden
Ulf Hansson (v) yrkar att attsatserna 2 och 3 ändras enligt
följande: målet skall vara minst 25 % av livsmedelsbudgeten till
år 2010 samt att delmål för år 2008 skall vara minst 5 %.
Maria Persson (c) med instämmande av Inga-Lill Siggelsten-Blum (kd),
Sofia Bothorp (mp) och Richard Jomshof (sd) och Lars Hildingsson (s)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag
attsatserna 2 och 3 och Hanssons ändringsförslag. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa inköpsmål för ekologiska livsmedel i den kommunala
verksamheten,
2. att målet skall vara 25 % av livsmedelsbudgeten till år 2010 samt
3. att delmål för år 2008 skall vara 5 %.
_____
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2005.558.018

§ 97
Förslag till utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2007-2011,
antagande av
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 23 januari 2007, § 13, att
sända ut förslaget till utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd på bred
extern remiss.
Förslaget sändes ut den 26 januari 2007 och synpunkter på förslaget begärdes
in till den 26 mars 2007. Tio stycken remissvar inkom. Genomgående har
svaren varit mycket positiva till att Karlskrona kommun tagit fram detta
program och i vissa fall har man framhållit vilka åtgärder man vill skall
prioriteras. T ex har Sturkö samhällsförening speciellt lyft fram
boendefrågorna och Va problemet samt önskemål om bättre
kommunikationer via skärgården. Två stycken fel har uppmärksammats
nämligen, i bakgrundsbeskrivningen var Holmsjö fotbollsplan ej med, ej
heller hade Almi Företagspartner i Blekinge kommit med som
samarbetspartner. Justering av detta är gjort i bilagda reviderade förslag. De
tio remissvaren har bilagts förslaget.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott har vid sammanträde den 24 april
2007, § 12, tillstyrkt förslaget.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 juni 2007 hemställt
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 123,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till utvecklingsprogram för Karlskrona Landsbygd
2007-2011.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.25.170

§ 98
Investeringstillstånd för anskaffning av RAKEL
Räddningstjänsten Östra Blekinge har i skrivelse daterad den 4 januari 2007
bett om medlemskommunernas ställningstagande beträffande anskaffning av
RAKEL.
Tanken med RAKEL är att det ska ersätta de system som finns idag, och
kommer att enligt plan att vara utbyggt i hela Sverige fram till 2010. I
Blekinge var systemet klart för anslutning hösten 2006.
De totala investeringsutgifterna för Räddningstjänsten beräknas uppgå till ca
1 mkr, och de totala drifts- och kapitalkostnaderna kommer när RAKEL är
fullt installerat att uppgå till knappt 1 mkr, och de totala drifts- och
kapitalkostnaderna kommer när RAKEL är fullt installerat att uppgå till
knappt 1 mkr per år, enligt räddningstjänstens skrivelse.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2007 lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 124,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.

att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges förslag beträffande
anskaffning av RAKEL

2. att bevilja Räddningstjänsten Östra Blekinge investeringstillstånd för
anskaffning av RAKEL, samt att detta finansieras genom upptagande av
nya lån,
3. att de driftskostnader som uppstår 2007 med anledning av anskaffning av
RAKEL ryms inom nuvarande ramar (ca 60 tkr),
4. att hänskjuta frågan om finansiering av de ökade drifts- och
kapitalkostnaderna till budgetberedningen för budget 2008 och plan 2009
och 2010.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.256.042

§ 99
Miljöbokslut 2006
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 7 maj 2007
överlämnat förslag till miljöbokslut för år 2006 jämte förslag till beslut.
Förvaltningen har uppdraget att årligen sammanställa kommunens
miljöbokslut. Bokslutet redovisar bland annat nyckeltal som framtagits
inom Föreningen Sveriges Eko kommuner där Karlskrona kommun är
en av medlemmarna. Det innefattar också annan relevant information
om miljöarbete i kommunen.
Karlskrona kommuns miljöarbete styrs av politiskt antagna styrdokument
såsom miljöplan, miljöpolicy och Agenda 21-dokument. Inriktningen är att
anpassa verksamheten mot en långsiktig hållbar utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 125,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna miljöbokslut för
år 2006.
Yrkande
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och som
tilläggsyrkande:
att KLIMP-ansökningar som redovisats för Agenda-21 gruppen, i enlighet
med beslut i fullmäktige den 31 augusti 2006, § 112, skall redovisas under
egen rubrik i miljöbokslutet så att även fullmäktige får den informationen.
Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yttrar att
det vore bra med s.k. nyckeltal för att kunna jämföra siffror från tidigare år.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordningsfråga
Carl-Göran Svensson (m) påpekar/ifrågasätter att det inte längre heter
KLIMP-ansökan.
Mats Lindbom (c) anför att det fortfarande går att söka s.k. KLIMP-pengar.
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Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer
ordförande proposition på Jan Johanssons tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med Johanssons tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar således
1. att godkänna miljöbokslut för år 2006 samt
2. att kommunens KLIMP-ansökningar under särskild rubrik redovisas vid
nästa miljöbokslut.
____
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2007.8.042

§ 100
Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning den 30 april 2007
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30
april 2007 för kommunen, kommunkoncernen jämte en prognos för årets
budgetutfall. Förvaltningen har med utgångspunkt från bifogade handlingar,
med skrivelse den 23 maj 2007, lämnat beslutsförslag.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutade kommunstyrelsen vid
sammanträde den 5 juni 2007, § 126, för egen del
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 1.700.000 kronor från reserven
för volym- och kvalitetsutveckling till utökade kostnader inom
förskoleverksamheten,
2. att tillföra barn- och ungdomsnämnden investeringsmedel om 700.000
kronor från investeringsreserven för inventarier/utrustning till utbyggnad
barnomsorg,
3. att de tillkommande kapitalkostnader som blir följden av investeringar i
förskoleverksamheten skall rymmas inom tilldelade budgetramar,
4. att tillföra äldrenämnden 2.100.000 kronor från reserven för volym- och
kvalitetsutveckling för utökning av antalet platser i särskilt boende samt
5. att avslå kulturförvaltningens hemställan om att få överskrida sin
budgetram med 275.000 kronor.
-----Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 126,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till
de tillgängliga medel de har,
2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att senast i samband med delårsbokslut 2007-08-31
avrapportera vidtagna åtgärder som säkerställer att inget
budgetöverskridande görs 2007,
3. att uppdra åt tekniska nämnden att för år 2007 göra en underhållstimeout,
avkastningskrav, inom fastigheter motsvarande 3.100.000 kr.,
4. att för 2007 utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 3.100.000 kr,
5. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2007.

20 juni 2007

24

Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
yrkas ändring av attsats 3 varvid ”inom fastigheter” skall tas bort och
attsatsen istället lyda som följer:
att uppdra åt tekniska nämnden att för år 2007 göra en underhållstimeout,
avkastningskrav motsvarande 3. 100.000 kronor.
Christina Mattisson (s) med instämmande av Mats Lindbom (c) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag och Karl-Gösta Svensons ändringsförslag.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag i attsatserna 1,
2,4,5. Därefter ställer ordförande proposition på Svensson m.fl:s.
ändringsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt Svenson m.fl:s.
ändringsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar således
1

att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet
till de tillgängliga medel de har,

2

att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att senast i samband med delårsbokslut 2007-08-31
avrapportera vidtagna åtgärder som säkerställer att inget
budgetöverskridande görs 2007,

3

att uppdra åt tekniska nämnden att för år 2007 göra en underhållstimeout,
avkastningskrav, motsvarande 3.100.000 kr.,

4

att för 2007 utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 3.100.000 kr,

5 att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2007.
____
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2007.243.041

§ 101
Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 maj 2007
överlämnat förslag till beslut angående direktiv och riktlinjer för nämndernas
arbete med treårsbudget för åren 2008-2010. Kommunledningsförvaltningens
skrivelse har utverkats i samråd med kommunstyrelsens ordförande.
Delårsrapport per den 30 april 2007 samt budgetutfallsprognoser per den 28
februari och 31 mars 2007 ligger också till grund för förslaget. Även
regeringens vårproposition har beaktats.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2007 utdelades
”femklöverns” skrivna förslag samt ändring avseende
kommunledningsförvaltningens skrivelse av attsatserna 11 och 23,
attsats 11 föreslogs numera lyda enligt följande: ”utbildningsnämnden skall
tillföras 1,8 årliga miljoner kr 2008-2010 som konsekvens av beslut under år
2007 om tillskott till vuxenutbildningen, finansierat ur reserven för volym
och kvalitetsökning” samt
attsats 23 föreslogs numera lyda enligt följande: ”ur reserven för volym- och
kvalitetsökning preliminärt skall tas upp med 2,6 miljoner kr år 2008, med
4,1 miljoner 2009 samt med 2,7 miljoner kr 2010 (ändringarna beror på att
endast en termin medräknats vilket rätteligen skall vara två).
Vid kommunstyrelsens sammanträde utdelades också socialdemokraternas
och vänsterpartiets förslag.
Som underlag för beslutet finns:
Kommunledningsförvaltningens skrivelse den 29 maj 2007 med 36
beslutsattsatser (attsats 11 och 23, reviderade på dagens sammanträdet se
strax ovan) jämte skriften ”Budgetdirektiv för tillväxt, trygghet & valfrihet i
ett grönare Karlskrona 2008-2010 ”, protokollsbilaga 1 (hädanefter kallat
femklöverns förslag) vidare Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag;
”En politik för hållbar utveckling, rättvisa och minskade klyftor”,
protokollsbilaga 2.
Det antecknas att det i Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag finns
elva (11) stycken tilläggsattsatser med nummer 37- 47 med följande lydelse:
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37. att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag om
förstärkning av kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning i
enlighet med vårt budgetförslag.
38. att ge kommunledningsförvaltningen (anmärkning; skall rätteligen vara
kommunstyrelsen) i uppdrag att arbeta fram ett åtgärdsprogram i syfte att
förbättra Karlskrona som kommun, där människors kreativa förmåga tas
tillvara och där tolerans och öppenhet präglar vårt utvecklingsarbete,
39. att ge Affärsverken AB i uppdrag att aktivt arbeta för att det byggs
mindre fjärrvärmenät (sk. Närvärme) i de kommundelar som inte täcks av det
stora nätet,
40. att ge Barn och Ungdomsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag
om att bygga om Wämöskolan till en modern och ändamålsenlig F-9 skola i
enlighet med vårt framlagda budgetförslag,
41. att ge Barn- och Ungdomsnämnden i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med en utvärdering av den eventuella segregerande
effekt som friskolorna har på Karlskronas skolor,
42. att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att planera för lärlingsprogram för
vård och omsorgsyrkena med start höstterminen 2008,
43. att ge Äldrenämnden i uppdrag att återuppta dialogen med Landstinget
Blekinge om att bygga ett särskilt boende tillsammans med en vårdcentral
där nuvarande Tullgården är belägen,
44. att ge Karlskronahem AB i uppdrag att utreda möjligheten att bygga sk.
seniorlägenheter med hyresrätt,
45. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera för en ny idrottshall vid
Tvings skola,
46. att verksamheten vid det sk. Möjligheternas Hus permanentas efter
projekttidens slut samt
47. att Karlskrona kommun ska erbjuda alla som har en tillfällig anställning
eller vikariat under minst sex månader ett fast jobb inom kommunen.
-------Det antecknas vidare att Sverigedemokraterna vid dagens fullmäktige
sammanträde utdelat skriftligt förslag till fem tilläggsattsatser med följande
lydelse:
1.att kommunens totala kostnader för mångkultur-, flykting- och
integrationsverksamhet utreds,
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2. att kommunen säger upp alla avtal med Integrationsverket och
Migrationsverket,
3. att möjligheterna att starta ett projekt för återflyttning av asylbeviljade
personer vilkas skyddsbehov upphört utreds
4. att antalet kommunalråd reduceras från sex till tre samt
5. att miljöpartiets post som observatör i kommunstyrelsens arbetsutskott
upphör.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 127, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i enlighet med femklöverns beslutsförslag i 36
attsatser.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) med instämmande av Mats Lindbom (c) yrkar bifall
till kommunstyrelsen förslag vidare yrkas bifall till tilläggsattsatserna 38 och
42 i socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag i övrigt yrkas avslag på
samtliga tilläggsyrkanden.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag inklusive tilläggsattsatserna 37-47 vidare yrkas avslag
på samtliga Sverigedemokraternas tilläggsattsatser.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på ”moderaternas förslag” och bifall till
socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkas
bifall till socialdemokraternas tilläggsattsatser 39, 41, 42, 44 samt 46
slutligen yrkas bifall till Sverigedemokraternas samtliga fem tilläggsattsatser.
Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till femklöverns förslag samt yrkas bifall till
attsats 38 i socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till femklöverns förslag och avslag på
Sverigedemokraternas attsatser i sin helhet.
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Propositioner och beslut
1. Ordföranden ställer först proposition på femklöverns förslag med text och
beslutsattsatser (36 st.) och socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag
(exklusive tilläggsattsatserna 37- 47) och finner att fullmäktige beslutar
enligt femklöverns förslag.
2. Härefter ställer ordföranden proposition på socialdemokraternas och
vänsterpartiets tilläggsattsatser 37- 47, en och en, var för sig.
Följande voteringsproposition godkänns vid omröstningen:
Den som vill bifalla tilläggsattsatsen röstar ja den som vill avslå densamma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med acklamation att avslå yrkande om
tilläggsattsatserna: 37, 40, 43 samt 47 samt beslutar fullmäktige
efter votering – med 38 nej-röster mot 33 ja-röster, tre som avstår samt en
frånvarande, voteringsprotokoll bilaga 5, att avslå yrkande om
tilläggsattsats 45,
Fullmäktige beslutar med acklamation bifalla yrkande om tilläggsattsatserna:
38 och 42 samt beslutar fullmäktige efter votering bifalla: attsats 39 – med
38 ja-röster mot 35 nej-röster, en som avstår samt en frånvarande,
voteringsprotokoll bilaga 2, attsats 41 – med 39 ja-röster mot 35 nej-röster
samt en frånvarande, voteringsprotokoll bilaga 3, attsats 44 – med 39 jaröster mot 35 nej-röster samt en frånvarande, voteringsprotokoll bilaga 4
samt attsats 46 – med 39 ja-röster mot 35 nej-röster samt en frånvarande,
voteringsprotokoll bilaga 6.
3. Slutligen ställer ordföranden proposition på Sverigedemokraternas fem
tilläggsattsatser en och en var för sig. Följande voteringsproposition
godkänns vid omröstningen:
Den som vill bifalla tilläggsattsatsen röstar ja den som vill avslå densamma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med acklamation att avslå yrkande om tilläggsattsats:
1, 2, 3 och 5 samt beslutar fullmäktige efter votering – med 64 nej-röster mot
9 ja-röster, en som avstår samt en frånvarande, voteringsprotokoll bilaga 7,
avslå attsats 4.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 20082010:
a)
Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat
motsvarande 1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2008
respektive 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag vardera åren
2009 och 2010
b)
c)
c)

De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i
princip begränsas till respektive års avskrivningsmedel
Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och
kostnadsbesparingar kan finansieras med nya lån
Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som
motsvarar det positiva resultatet för respektive år

2. att anmoda nämnderna ange verksamhetsmål i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning och i enlighet med de beslut som fattades i
anslutning till gällande budget/treårsplan för åren 2007-2009,
3. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2008
och 2009 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 07-09 primärt även
skall gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 08-10,
4. att barn- och ungdomsnämnden dock skall tillföras 24,7 miljoner kr år
2008, 29,7 miljoner kr (ackumulerat) år 2009 samt 33,7 miljoner kr
(ackumulerat) år 2010 för fortsatt förskoleutbyggnad,
5. att barn- och ungdomsnämndens ram samtidigt skall reduceras med 5,0
miljoner kr år 2008 och 6,0 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010 med
anledning av beräknad elevminskning i grundskolan,
6. att barn- och ungdomsnämnden vidare skall tillföras 4,5 miljoner kr år
2009 och 6,0 miljoner kr år 2010 för skolutbyggnad på Trossö,
7. att ovannämnda tillskott till barn- och ungdomsnämnden skall finansieras
med 18,0 årliga miljoner kr 2008-2010 ur den särskilda reserven för
förskoleutbyggnad och med 1,7 miljoner kr år 2008, 10,2 miljoner kr år
2009 samt 15,7 miljoner kr år 2010 ur reserven för volym- och
kvalitetsökning,
8. att handikappnämnden skall tillföras 4,0 miljoner kr år 2008, 8,0
miljoner kr (ackumulerat) år 2009 och 12,0 miljoner kr (ackumulerat) år
2010, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
9. att kulturnämnden skall tillföras 0,5 miljoner kr från och med år 2008 för
kultursatsningar, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
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10. att tekniska nämnden skall tillföras 1,0 miljon kr år 2008, 3,0 miljoner
kr (ackumulerat) år 2009 och 5,0 miljoner kr (ackumulerat) år 2010 för
ökade kapitalkostnader till följd av infrastruktur- och stadsmiljöinvesteringar,
finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
11. att utbildningsnämnden skall tillföras 1,8 årliga miljoner kr 2008-2010
som konsekvens av beslut under år 2007 om tillskott till vuxenutbildningen,
finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
12. att utbildningsnämnden dessutom skall tillföras 1,0 miljon kr år 2008
med anledning av fortsatt ökat elevantal, finansierat ur reserven för volymoch kvalitetsökning,
13. att äldrenämnden skall tillföras 8,7 miljoner kr år 2008, 16,7 miljoner
kr (ackumulerat) år 2009 och 26,7 miljoner kr (ackumulerat) år 2010 för
utökad äldreomsorg, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
14. att äldrenämnden dessutom skall tillföras 0,4 miljoner kr per år 20082010 genom överföring från tekniska nämnden av medel från minskad
subventionering av lokalhyror i kvarteret Lagerberg,
15. att en särskild, ny reserv för tågtrafik, E 22 m m skall tillföras 1,8
miljoner kr år 2008, 3,5 miljoner kr (ackumulerat) år 2009 och 5,5 miljoner
kr (ackumulerat) år 2010, finansierat ur reserven för volym- och
kvalitetsökning,
16. att Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge skall
tillföras 0,5 miljoner kr år 2008, 0,7 miljoner kr år 2009 och 0,6 miljoner kr
år 2010 för ökade kostnader på grund av kommunikationsradiosystemet
RAKEL, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
17. att Skatteintäkter och statsbidrag år 2008 skall räknas upp med 13,5
miljoner kr och år 2009 med 28,5 Mkr jämfört med gällande treårsbudget 0709 med anledning av senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges
Kommuner och Landsting, och att belopp för Skatteintäkter och statsbidrag
år 2010 skall tas upp med 2.791 miljoner kr,
18. att reserven för löne- och prisstegring skall räknas upp med 14,2
miljoner kr år 2008 och med 24,4 miljoner kr år 2009 jämfört med gällande
treårsbudget 07-09 och att samma reserv skall tas upp med 279 miljoner kr år
2010,
19. att kostnaderna för pensioner skall räknas upp med 8,0 miljoner kr år
2008 och med 11,2 miljoner kr år 2009 jämfört med gällande treårsbudget
07-09 och att dessa kostnader skall tas upp med 143 miljoner kr år 2010,
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20. att de finansiella kostnaderna netto skall räknas upp med 1,0 miljoner kr
år 2008 och med 2,5 miljoner kr år 2009 jämfört med gällande treårsbudget
07-09 och att dessa kostnader skall tas upp med 20,2 miljoner kr år 2010,
21. att intäkterna från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning skall tas
upp med 3,0 miljoner kr år 2010,
22. att den s k säkerhetsmarginalen skall slopas år 2007 och 2008 men
samtidigt tas upp med 3,4 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010,
23. att reserven för volym- och kvalitetsökning preliminärt skall tas upp
med 2,6 miljoner kr år 2008, med 4,1 miljoner kr år 2009 samt med 2,7
miljoner kr år 2010,
24. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2010 som för år 2009,
25. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av
ett belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en nämndens
säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året,
26. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så
god tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under december månad år
2007,
27. att berörda nämnder skall planera för byggstart av nytt stadsbibliotek
2009,
28. att tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen skall
intensifiera arbetet beträffande långsiktig utveckling av Verköhamnen och
tillhörande infrastruktur samt ta fram förslag på såväl erforderliga
investeringar som finansiering av dessa,
29. att kommunledningsförvaltningen per 2008-01-01 som teknisk justering
skall ramjustera mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen i enlighet
med genomförd förändring av organisationen avseende mark och
exploatering,
30. att kommunledningsförvaltningen per 2008-01-01 som teknisk justering
skall ramjustera mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen
i enlighet med genomförd förändring av organisationen avseende
miljöstrateg och Agenda 21,
31. att upphandlingen av kommunkoncernens elförbrukning endast skall
bestå av s k grön el,
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32. att miljöförbättrande åtgärder vidtas som leder till såväl lägre
energiförbrukning som lägre kostnader,
33. att fri parkering införs från och med 2008-01-01 för
samtliga miljöklassade personbilar,
34. att tekniska nämnden ges i uppdrag att inom ramen för gällande budget
vidta nödvändiga åtgärder senast 2008-03-31 för att skapa ”Hälsans stig” i
enlighet med utredningen Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen,
35. att äldrenämnden i samband med års- och delårsbokslut skall redovisa
hur stor andel av schemalagd tid som utförs hos vårdtagaren i hemtjänsten,
samt
36. att varje förvaltning eller enhet omgående vidtar åtgärder för att
befintliga lokaler utnyttjas på ett optimalt sätt och därmed sänker sina
lokalkostnader.
samt följande tilläggsattsatser (numera numrerade i ordningsföljd):
37. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett
åtgärdsprogram i syfte att förbättra Karlskrona som kommun, där människors
kreativa förmåga tas tillvara och där tolerans och öppenhet präglar vårt
utvecklingsarbete,
38. att ge Affärsverken AB i uppdrag att aktivt arbeta för att det byggs
mindre fjärrvärmenät (sk. Närvärme) i de kommundelar som inte täcks av det
stora nätet,
39. att ge Barn- och Ungdomsnämnden i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med en utvärdering av den eventuella segregerande
effekt som friskolorna har på Karlskronas skolor,
40. att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att planera för lärlingsprogram för
vård och omsorgsyrkena med start höstterminen 2008,
41. att ge Karlskronahem AB i uppdrag att utreda möjligheten att bygga sk.
seniorlägenheter med hyresrätt samt
42 att verksamheten vid det sk. Möjligheternas Hus permanentas efter
projekttidens slut.
_____
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2003.360.760

§ 102
Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstillstånd
Socialförvaltningen har i skrivelse den 8 maj 2007 lämnat yttrande angående
förslag till förändringar jämte förslag till beslut.
Socialnämnden har den 23 april 2007, § 51, beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att starköl maximalt 5,2 volymprocent
fortsättningsvis tillåts vid tillfällig servering till allmänheten vidare att
servering av starksprit är tillåten i undantagsfall och med särskilda villkor
och eventuella föreskrifter vid tillfällig servering till allmänheten. Nämnda
förändringar är infogade i Riktlinjer för serveringstillstånd.
Bakgrunden till förslaget är sammanfattningsvis följande.
Vid ansökan om tillfälligt servringstillstånd till allmänheten inför 2006-års
Sailevenemang framkom synpunkter från restauratörer i Karlskrona om att
tillåta en högre volymprocent för starköl än gällande ”Riktlinjer för
serveringstillstånd” vilka angav en volymprocent om 4,5.
Motivet för en högre volymprocent från restauratörerna var att utbudet var
begränsat samt att det fanns svårigheter att anskaffa starköl på plastflaska
med en volymprocent om 4,5. Dessutom ansågs att Blekinges kommuner
borde ha samstämmighet beträffande starkölets volymprocent vid tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten vid evenemang.
Socialnämnden beslutade den 24 april 2006 att under en prövotid (t o m
oktober månad 2006) för starköl tillåta en volymprocent om 5, 0 vid
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Genom ett ordförandebeslut
ändrades dock tidigare beslut av den 24 april 2006 till att tillåta servering av
starköl med maximalt 5,2 volymprocent. Socialnämnden fastställde
ordförandebeslutet interimistiskt vid sitt sammanträde den 28 augusti 2006.
Anledningen var svårigheter för restauratörerna på Sailevenemanget att få
leveranser av starköl som maximalt motsvarade 5,0 volymprocent. Den
vanligaste volymprocenten för starköl är 5,2.
En annan fråga är möjligheten att få servera starksprit till maten under
tillfälliga evenemang till allmänheten. Restauratörer i kommunen menar att
evenemang där nivån och kvaliteten på maten och serveringen håller en
högre kvalitet än vid t.ex. nuvarande Sailevenemang har efterfrågats och
kommer att efterfrågas och borde därför kunna ge möjlighet att tillhandahålla
servering av starksprit.. Servering skulle endast ske vid bordsservering.
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Det bör uppmärksammas att i nuvarande riktlinjer för tillfälliga
serveringstillstånd framgår att alkoholserveringen skall ingå i ett evenemang
som är seriöst och att det skall råda stor återhållsamhet när det gäller
ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang, som
riktar sig främst till ungdomar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 128, beslutat
föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att starköl maximalt 5,2 volymprocent fortsättningsvis tillåts vid tillfällig
servering till allmänheten samt
2. att servering av starksprit är tillåten i undantagsfall och med särskilda
villkor och eventuella föreskrifter vid tillfällig servering till allmänheten
Yrkande
Sofia Bothorp (mp) yrkar avslag på första attsatsen och bifall till attsats 2.
Ingrid Hermansson (c) med instämmande av Kent Lewén (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bothorps
avslagsyrkande avseende attsats 1, och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige beslutar därefter i enlighet med
kommunstyrelsens förslag avseende attsats 2.

Kommunfullmäktige beslutar således
1

2

att starköl maximalt 5,2 volymprocent fortsättningsvis tillåts vid tillfällig
servering till allmänheten samt

att servering av starksprit är tillåten i undantagsfall och med särskilda
villkor och eventuella föreskrifter vid tillfällig servering till allmänheten.
_____
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2004.535.109

§ 103
Svar på motion om att införa rådslag
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av
Björn Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna
föreslår att demokratin och engagemanget i kommunen skall stärkas genom
att så kallade rådslag införs. De föreslår också att rådslag skall genomföras
om fem procent av kommunens befolkning kräver det.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 juni 2005, § 98, att
återemittera ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2007 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut. I yttrande anförs bl.a. följande: Metoden
med kommunala rådslag är intressant för att stärka demokratin och öka
engagemanget bland medborgarna. Om metoden skall bli framgångsrik
måste det redan från början vara klart hur resultatet av ett rådslag ska
hanteras och därför bör det vara de demokratiskt valda förtroendemännen
som formulerar frågorna. Det är viktigt att rådslagen inte ställer olika grupper
mot varandra eller blir ett forum för missnöjesyttringar. Ett rådslag kräver
omfattande planering både vad gäller frågeställningar, tidplan och ekonomi.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 129,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ställa sig positiv till förslaget om att införa rådslag
2. att inför varje rådslag fatta särskilt beslut om handlingsplan och
finansiering
3. att avslå förslaget om att rådslag ska genomföras om fem procent (5 %)
av kommunens befolkning kräver det samt
4. att motionen härmed ska anses besvarad

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2006.341.866

§ 104
Svar på motion om utsmyckning av det offentliga rummet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den16 juni 2005, § 98, av
Bo Löfgren (fp) och Inger Fölster (fp). Motionärerna anser det vara viktigt
att med ett offentligt konstverk påvisa kopplingen mellan marinens betydelse
och verksamhet i Karlskrona.
Kulturförvaltningen har med skrivelse den 12 april 2007 lämnat förslag till
svar på motionen.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 24 april 2007, § 39, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat.
Konkret föreslås i motionen konstverk som visar olika kopplingar mellan
yrkesgrupper i flottan och placering i stadsrummet, detta för att i det
offentliga rummet återspegla att Karlskrona är landets marinbas. Vidare
är syftet att även den ”enskilde flottisten” jämlikt kungar och andra
stadsbyggare förtjänar ett minnesmärke.
Kommentar från kulturförvaltningen är att ansvar för genomförandet ges
kulturförvaltningens tjänstemän via den gång som finns för framtagning av
offentlig konst det vill säga ett antal konstnärer väljs ut, inkommer med
skissförslag, en grupp sammanställs för urval.
Kulturförvaltningen kommer att lämna förslag till kulturnämnden hur
projektet skall kunna genomföras. Vidare skriver nämnden att det är
viktigt att poängtera att en kostnad för denna typ av verk kan beräknas till ca
200 tkr-400 tkr vilket måste tillföras kulturnämndens budget innan projekt av
denna storlek kan påbörjas.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 130,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att kommunfullmäktige beslutar enligt kulturnämndens förslag samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2006.580.246

§ 105
Svar på medborgarförslag om namnbyte på Karlskrona kommun till
Karlskrona stad
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170, av Helge Lindquist. Förslaget innebär att Karlskrona kommun
ändrar sitt namn till att heta Karlskrona stad från och med den 1 juli 2007.
Kulturförvaltningen har med skrivelse den 17 april 2007 lämnat förslag till
svar på motionen varvid samråd skett med Informationsenheten bl.a. vad
avser begreppet stad i visioner, samverkan med privata och offentliga
institutioner, privat näringsliv och olika tillväxtfrågor.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 24 april 2007, § 38, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat.
Samråd har skett med informationsenheten i frågan. Redan idag sker i
marknadsföringssammanhang en betoning på staden Karlskrona för att
tydliggöra vårt varumärke. Kommunledningsförvaltningen har inlett ett
arbete som ska stärka varumärket Karlskrona. Varumärket Karlskrona skall
tydligare lyftas fram och på lång sikt ska den grafiska formen stärkas och
utvecklas. I takt med att världen blivit mindre och krymper måste begreppet
förändras. Det gäller Europa likaväl som globalt att profilering blir viktigare.
Vårt förslag är att inte genomföra den juridiska processen med att ändra
namn från kommun till ”begreppet stad”. Vi ser vikten av att
marknadsmässigt förändra, förstärka samt bygga varumärket Karlskrona och
ser fram emot den utvecklingen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 131, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses besvarad.
Yrkande
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses besvarad.
____
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2005.632.106

§ 106
Svar på motion om medborgarkontrakt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005,
av Bo Löfgren (fp). Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag
att utarbeta förslag till medborgarkontrakt för att tydliggöra vilka krav
medborgarna kan ställa på den kommunala servicen. Syftet är att
medborgarna i Karlskrona ska kunna ställa krav på den kommunala servicen
och få klarhet i vilka garantier kommunen lämnar om kommunen inte
uppfyller sina åtaganden. Vidare ska medborgarkontraktet ge allmänheten
större kunskap om och inflytande över den kommunala servicen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 maj 2007 lämnat
yttrande och på uppdrag av kommunstyrelsen ordförande lämnat förslag till
beslut.
Kommunledningsförvaltningen skriver bland annat följande. Ett införande av
medborgarkontrakt i den form som motionären föreslår måste ses som ett
långsiktigt arbete. Det kräver resurser i form av tid arbetsinsatser och
omprioriteringar från alla medverkande – brukare, medborgare, politiker och
tjänstemän. Denna bedömning bekräftas av Svenska Kommunförbundets
utvärdering av Tjänstegarantiprojektet.
Ett utarbetande av medborgarkontrakt är så omfattande och varierande
beroende på kommunal verksamhet att det - i motsats till motionärens förslag
- inte är en uppgift för kommunstyrelsen. Medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden måste istället tas fram av berörda nämnder/förvaltningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 132, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, med den förändringen att
medborgarkontrakt för olika ansvarsområden successivt och senast den 1 juli
2008 ska tas fram av berörda nämnder/förvaltningar.
Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på motionen.
Kent Lewén yrkar bifall till kommunstyrelsens majoritetsförslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hanssons
avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar att
att bifalla motionen, med den förändringen att medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden successivt och senast den 1 juli 2008 ska tas fram av berörda
nämnder/förvaltningar.
_____
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2007.38.609

§ 107
Svar på motion om skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och
ökat inflytande för barn och ungdomar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2007, § 5,
av Åsa Gyberg-Karlsson (v). Motionären vill att möjligheten att använda
skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och ökat inflytande för
kommunens barn och ungdomar skall utredas.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 18 april 2007 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 april 2007, § 60,
enhälligt beslutat i enlighet med barn- och ungdomsförvaltningens yttrande
att motionen skall anses besvarad och skriver sammanfattningsvis:
I motionen finns en önskan om att undersöka Skolportalen som ett verktyg
för ökad delaktighet och ökat inflytande för kommunens barn och ungdomar.
Systemet idag erbjuder en mängd variationer att som barn och ungdomar
aktivt vara med att påverka sitt kunskapande. I skolportalen ligger varje elevs
mailbox, vilket också medför möjligheter för kontakter med omvärlden vars
resultat sedan kan integreras i ett aktivt lärande. Det är denna väg eventuella
kontakter med övriga förvaltningar och bolag inom kommunen får göras. Ett
ansvar läggs på varje lärare att i sin undervisning knyta an till det
närsamhälle vi har. Skolportalen kan redan idag anses ha de funktioner och
möjligheter som motionären önskar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 133,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen i enlighet med barn- och ungdomsnämndens beslut skall anses
besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2006.136.534

§ 108
Svar på medborgarförslag om Bredband till alla byar och mindre
samhällen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av Mats Palmgren. Förslagsställaren påpekar vikten av att även
innevånare i mindre samhällen, så som t.ex. Björkeryd, har/får tillgång till
Bredband. Förslaget innebär som det får förstås att dels göra kommunen
uppmärksam på problemet dels en uppmaning till kommunen om stöd i
frågan då förslagsställaren m.fl. inte erhållit gehör för sin begäran om
bredband hos bredbandsföretagen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 maj 2007 lämnat
förslag till yttrande jämte förslag till beslut. I yttrandet anförs följande.
Första fasen i utbyggnaden av bredband till mindre orter med statligt stöd i
Karlskrona inleddes med att entreprenaden gick ut på anbud i oktober 2003
och slutlevererades i januari 2006.
Utbyggnaden innebar en fiberanslutning av 33 telefonstationer, upprättande
av två microvågslänkar samt två operatörshotell. På två orter (Skärfa och
Ytterön/Hästholmen) erbjuds fiberanslutning slutkund. I övrig är det ADSL,
dvs. bredband via telefonjacket, från telefonstation fram till kund.
De resterande nio telefonstationerna som återstår att bygga ut i kommunen
ingår i fas två som snart är slutförd. De sista (Alvarsmåla, Blåningsmåla,
Bjurabygget, Buggemåla och Ledja) kommer att anslutas senast den 30/11
2007.
Detta innebär att under året kommer samtliga telefonstationer på mindre orter
i Karlskrona att kunna erbjuda bredband via ADSL.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 134,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

20 juni 2007
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§ 109
Frågor
Patrik Hansson (s) avstår fråga som ställdes till Tommy Olsson (kd) på
fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007.
--------Christina Mattisson (s) frågar kommunalrådet Tommy Olsson (kd) om varför
frågan om enzonstaxa för barn och ungdomar inte togs upp vid länstrafikens
ägarsamråd som hölls den 23 maj 2007.

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas.
Tommy Olsson (kd) besvarar frågan.
_____

20 juni 2007

Akten

43

2007.285.730

§ 110
Svar på interpellation angående om vårdtagare som tecknat avtal med
privata vårdföretag kan känna sig trygga med anledning av möjligt
uppsägningsförfarande
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj
2007, § 74, och var ställd till Handikappsnämndens ordförande Karin
Landqvist (kd) av Lena Ryge (s).
Karin Landqvist (kd) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 11 juni 2007 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Lena Ryge (s), Karin Landqvist (kd) jämte Kent Lewén (fp)
och Patrik Hansson (s).
_____

20 juni 2007

44

§ 111
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för vårens arbete och önskar alla
en avkopplande och trevlig sommar.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Peter Glimvall (m) tackar presidiet
och tillönskar ordföranden en trevlig och skön sommar.
____

30 augusti 2007

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti
2007.
§ 112 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 113 Kommunala val
§ 114 Anmälningsärenden
§ 115 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 116 Avskriven motion
§ 117 Revidering av bilaga 1 till miljöbalktaxan
§ 118 Förslag från arvodesberedning avseende nya arvoden
§ 119 Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinges direktion för år 2006
§ 120 Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete
§ 121 Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet
§ 122 Avveckling av MFA Sydost AB
§ 123 Skolplan för utbildningsnämnden
§ 124 Detaljplan för Jämjö 6:1 m.fl. Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 125 Mark- och exploateringsavtal avseende Jämjö 6:1 m.fl., K-na kommun
§ 126 Försäljning av fastighet Spaden 2, Karlskrona kommun
§ 127 Försäljning av del av fastigheten Jära Kulle 1 samt del av Karlskrona 6:50,
Karlskrona kommun
§ 128 Exploateringskalkyl för detaljplan för Munspelet 2 och 3, Spandelstorp,
Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 129 Stadsmiljöförnyelse
§ 130 Förslag till yttrande angående motion Rehabilitering och medicinskt stöd vid
verksamhet.
§ 131 Svar på medborgarförslag angående Kost-Motion-Hälsoanläggning till Rosenholm
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§ 132 Svar på motion om att öka de anställdas valfrihet avseende pensionsavgångar och
sysselsättningsgrad
§ 133 Svar på motion angående konstgräsplan på Trossö
§ 134 Svar på motion angående folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande
§ 135 Svar på motion angående biljettkiosken i Vämöparken
§ 136 Svar på motion angående kristen tradition och svensk identitet
§ 137 Svar på tre medborgarförslag angående hundrastgård på Trossö och Rosenholm
§ 138 Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering/camping
§ 139 Svar på medborgarförslag om att moderbolaget till Affärsverken AB utfärdar
ägardirektiv att all rekrytering till Affärsverken AB ska ske via annonsering
samt att alla lediga platser i bolaget ska anmälas till Arbetsförmedlingen
§ 140 Svar på medborgarförslag angående parkering på Stortorget
§ 141 Svar på medborgarförslag om inköp av solmätare för att kunna mäta antal
soltimmar
§ 142 Svar på medborgarförslag att utlysa arkitekturtävling för nybyggnation av nytt
statsbibliotek
§ 143 Svar på medborgarförslag om ljusinstallation i Hoglands park
§ 144 Svar på medborgarförslag angående kallbadhus på Saltö respektive centralt
läge, Trossö
§ 145 Svar på medborgarförslag om 1700-tals sail.
§ 146 Frågor
§ 147 Inställt sammanträde
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 30 augusti 2007, kl.13.30-16.05

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s) kl 13.30-14.05 §§ 112-121, kl 14.10-16.05
§§ 123-147, jäv §§ 122
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Annicka Engblom (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-13.50 §§ 112-117, kl 13.5516.05 §§ 119 -147, jäv §§ 118
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Peter Glimvall (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Camilla Brunsberg (m) kl 13.30-15.10 §§ 112-123
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Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Kurt Petersson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 13.30-15.40 §§ 112-140
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg- Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Lars Hildingsson (s) kl 14.05-14.10 §§ 122
Anita Seaberg (s)
Ola Bergqvist (s)
Emma B Henning (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Roland Löfvenberg (m) kl 13.50-13.55 §§ 118, kl 15.1016.05 §§ 124-147
Ulla Berg (sd)
Lena Hjorth (fp)
Peter Christiansson (fp) kl 15.40-16.05 §§ §§ 141- 147
Ulf Lundh (c)
Karin Landquist (kd)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Lars Hildingsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Eva Öhman (s)
Roland Löfvenberg (fp)
Karl-Gustaf Johansson (fp)
Peter Christensen (fp)
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Karl-Anders Holmquist (c)
Ulf Hansson (v)
Camilla Persson (v)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Peter Glimvall (m) och Yvonne Sandberg Fries (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 6 september 2007, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 112- 147
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Peter Glimvall

Justeringsledamot ………………………………………………
Yvonne Sandberg -Fries

Övrigt

Det antecknas särskilt att det vid votering konstaterades att två så kallade dosor
vid omröstning inte fungerade varför ledamöterna Anna Ekström och Bengt
Lindström avgav sina röster muntligt i ärende § 123 och därefter har
voteringsprotokollet i enlighet med avgiven röst manuellt ifyllts.

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 september 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..

30 augusti 2007

Kommunala uppdrag
Akten

2007.33.102

§ 112
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Mikael Landberg (m) har i skrivelse daterad den 20 augusti 2007 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
2. Bengt-Åke Persson (kd) har i skrivelse daterad den 13 augusti 2007
avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 113
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Handikappnämnden
Ledamot Nils Johansson (sd) efter Per Henriksson.
Handikappnämnden
Ersättare Rose- Marie Larsson (sd) efter Nils Johansson.
Socialnämnden
Ledamot Per Henriksson (sd) efter Leif Cederhag.
Socialnämnden
Ersättare Vladimir Zunkovic (sd) efter Per Henriksson.
_____
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Akten

2006.499.700

§ 114
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Dom Länsrätten mål nr 110-07 Rotel 3.
B. Revisionsrapport, granskning av gatu- och vägunderhåll,
C. Protokoll, Bolagsstämma Blekingetrafiken AB 2007-06-15
.
D. Kallelse till extra bolagsstämma, Blekingetrafiken AB.
E. Protokoll, tekniska nämndens trafikutskott 2007-06-19 § 20.
F. Protokoll, utbildningsnämnden 2007-05-30 § 42.
G. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Äldrenämnden.
H. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Socialnämnden.
I. Tackbrev från Halmstad kommun.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____
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Akterna

9

2007.405.511
2007.418.828

§ 115
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om förbjuden biltrafik under sommarmånaderna på del
av gator i centrala Karlskrona, av Stefan Lundin.
2. Medborgarförslag om mötesplatser utomhus med aktiviteter för äldre
Invånare, av Thomas Berg.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för yttrande.
______

30 augusti 2007

Akten

2005.175.230

§ 116
Avskriven motion
Carl-Göran Svensson (m) återkallade i skrivelse den 26 juli 2007 motion
angående tillåt uteserveringar året runt.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

11

2004.448.406

§ 117
Revidering av bilaga 1 till miljöbalktaxan.
Miljö- och byggandsnämnden har vid sammanträde den 16 maj 2007, § 182
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade
versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan.
Sedan senaste revideringen av miljöbalktaxan fastställdes av
kommunfullmäktige 2004-12-16 § 177 har en del problem uppmärksammats
som gör att tillsynen inte kan bedrivas med full effektivitet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa den reviderade versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 augusti 2007

Arvodesberedningen
Akten

12

2007.216.024

§ 118
Förslag från arvodesberedningen avseende nya arvoden.
Jäv
Ledamot Sven-Otto Ullnér (m) anmäler jäv.
Ekonomisk ersättning till revisorer i AB Arena Rosenholm
Karlskrona kommuns revisorer har i en skrivelse inkommen till kommunen
2007-03-01 redovisat att arvode utgår till lekmannarevisorerna i Gullberna
Kommanditbolag, vilket är ett vilande bolag utan verksamhet. Samtidigt
utgår inget arvode till lekmannarevisorerna i AB Arena Rosenholm, vilket är
bolag som är i aktiv verksamhet.
Mot denna bakgrund har revisorerna i skrivelse föreslagit att förhållandena
skall till att arvode skall utgå till lekmannarevisiorerna i AB Arena
Rosenholm och att arvode inte skall utgå till lekmannarevisorerna i
Gullberna Kommanditbolag. Vidare har revisorerna föreslagit att
arvodesnivå för revisorerna i AB Arena Rosenholm fastställts till samma
nivå som nu gäller i Gullberna kommanditbolag 14 105 kronor (0,35 x
basbelopp)
Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter i Aktiebolaget Arena Rosenholm.
Enligt beslut vid bolagsstämma för Aktiebolaget Arena Rosenholm
Karlskrona skall det utgå ersättning till bolagets styrelseledamöter enligt
Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Med
anledning härav har framkommit att det föreligger ett behov av förtydligande
vad gäller dessa ledamöters rätt till ersättning.
Ekonomisk ersättning till förtroendevald.
Jan Lennartsson har till arvodesberedningen inkommit med en framställan
om att erhålla ett särskilt arvode för sitt uppdrag som ordförande i
styrgruppen för nytt stadsbibliotek i Karlskrona.
Kommunstyrelsen har den 14 augusti 2007, § 153, beslutat för egen del att
avslå Jan Lennartssons framställan om arvode.

30 augusti 2007
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 153,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att revisorerna i Arenabolaget Rosenholm skall vara berättigade till ett
arvode om 0,35 basbelopp, under förutsättning att erforderliga medel kan
anvisas för finansiering av detta arvode, samt
2. att ledamöterna Aktiebolaget Arena Rosenholm med verkan från och
med 2007-01-01 skall vara berättigade till ersättning enligt §§ 33 och 8 i
Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 augusti 2007

Berörd nämnd
Ekonomienheten
Akten

14

2007.321.701

§ 119
Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinges direktion för år 2006.
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter att ha granskat
årsredovisningen för år 2006 översänt den tillsammans med
revisionsberättelsen för fullmäktiges beslut om direktionens ansvarsfrihet.
Revisorerna å sin sida tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att
direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 juli 2007 lämnat
yttrande och förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 154,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år 2006.
Ingela Abramsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 augusti 2007

Socialnämnden
Akten

15

2002.533.760

§ 120
Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete.
Socialnämnden har vid sammanträde den 18 juni 2007, § 82 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
reviderad handlinsplan för det drogförebyggande arbete 2007-2010.
På kommunstyrelsens allmänna utskott den 7 augusti 2007, föreslår Christina
Mattisson (s) kompletteringar gjorda i fetstil/kursiv text, enligt följande;
Under rubriken 2. Åtgärder för att minska efterfrågan av alkohol och droger
Effektmål
• Stor återhållsamhet ska råda när det gäller ansökningar om
serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller evenemang
som riktar sig till främst ungdomar.
Ansvar:
Socialnämnden
Samverkan: Idrotts- och fritidsnämnden samt Arena bolaget
Tidplan:
Kontinuerligt
Effektmål
• Då idrottsevenemang förekommer i kommunens idrottslokaler skall
dessa vara fria från alkohol- och droger.
Ansvar:
Idrotts- och fritidsnämnden
Samverkan: Tekniska nämnden, föreningslivet, Arena bolaget
Tidplan:
Löpande under året
Under rubriken 4. Vård, behandling, stödinsatser
Effektmål
• Gravida kvinnor som har ett missbruk eller kvinnor som lever med en
man som har missbruksproblem, ska få stöd och behandling utifrån
antagen behandlingsplan. Samverkan i graviditet ges också som stöd
i form av uppföljning av barnen upp till två år. Barn och ungdomar
som lever med missbrukande föräldrar skall få stöd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 155,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att antar socialnämndens förslag till reviderad Handlingsplan för det
Drogförebyggande arbete 2007-2010, med föreslagna ändringar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Berörd nämnd
Ekonomienheten
Akten

16

2007.203.106

§ 121
Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 28 mars 2007, § 37 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att under förutsättning att övriga kommuner i
Blekinge fattar sammalunda beslut, godkänna förslag till avtal med
Landstinget Blekinge avseende gemensam FoU-verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 156,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att för Karlskrona kommuns räkning- under förutsättning att övriga
kommuner i länet fattar samma beslut- godkänna upprättat förslag till avtal
med landstinget Blekinge avseende gemensam FoU-verksamhet under åren
2007 och 2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Handläggaren
Ekonomienheten
Akten

17

2007.300.107

§ 122
Avveckling av MFA Sydost AB.
Jäv
Ledamot Percy Bloom (s) anmäler delikatessjäv och lämnar lokalen.
Styrelsen har i särskild skrivelse tillskrivit kommunen beträffande dess syn
om hur ägarna ser på det framtida ägandet av MFA Sydost AB, för att kunna
påbörja en ev. avvecklingsprocess av bolaget och dess koncern.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att då värdet är fastställt återkomma till ägarna för slutgiltigt beslut om
eventuell försäljning, samt
2. att delegera slutligt beslut om försäljning av kommunens andel till
kommunstyrelsens allmänna utskott.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Utbildningsnämnden

18

2007.0396.610

§ 123
Skolplan för utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 juni 2007, § 52 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till ny
skolplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 158,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta utbildningsnämndens förslag till ny skolplan.
Yrkanden
Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp) och Richard Jomshof (sd)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till skolplan.
Eva-Marie Malmgren (s), Patrik Hansson (s), Christina Mattisson (s) och
Günter Dessin (v) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till skolplan.
Eva Strömqvist (s) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
socialdemokraternas förslag. Kommunfullmäktige finner att man beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag rösta ja, den som vill biträda socialdemokraternas
förslag rösta nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och 2 frånvarande att
anta kommunstyrelsens förslag till skolplan. voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige har således beslutat
att anta utbildningsnämndens förslag till ny skolplan.
________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

19

2006.104.214

§ 124
Detaljplan för Jämjö 6:1 mfl Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2007, § 219
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Jämjö 6:1
m fl.
Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt område för boende och
förskola. Inom den norra delen av området planeras 15 privata tomter för
enbostadshus i 1-1 ½ våning. Ambitionen är att seniorer i ett första skede
skall ges företräde till tomterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Jämjö 6:1 m fl.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

20

2007.358.251

§ 125
Mark- och exploateringsavtal avseende Jämjö 6:1 m. fl, Karlskrona
kommun.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 25 juni 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och Skillingenäs
AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 160,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun
och Skillingenäs AB.
Patrik Hansson (s) ställer en fråga angående lokaliseringen för
förskoleverksamheten Virvelvinden
Kent Lewén (fp) svarar att Virvelvindens verksamhets ska flytta dit.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

21

2007.374.253

§ 126
Försäljning av fastighet Spaden 2, Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 3 juli 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja fastigheten
Spaden 2 till Kanonen Fastighets AB (org.nr 556488-3717) för en
köpeskilling om 855 300 kronor.
Företaget Kök och VVS i Karlskrona AB, med Hemma-Butiken, är beläget
på Gullbernavägen i Vedeby. Försäljningen är inriktad bl a på vitvaror, kök
och köksutrustning.
Företaget har ingen möjlighet att expandera i nuvarande förhyrda lokaler
utan önskar etablera i egna lokaler och har därför kontaktat kommunen om
att få köpa en tomt för att bygga en egen butik.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 161,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att försälja fastigheten Spaden 2 till Kanonen Fastighets AB (org.nr 5564883717) för en köpeskilling om 855 300 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

30 augusti 2007

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

22

2007.400.253

§ 127
Försäljning av del av fastigheten Jära Kulle 1 samt del av Karlskrona
6:50, Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 24 juli 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja del av
fastigheten Jära Kulle 1 och del av Karlskrona 6:50 till A Lindahls Möbler
AB (556144-8977) för en köpeskilling om 1 092 000 kronor.
Möbelvaruhus Mio har en enhet inrättad i Listerby och har sedan en tid sökt
alternativa lokaler för butiken. Intresse visades för Karlskrona kommun och
utvecklingen kring Järavägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 162,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att försälja del av fastigheten Jära Kulle 1 och del av Karlskrona 6:50 till A
Lindahls Möbler AB (556144-8977) för en köpeskilling om 1 092 000
kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

23

2007.401.251

§ 128
Exploateringskalkyl för detaljplan för Munspelet 2 och 3, Spandelstorp,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 3 juli 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå erforderliga
7 297 500 kronor för exploateringen av ovannämnda område att senare
täckas av inflytande köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Tidigare gällande detaljplan i Spandelstorp angav flerbostadshusbebyggelse.
Efterfrågan på villatomter i kommunens tomtkö ledde till ett planförslag som
medgav stycketomter och vann laga kraft 2006-08-31. Planförslaget
upprättades i enighet med kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Området är beläget i Spandelstorp och nås från Musikgatan. I väst, öst och
söder begränsas området av naturmark. I norr begränsar kvarteret Munspelet
planområdet. Avseende markförhållanden ägs marken inom hela planen av
Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 163,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anslå erforderliga 7 297 500 kronor för exploateringen av ovannämnda
område att senare täckas av inflytande köpeskillingar och
anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

24

2007.370.311

§ 129
Stadsmiljöförnyelse
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 juni 2007, § 58 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige att meddela
investeringstillstånd omfattande 7,6 mkr för genomförande av åtgärder på
Trossö i enlighet med redovisat förslag.
I syfte att i första hand skapa en attraktiv stadsmiljö med utökade vistelse,
fler mötesplatser och sammanhängande gångstråk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 164,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd omfattande 7,6 mkr för genomförande av
redovisade åtgärder på Trossö,
2. att hänskjuta finansieringen till budgetberedningen, samt
3. att man utreder och återkommer med förslag senast 2007-12-31 att
omvandla Borgmästaregatan till gågata.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Handläggare
Akten

25

2005.222.776

§ 130
Förslag till yttrande angående motion Rehabilitering och medicinskt
stöd vid verksamhet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47, av
Eva-Britt Dahlström. Motionären föreslår, för att nå de visioner och mål som
är uppsatta för Arena Rosenholm tillskapa medicinskt stöd i området för att
det ska bli mer komplett, samt att i samarbete med landstinget och
föreningslivet få till stånd FAR (fysisk aktivitet på recept).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs visionen för
Telenor Arena Rosenholmsområdet är att vi ska bli ledande inom idrott och
hälsa. Idrotten har haft en positiv utveckling sedan invigningen av arenan i
oktober 2005 och nu är det fokus på område hälsa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 165,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Eva-Britt Dahlström (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Idrott- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

26

2005.581.820

§ 131
Svar på medborgarförslag angående Kost-Motion-Hälsoanläggning till
Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde i
november 2005, av Peter Christensson. Förslagsställaren anför att avsikten
med denna medborgarskrivelse är att lyfta fram ett förslag om att kommunen
utreder en komplettering av Vodafone Arena Rosenholm med ett Kostmotion-Hälsocenter.
Idrott- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 68,
lämnat ett yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 166,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Handläggaren
Akten

27

2005.347.023

§ 132
Svar på motion om att ökar de anställdas valfrihet avseende
pensionsavgångar och sysselsättningsgrad.
Motionen väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, §
85, av Jan Johansson (kd). Motionären uppdra åt kommunstyrelsen att
utarbeta övergripande anvisningar som på ett bättre sätt möjliggör för
kommunens förvaltningar och bolag att tillmötesgå de anställdas egna
önskemål om pensionsavgång och sysselsättningsgrad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 maj 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att möjligheten
till önskad sysselsättningsgrad redan finns i dag reglerad i vårt kollektivavtal.
Vad avser första delen av motionen med önskad pensionsavgång och flexibel
pensionsålder redan finns i Karlskrona kommun. Utöver detta så är också
motionärens tankar om att tillvarata äldre medarbetares kunskap och
erfarenhet tillgodosedda genom det mentorsprogram som startade hösten
2006 på Karlskrona kompetenscenter, KKC.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 167,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Jan Johansson (kd) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Idrott- och fritidsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

28

2006.395.821

§ 133
Svar på motion angående konstgräsplan på Trossö.
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 31 augusti 2006, § 111, av
Christina Mattisson (s) och Markus Alexandersson (s) . Motionären föreslår
att anlägga en multiidrottplats med konstgräs på Rosenfelts skolgård.
Idrotts- och fritidsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden har vid varsitt
sammanträde den 18 december 2006, § 67 respektive § 124, lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Barn- och ungdomsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen har i
skrivelse den 28 november 2006 respektive den 12 januari 2007 avgivit såväl
yttrande som beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 januari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Vid sammanträdet den 6 februari 2007 i kommunstyrelsen så beslutar man
att återremittera motionen till barn- och ungdomsnämnden efter
överläggningar med andre vice ordförande.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 18 juni 2007, § 90,
beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
bifalla motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 169,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Handläggare
Akten

29

2006.587.111

§ 134
Svar på motion angående folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november 2006, §
170, av Richard Jomshof (sd). Motionären framför att en folkomröstning
angående fortsatt flyktingmottagning till Karlskrona ska hållas där
kommuninvånarna tillåts säga ja eller nej till fortsatt mottagning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 februari 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs
att Sverige som nation har skrivit under internationella överenskommelser,
bl.a. FN-konventionen/Genèvekonventionen och andra åtaganden och
överenskommelser inom EU, och vi har en utlänningslagstiftning som
reglerar tillståndsfrågor för utlänningarnas vistelse i Sverige. I denna lag står
även skrivit vem som har rätt att söka asyl och få sitt ärende prövat enligt det
regelverk som finns i Sverige.
Beslutet fattas nationellt av folkvalda politiker och vår regering,
kommunerna har att följa dessa beslut. Om en kommun anser att besluten
som fattas nationellt är fel bör detta vara en fråga som kommunala politiker
och riksdagsmän behandlas nationellt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 170,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Mats Lindbom (c), Eva-Marie Malmgren (s) och Patrik Hansson (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp(mp) yttrar sig.
Maria Persson (c) yttrar sig.

30 augusti 2007
Proposition och beslut.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar.
att avslå motionen.
__________

30

30 augusti 2007

Kulturnämnden
Akten

31

2007.135.870

§ 135
Svar på motion angående biljettkiosken i Vämöparken.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31, av
Alf Ståhlborg (sd). Motionären framför att en arbetsgrupp tillsätts med
uppgift att utreda framtida placering och användning av biljettkiosken i
Vämöparken, samt att kiosken renoveras på ett pietetsfullt sätt.
Motionen har beretts av kulturnämnden den 29 maj 2007, § 51 och
kulturnämnden föreslår att motionen anses besvarad
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 171,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Barn- och ungdomsnämnden
Handläggaren
Akten

32

2007.126.610

§ 136
Svar på motion angående kristen tradition och svensk identitet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att Karlskrona kommun skriver in
i skolplanen att samtliga skolor är skyldiga att anordna traditionell kristen
skolavslutning för de elever som önskar.
Motionen har beretts av Barn- och ungdomsnämnden den 18 juni 2007, § 89
och av utbildningsnämnden den 20 juni 2007, § 51. Båda nämnderna föreslår
att motionen avslås.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 172,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Kent Lewén (fp), Anne-Louise Trulsson (m), Anna Ekström (fp), Patrik
Hansson (s) och Jan-Olof Pettersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sofia Bothorp (mp) yttrar sig.
Proposition och beslut.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_____

30 augusti 2007

Tekniska nämnden
Akten

33

2004.440.310
2004.519.310
2005.534.310

§ 137
Svar på tre medborgarförslag angående hundrastgård på Trossö och
Rosenholm.
Medborgarförslagen väcktes vid fullmäktiges sammanträde: den 27 oktober
2005, § 152, av Kerstin Bjerén Landeman, den 28 oktober 2004, § 132, av
Anita Björk samt den 16 december 2004 av Emma Lindmar, Martina
Bergqvist, Nina Steinbach och Henrik Lengstedt Förslagsställarna anför att
det på Trossö, förslagsvis Chapmansplan och Rosenholm skulle finnas
hundrastplats att tillgå.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2007, § 18, lämnat
förslag till yttrande och förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har den 10 april 2007, § 97 beslutat att återremittera de tre
ärendena om hundrastplats för att tekniska nämnden ska återkomma med
förslag på hundrastgård inom centrala Karlskrona.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 juni 2007, § 53 föreslaget 4
platser inom Trossö, de föreslagna platserna är:
Dela av Chapmansplan, Västerudd- grönyta väster om Skepparegatans södra
del, Amiralitetsparkens- sydöstra del och del av grönyta vid Bredgatans
södra del.
Tekniska nämnden har för egen del beslutat att efter beslut i fullmäktige ta
kontakt med förslagsställarna för att informera om möjligheten till
självförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 173,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslagen om hundrastgård på Trossö och Rosenholm härmed
ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Tekniska nämnden
Akten

34

2005.425.514

§ 138
Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering/camping.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 25
augusti 2005, § 106, av Mats Fagerlund. Förslaget är att det bör finnas en
billighetsvariant med uppställning av husbilar för uppkoppling av el, samt
toalett- och duschmöjlighet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 juni 2006, § 70, lämnat ett
yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat. Av yttrande framgår det att fem campingplatser i Blekinge erbjuds för närvarande en service som kallas Quick Stop,
däribland på Dragsö. Denna service vänder sig till de som nattetid kl 21.0009.00 vill sova tryggt, ladda batterierna, fylla på vatten och tömma latrin.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Handläggare
Akten

35

2005.461.023

§ 139
Svar på medborgarförslag om att moderbolaget till Affärsverken AB
utfärdar ägardirektiv att all rekrytering till Affärsverken AB ska ske via
annonsering samt att alla lediga platser i bolaget ska anmälas till
Arbetsförmedlingen.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 22 september 2005, § 133, av Per
Björklund. Förslaget är att moderbolaget till Affärsverken AB utfärdar
ägardirektiv att all rekrytering till Affärsverken AB ska ske via annonsering
samt att alla lediga platser i bolaget ska anmälas till Arbetsförmedlingen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 juni 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. Av yttrandet framgår det att samtliga bolag
som Karlskonas kommun äger har i sina befintliga ägardirektiv följande
skrivning, Bolaget skall så långt som möjligt följa kommunfullmäktiges eller
kommunstyrelsens lagakraftvunna beslut avseende policy och andra styrande
dokument.
En kommunövergripande policy är på väg ut på remiss till samtliga förvaltningar och nämnder, bolag och fackliga organisationer. Till den är tagen så
gäller den bolagsspecifika policy för rekrytering som Affärsverkens AB:s
styrelse beslöt anta 2005-11-28. Den omsluter i alla väsentliga delar innehållet i ovan rubricerat medborgarförslag.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 175,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att besvara medborgarförslaget med ovanstående förslag till yttrande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Tekniska nämnden
Akten

36

2006.421.315

§ 140
Svar på medborgarförslag angående parkering på Stortorget.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 31 augusti 2006, § 111, av AnnMarie Hedström. Förslaget är att kommunen skall anordna bilparkering
under Stortorget och därmed erhålla ett bilfritt torg.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 24 april 2007, § 30, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden skriver att det i nuläget inte är realistiskt med en bilparkering under Stortorget, med hänsyn till kostnaderna och det begränsade
utrymmet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 176,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Handläggare
Akten

37

2006.443.840

§ 141
Svar på medborgarförslag om inköp av solmätare för att kunna mäta
antal soltimmar.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 28 september 2006, § 135, av
Peter Öjeskog. Förslaget är att kommunen köper in en mätare av soltimmar
och placerar på lämplig plats på Trossö.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. Av yttrandet framgår det att under våren har en
dialog förts med SMHI om möjligheterna för att placera en solmätare i
Karlskrona. Förhoppningsvis kan vi ha någon form av solmätare på plats
nästa säsong.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta

att medborgarförslaget härigenom är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 augusti 2007

Kulturnämnden
Akten

38

2007.99.880

§ 142
Svar på medborgarförslag att utlysa arkitekturtävling för nybyggnation
av nytt statsbibliotek.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Filip
Issal. Förslaget är att utlysa arkitekturtävling för nybyggnation av nytt statsbibliotek.
Kulturnämnden har vid sammanträde 29 maj 2007, § 50, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kulturnämnden skriver att arbetet med stadsbiblioteket i Karlskrona drivs av
en styrgrupp utsedd av kommunstyrelsen. Under 2007 arbetar styrgruppen
med en förstudie som innehåller lokalisering, vision och ett första lokalprogram. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förstudien
kommer arbetet under 2008 att fortsätta med planförutsättningar och hur en
arkitekttävling skall kunna genomföras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 178,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta ovanstående yttrande som svar på medborgarförslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 augusti 2007

Berörda nämnder
Akten

39

2007.133.821

§ 143
Svar på medborgarförslag om ljusinstallation i Hoglands park.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Irene
Knutsson. Förslaget är ljusinstallation i Hoglands park året runt.
Idrott- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 juni 2007, § 47
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Idrott- och fritidsnämnden skriver att man har tittat på rubricerat medborgarförslag med utgångspunkt från sitt folkhälsouppdrag där följande konstateras.
Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö
samt också en metod för att undersöka hur människor använder och trivs i sin
närmiljö. Följande delmoment ingår
• Skötsel och underhåll
• Bebyggelsens och olika anläggningars utformning
• Stadsplanens utformning
• Det mänskliga livet
Trygghetsvandringar har genomförts i centrala Karlskrona och Hoglands
park då man tittat på delmomenten ovan.
I stadsmiljöprogrammet tas upp Hoglands park med knytning till
jämställdhet, estetik och trygghet med mål att öka tryggheten. Även
utglesning av vegetation tas upp.
Tekniska förvaltningen arbetar med en parkutredning vilken tar upp frågor
kring kulturhistoria, användningen, förnyelse och tryggheten av parkerna.
När det gäller ljusinstallation i Hoglands park behandlas denna fråga i den
utredning som nu görs av tekniska förvaltningen.
Samråd med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
skett angående yttrande över detta medborgarförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avge yttrande över medborgarförslag enligt vad som ovan anförts.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

30 augusti 2007

Berörda nämnder
Akten

40

2007.166.821

§ 144
Svar på medborgarförslag angående kallbadhus på Saltö respektive
centralt läge, Trossö.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Hans
Winberg. Förslaget är att ett allmänt kallbadhus, centralt läge- Trossö.
Idrott- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 juni 2007, § 46
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Idrott- och fritidsnämnden skriver att de positiva effekter som kan förstärka
Karlskrona som sjöstad kombinerat med olika möjligheter till ett attraktivt
och friskt liv kan förstärkas genom ett kallbadhus. Enligt forskning inom
folkhälsoområdet visas ett historiskt starkt samband mellan hälsa och
ekonomisk utveckling. En frisk befolkning innebär att fler kan arbeta. Friska
människor är mer kreativa och mer benägna att lära nytt. Detta tyder på att vi
måste bygga in fysisk aktivitet i vardagen och skapa bättre betingelser för
det.
En satsning i enlighet med förslagsställarnas tankar kan ge en skön
avkopplande och samtidigt aktiv tillvaro i centrala staden. En placering av ett
kallbadhus förutsätter en god samhällsplanering varför folkhälsorådet
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen
i kommande översiktsplanarbete bör titta på tänkbar plats för ett kallbadhus.
Kommunikationsmöjligheterna till ett kallbadhus bör studeras liksom bästa
möjliga läge i relation till vattenkvalitet, vind, strand- och
vattenförutsättningar i övrigt.
Att finansiera en anläggning av denna art bör kunna ske privat eller inom
ramen för offentlig och privat samverkan så kallad OPS - lösning.
Samråd med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
skett angående detta medborgarförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 180,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avge yttrande över medborgarförslag enligt vad som ovan anförts.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Handläggare
Akten

41

2007.93.843

§ 145
Svar på medborgarförslag om 1700-tals sail.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Tanja
Rebel. Förslaget är att slå ihop 1700-tals veckan med sailet och skapa ett
1700-tals sail.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. Av yttrandet framgår det att förslagsställarens
tankar överensstämmer med den vision som nu finns för Sail Karlskrona mot
2009. Målet är att göra sail Karlskrona 2009 till ett evenemang med Världsarvet i fokus där vår marina historia gestaltas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 181,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härigenom är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 augusti 2007

42

§ 146
Frågor
1. Magnus Johansson (s) har anmält en fråga till jämställdhetskommitténs
ordförande Inga Lill Siggelsten Blum (kd), men Inga Lill är inte närvarande
så får frågan kommer att ställas på nästa sammanträde.
2. Patrik Hansson (s) frågar kommunalrådet Kent Lewén (fp) om det stod att
Tullskolan skulle stängas på de flygblad som delades ut veckan innan valet
2006.
Kent Lewén (fp) svarar.
_____

30 augusti 2007

43

§ 147
Inställt sammanträde.
Ordförande meddelar att sammanträdet med kommunfullmäktige är inställt
den 27 september 2007 på grund av för få ärenden.
__________

25 oktober 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007.
§ 148 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 149 Kommunala val.
§ 150 Anmälningsärenden.
§ 151 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 152 Avskriven motion.
§ 153 Nya riktlinjer för introduktionsersättning.
§ 154 Förslag till tillägg till överenskommelse mellan staten genom Migrationsverket och
Karlskrona kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
§ 155 Ändring av gällande hamnordning.
§ 156 Utbyggnad av cirkulationsplats Ankaret.
§ 157 Försäljning av skogsfastighet Dragdö 1:21.
§ 158 Besvarande av förfrågan om vidare ansökan om biosfärkandidatområde för Blekinge
skärgård och kust.
§ 159 Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
§ 160 Försäljning av del av Verkö 3:25.
§ 161 Förslag till skolplan 2007-2010 för barn- och ungdomsnämnden.
§ 162 Svar på motion angående låt invandrarna bli en resurs i skolan.
§ 163 Svar på motion angående strategiskt beslut om grönnområden.
§ 164 Svar på motion angående marint center på före detta Rosenholmsvarvet.
§ 165 Svar på motion angående stöd till brottsofferjouren.
§ 166 Svar på medborgarförslag angående att bevarar Karlskronas enda kvarvarande
spårvagnsstolpe.
§ 167 Svar på medborgarförslag angående anläggande/inrättande av plats för trädgårdsavfall
på Hasslö.
______

25 oktober 2007

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 oktober 2007, kl.13.30-17.03

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s) kl 14.30-17.03 §§ 155- 167
Eva-Marie Malmgren (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Angela Sandström (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m) jäv § 157
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m) kl 15.00-17.03 §§ 157- 167
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m) kl 13.30-16.55 §§ 148-161
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) jäv § 157
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Kent Lewén (fp)

2
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Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 13.30-16.55 §§ 148-161
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp) kl 13.30-15.25 §§ 141-157
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg- Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Rosita Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ewa Öhman (s)
Richard Jönsson (s)
Anita Seaberg (s)
Emma B Henning (m)
Peter Graucob (m)
Birgitta Gamelius (m) kl 13.30-15.00 §§ 148-156, kl 16.5517.03 §§ 162-167
Bengt Lindström (m) kl 13.30-16.55, §§ 148-162
Bengt Fröberg (m) kl 15.00-15.25 §§ 157, kl 16.55-17.03
§§ 163-167
Roland Löfvenberg (m) kl 15.00-15.25 §§ 157
Ulla Berg (sd)
Bo Löfgren (fp)
Lena Hjorth (fp) kl 16.55-17.03 §§ 162-167
José Espinoza (mp) kl 15.25-17.03 §§ 158- 167

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johnsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Roland Löfvenberg (m)
Birgitta Gamelius (m)
Peter Christensson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Ulf Lundh (c)
Pernilla Persson (c)

25 oktober 2007
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Karin Månsson (kd)
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson(v)
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anna Ottosson (m) och Börje Nilsson (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 1 november 2007, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 148-167
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Anna Ottosson

Justeringsledamot ………………………………………………
Börje Nilsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 november 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..

25 oktober 2007

Kommunala uppdrag
Akten

5

2007.33.102

§ 148
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Erik Härstedt (mp) har i skrivelse daterad den 24 oktober 2007 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
2. Chatarina Holmberg (s) har i skrivelse daterad den 19 oktober 2007
avsagt sig uppdraget som ledamot i äldrenämnden.
3. Daniel Jusinski (kd) har i skrivelse daterad den 2 oktober 2007
avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.
4. Lena Åberg (s) har i skrivelse daterad den 2 oktober 2007
avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
5. Carl Emanuel Mark (kd) har i skrivelse daterad den 20 september 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
6. Lucie Granlund (s) har i skrivelse daterad den 12 september 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

25 oktober 2007

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 149
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Joakim Ekberg (m) efter Mikael Landberg.
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ersättare Emma B Henning (m) efter Mikael Landberg.
Kulturnämnden
Ersättare Johannes Chen (kd) efter Carl Emanuel Mark.
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamot Jan Spjut (kd) efter Bengt-Åke Persson.
Region Blekinge
Ersättare Roland Löfvenberg (m) efter Mikael Landberg.
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Johanna Ullman Nilsson (kd) efter Daniel Jusinski.
Handikappnämnden
Ersättare Suada Keran (s) efter Per-Anders Nygård
_____
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Akten

7

2006.499.700

§ 150
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2007-09-12 mål nr 3115-07.
B. Länsstyrelsen Blekinge Län, beslut 2007-09-21, detaljplan för Jämjö 6:1 m fl
i Karlskrona kommun.
C. Miljö- och byggnadsnämnden 16 augusti 2007 § 260, begäran om ändring av
detaljplan för del av Bastasjö, Avelsgärde 1:3 m fl Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
D. Miljö- och byggnadsnämnden 16 augusti 2007 § 261, Detaljplan för del av
Karlskrona 6:50 m fl (Järavägen) Karlskrona kommun, Blekinge Län.
E. Handikappnämnden 25 september 2007 § 60, personalbokslut tertial 2.
F. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Äldrenämnden.
H. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Handikappnämnden.
I. SKL:s ordinarie kongress den 13-14 november 2007
J. Sammanträdesplan år 2008 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
utskott.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____

25 oktober 2007

Akterna
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2007.486.312
2007.496.611
2007.498.550
2007.484.455
2007.485.312
2007.467.312
2007.455.739
2007.547.139
2007.542.730
2007.534.611
2007.553.214
2007.544.730
2007.536.460
2007.503.023
§ 151
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om cykel och gångväg Dragsö-Långö, av Filip Issal
2. Medborgarförslag om att Sturköskolan marknadsförs i hela kommunen,
av Göran Hallström.
3. Medborgarförslag om Sandhamns hamns framtida användning, av Jan
Kindberg.
4. Medborgarförslag om att container för självplock vid Bubbetorps
återvinningsstation, av Filip Issal.
5. Medborgarförslag om cykelväg Rödeby-Telenor Arena Karlskrona, av
Filip Issal.
6. Medborgarförslag om att den gamla banvallen för östra Blekinge järnväg
mellan Jämjö och Brömsebro görs i ordning som cykelväg, av Roland
Andersson.
7. Medborgarförslag om seniorbostäder, av Sone Persson, Eva Nilsson och
Göran Sjösvärd.
8. Medborgarförslag om bilandet av invandrarrådet i Karlskrona kommun,
av Emina Cejvan.
9. Medborgarförslag om inrättande av ny tjänst inom hemtjänsten, av
Gunnar Blomqvist.
Forts

25 oktober 2007
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag

10. Medborgarförslag om föräldrarnärvaro i skolan, av Sven-Olof Persson.
11. Medborgarförslag om att upphäva detaljplanen för kv Axel 1
(Gasverkstomten), av Tanja Rebel.
12. Motion om terapihundar inom äldreomsorgen, av Richard Jomshof (sd).
13. Motion om att låta biblioteken fungerar som ”demokratiska oaser”, av
Richard Jomshof (sd).
14. Motion angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten, av
Richard Jomshof (sd).
15. Motion om inrättande av kommunal tjänst som marinbiolog, av Richard
Jomshof (sd).

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
yttrande.
______

25 oktober 2007 10

Akten

2006.163.455

§ 152
Avskriven motion
Tommy Olsson (kd) återkallade i skrivelse den 6 september 2007 motion
angående öppettider på Bubbetorps avfallsanläggning.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______

25 oktober 2007 11

Näringslivsenheten
Socialförvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Idrott- och fritidsförvaltningen
Flyktingintroduktionen
Ekonomienheten
Akten

2004.331.130

§ 153
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och
flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar.
Ansvaret och introduktionen för flyktingar övergick 2004.09.01 från
socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Verksamheten
finansieras av den schablonersättning som Karlskrona kommun erhåller från
integrationsverket. Arbetet styrs av lagar och förordningar, samt av de
beslutade planer och riktlinjer som tagits fram av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen äger uppdraget att ta fram nytt förslag till
riktlinjer för introduktionsersättningen för flyktingar, med ambitionen att
tiden för introduktionen ska sammanfalla med den statliga utbetalningen.
Dessutom se över ansvarsfördelning mellan förvaltningar och myndigheter
samt ge förslag till snabbare introduktion i vårt samhälle.
De föreslagna riktlinjerna för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar kommer att påbörjas den 1 januari 2008.
Sammanfattning förslag i sex punkter;
• Avgränsning av tid,
• Tydligt ansvar,
• 30 månader i snitt,
• Snabbare och bättre,
• Bättre samordning, samt
• Resultat och återkoppling.
Näringslivsutskottet har vid sammanträde 21 augusti 2007 tillstyrkt förslaget
till nya riktlinjer för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens
arbetsuppgifter och ansvar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 september 2007 § 189,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att introduktionstiden och introduktionsersättningen sammanfaller i tid, 24
månader plus ankomstår,
Forts

25 oktober 2007 12

§ 153 forts
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och
flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar.
2. att 10 % av schablonersättningen för barn i grundskoleåldern utbetalas till
barn och ungdomsförvaltningen. Ersättningen är avsedd för den merkostnad
som barn och ungdomsförvaltningen har för flyktingbarn med särskilda
behov. All övrig generell transferering mellan kommunledningsförvaltningen
och andra förvaltningar gällande kostnader för flyktingar upphör,
3. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för snabbare introduktion på arbetsmarknaden,
4. att kommunledningsförvaltningen samordnar en arbetsgrupp med
representanter från olika förvaltningar med uppdrag att göra en första
validering och bedömning av inkomna flyktingar. Samt utreder möjligheten
att tillskapa värd-/mentorfamiljer till varje flykting,
5. att flyktingintroduktionen har hela ansvaret för inkomna flyktingar,
oavsett individernas status och därmed ansvarar för rehabilitering, vård och
introduktion, samt
6. att flyktingintroduktionen återkopplar resultatet till näringslivsutskottet.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning
och flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till nya
riktlinjer för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens
arbetsuppgifter och ansvar.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande. Kommunfullmäktige finner att man beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att introduktionstiden och introduktionsersättningen sammanfaller i tid, 24
månader plus ankomstår,
2. att 10 % av schablonersättningen för barn i grundskoleåldern utbetalas till
barn och ungdomsförvaltningen. Ersättningen är avsedd för den merkostnad
som barn och ungdomsförvaltningen har för flyktingbarn med särskilda
behov. All övrig generell transferering mellan kommunledningsförvaltningen
och andra förvaltningar gällande kostnader för flyktingar upphör, forts
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§ 153 forts
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och
flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar.
3. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för snabbare introduktion på arbetsmarknaden,
4. att kommunledningsförvaltningen samordnar en arbetsgrupp med
representanter från olika förvaltningar med uppdrag att göra en första
validering och bedömning av inkomna flyktingar. Samt utreder möjligheten
att tillskapa värd-/mentorfamiljer till varje flykting,
5. att flyktingintroduktionen har hela ansvaret för inkomna flyktingar,
oavsett individernas status och därmed ansvarar för rehabilitering, vård och
introduktion, samt
6. att flyktingintroduktionen återkopplar resultatet till näringslivsutskottet.
___________

25 oktober 2007 14

Näringslivsenheten
Flyktingintroduktionen
Akten

2007.90.133

§ 154
Förslag till tillägg till överenskommelse mellan Staten genom
Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande.
Karlskrona kommun har i vart fall ett avtal sedan 1997-01-01 om mottagande
av flyktingar och andra skyddsbehövande om högst 100 flyktingar per år.
Avtalet gäller ett år i taget fram tills endera parten säger upp avtalet.
Med anledning av att ansvaret för tecknande av avtal med kommunerna har
övergått till Migrationsverket från Integrationsverket, finns behov av ett
tillägg till tidigare avtal.
Överenskommelsen utökas i tid och får tidigast sägas upp för upphörande
2009-12-31.
Om Karlskrona kommun träffar en överenskommelse med Migrationsverket
om flyktingmottagande för åren 2007-2009 utgår extra ersättning i
engångsbelopp under dessa år till Karlskrona kommun med 10 000 kronor
per person och år.
Näringslivsutskottet har vid sammanträde 18 september 2007 tillstyrkt
förslaget till tillägg avseende överenskommelse mellan Staten genom
Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 § 201,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att teckna ett tilläggsavtal mellan Migrationsverket och Karlskrona kommun
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, som tidigast får
sägas upp till upphörande 2009-12-31.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till tillägg till överenskommelse mellan Staten
genom Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till
överenskommelse mellan Staten genom Migrationsverket och Karlskrona
kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Forts
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§ 154 forts
Förslag till tillägg till överenskommelse mellan Staten genom
Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande. Kommunfullmäktige finner att man beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att teckna ett tilläggsavtal mellan Migrationsverket och Karlskrona kommun
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, som tidigast får
sägas upp till upphörande 2009-12-31.
_________
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Tekniska nämnden
Akten

2007.454.003

§ 155
Hamnordning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 62 beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att anta ny hamnordning enligt upprättat
förslag daterat 10 juli 2007.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 § 203,
föreslaget kommunfullmäktige besluta
att anta ny hamnordning enligt förslag daterat 10 juli 2007.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Tekniska nämnden
Akten

2007.450.251

§ 156
Utbyggnad av cirkulationsplats Ankaret.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad 2007-09-06 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal
mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona Mejeristen, C/O IBI Sverige
AB, rörande cirkulationsplats Ankaret.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 § 204,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun och AB Karlskrona Mejeristen, C/O IBI Sverige AB, rörande
cirkulationsplats Ankaret,
2. att bevilja omedelbart investeringstillstånd, samt
3. att hänskjuta finansieringen av löpande drifts- och kapitalkostnader till
budgetberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2007.443.253

§ 157
Försäljning av skogsfastighet Karlskrona Dragdö 1:21
Karl-Gösta Svenson (m) och Lennartsson (m) anmäler jäv.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att försälja skogsfastigheten
Dragdö 1:21. Under sommaren har fastigheten, som omfattar ca 287 hektar
skogsmark, utbjudits till försäljning.
Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare och genomförts medelst
öppet anbudsförfarande följt av slutförhandling.
Enligt upprättat förslag till köpeavtal föreslås fastigheten försäljas till den
högsta anbudsgivaren, Lindparkens intressenter AB, Karlskrona, för totalt
20 400 tkr.
Det bokförda värdet på skogsmarken uppgår till 4 200 tkr, vidare avgår 391
tkr till mäklararvode. Resterande 15 809 tkr utgör försäljningsvinst.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 september 2007 tillstyrkt
förslaget till försäljning av skogfastighet Karlskrona Dragdö 1:21.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 § 205,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastigheten Dragdö 1:21, överlåtes och försäljes till Lindparkens
intressenter AB (556655-6188), Lumavägen 2, 371 47 Karlskrona, för en
total köpeskilling på 20 400 000 kr.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Percy Blom (s), Günter Dessin (v), Marcel Abedini (mp) och Christina
Mattisson (s) yrkar avslag till försäljningen av skogsfastighet Dragdö 1:21.
Tommy Olsson (kd) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Percy
Bloms, Günter Dessin, Marcel Abedini och Christina Mattissons
avslagsyrkande. Kommunfullmäktige finner att man beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 157 forts
Försäljning av skogsfastighet Karlskrona Dragdö 1:21
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda avslagsyrkandet
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 34 nej-röster att anta
kommunstyrelsens förslag till försäljning av fastigheten Dragdö 1:21.
voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Börje Nilsson (s), Rosita
Persson (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie Malmgren
(s), Claes- Urban Persson (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid
Trossmark (s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s),
Laila Karlsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Angela Sandström, Eva Öhman (s),
Mats Johansson (s), Rikard Jönsson (s), Anders Persson (s), Anita Seaberg
(s), Oscar Dyberg (s), Ulla Ohlsson (s), Roland Andréasson (s), AnnCharlotte Svensson (s), Markus Alexandersson (s), Birgitta Möller (s), Sune
Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Günter Dessin (v), Åsa GybergKarlsson och Marcel Abedini (mp).
Kommunfullmäktige beslutar
att fastigheten Dragdö 1:21, överlåtes och försäljes till Lindparkens
intressenter AB (556655-6188), Lumavägen 2, 371 47 Karlskrona, för en
total köpeskilling på 20 400 000 kr.
___
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Handläggaren
Näringslivsenheten
Akten

2007.438.430

§ 158
Besvarande av förfrågan om vidare ansökan till biosfärkandidatområde
för Blekinge skärgård och kust
I januari 2006, Ks 2006.490.430, tog kommunstyrelsen beslut att Karlskrona
kommun skall delta i en förstudie kring inrättande av ett biosfärområde i
Blekinge Skärgård.
Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling med
huvudfunktionerna att bevara, utveckla och stödja. Ordet biosfär betyder allt
levande på jorden och den miljö det lever i, samspelet mellan människan och
miljön. Ett område utnämns till biosfärområde av UNESCO, FN’s organ för
utbildning, vetenskap och kultur. Ett biosfärområde skall tjäna som ett
modellområde där insatser fokuseras på att främja samhällsutveckling,
naturvård och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är
grunden! Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är
varje biosfärområde unikt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 september lämnat
yttrande och beslutsförslag
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 206,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun ställer sig positiv till medverkan i
biosfärprocessen, samt
2. att Karlskrona kommun ansöker om att ”Blekinge skärgård och kust” blir
ett kandidatområde.
Yrkanden.
Sofia Bothorp (mp) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun ställer sig positiv till medverkan i
biosfärprocessen, samt
2. att Karlskrona kommun ansöker om att ”Blekinge skärgård och kust” blir
ett kandidatområde.
_____
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Ekonomienheten
Akten

2007.8.042

§ 159
Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2007 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets
budgetutfall och förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 207,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga förvaltningar att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har,
2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att göra vad man kan för att undvika budgetöverskridelse 2007,
och om att omgående vidta åtgärder för att undvika att det blir negativ
obalans i budget 2008 med anledning härav, samt
3. att för 2007 utöka äldrenämndens investeringsram med 500.000 kr, och att
de tillkommande kapitalkostnaderna skall rymmas inom givna ramar.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 juni 2007, § 52 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till ny
skolplan.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet utgår och kommer att behandlas på kommunfullmäktiges
sammanträde den 28-29 november 2007.
___
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2007.475.108

§ 160
Försäljning av del av Verkö 3:25
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad 2007-09-20 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna och underteckna bilagda
köpekontrakt varigenom kommunen säljer ett område om ca 8500 kvm av
Verkö till Depå 1 AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 208,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna och underteckna bilagda köpekontrakt varigenom kommunen
säljer ett område om ca 8500 kvm av Verkö till Depå 1 AB (554724-6672),
under namnändring till Michano kontorsfastigheter AB, för en köpeskilling
om 2 500 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 oktober 2007 23

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2007.456.610

§ 161
Förslag till skolplan 2007-2010 för barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2007,
§ 105 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta barn- och
ungdomsnämndens förslag till skolplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 209,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till skolplan.
Yrkanden
Jan-Olof Pettersson (fp), Johan Elofsson (m), Richard Jomshof (sd) och Kent
Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa Gyberg Karlsson (v), Jeanette Pettersson (s), Patrik Hansson (s),
Christina Mattisson (s), Magnus Johannsson (s), Markus Alexandersson (s),
yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till skolplan.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
socialdemokraternas och vänsterns förslag. Kommunfullmäktige finner att
man beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda socialdemokraternas
och vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och 2 frånvarande att
anta kommunstyrelsens förslag till skolplan. voteringsprotokoll bilaga 2.
Forts
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§ 161 forts
Förslag till skolplan 2007-2010 för barn- och ungdomsnämnden.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Börje Nilsson (s), Rosita
Persson (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie Malmgren
(s), Claes- Urban Persson (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid
Trossmark (s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s),
Laila Karlsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Angela Sandström, Eva Öhman (s),
Mats Johansson (s), Rikard Jönsson (s), Anders Persson (s), Anita Seaberg
(s), Oscar Dyberg (s), Ulla Ohlsson (s), Roland Andréasson (s), AnnCharlotte Svensson (s), Markus Alexandersson (s), Birgitta Möller (s), Sune
Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Günter Dessin (v), Åsa GybergKarlsson (v).
Kommunfullmäktige beslutar
att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till skolplan.
______
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Handläggare
Akten

2006.315.611

§ 162
Svar på motion insänd av Ingrid Hermansson, Centerpartiet avseende
att låta invandrare bli en resurs för skolan.
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Ingrid Hermansson (c). Motionären framför att invandrare skall ges
möjlighet att medverka i skolans verksamhet en del av dagen mot en mindre
ekonomisk ersättning. Att låta invandrarna bli en resurs för skolan har två
syften; dela för att skolorna skall få extra resurser i form av vuxna personer,
dels för att invandrare skall få lära sig svenska.
Motionen remitterades till barn- och ungdomsnämnden som i sitt svar förslår
att motionen avslås med tillägget att i de fall invandrarna är pensionärer är de
välkomna att delta i projektet- senior i skolan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 augusti 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
flyktingintroduktionen har i dag ett introduktionsprogram som innehåller fyra
olika delar vilka alla går igenom. Det är svenskundervisning, samhällsorientering, datautbildning och praktik. Under introduktionsprogrammet betalas
en introduktionsersättning ut till deltagarna.
Flyktingintroduktionens målsättning är att alla individer ska ges förutsättningar för att ta hand om sin egen försörjning. Den utbildning och den
kompetens som invandrarna förvärvat i hemlandet eller på annat håll är
viktig att tillvara. Många av invandrarna är redan idag ute i skolor och
förskolor genom den praktik de har. Oftast är det personer som i sitt tidigare
hemland har arbetat som lärare eller motsvarande. Det här har slagit väl ut,
såväl skolor som invandrarna själva ser att de har gjort nytta på skolorna.
Trots detta är det många utländska pedagoger som inte kan få fortsatt
anställning. Detta beror delvis på de uppställda kraven för att få svensk
behörighet som lärare eller pedagog. Karlskrona kommun anställer inte lärare
utan svensk behörighet. Kommunen har möjlighet att ge lokal behörighet om
man så vill men har valt att inte göra det även om man ser att personen är
lämplig och har stor erfarenhet. Lärare från olika delar av världen skulle vara
bra brobyggare mellan våra kulturer, familjer och samhället.
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§ 162 forts
Svar på motion insänd av Ingrid Hermansson, Centerpartiet avseende
att låta invandrare bli en resurs för skolan.
Att starta ytterliggare projekt för invandrare som inte kan leda till anställning
gör risken större att invandrare, trots utbildning, yrkeserfarenhet och
svenskkunskaper, ändå inte kommer ut i arbete och därmed inte heller har
möjlighet att klara sin egenförsörjning.
Barn- och ungdomsnämnden erbjuder invandrade pensionärer att delta i
projektet- seniorer i skolan- vilket är ett bra initiativ. Här kan flyktingintroduktionen samverka mellan barn- och ungdomsförvaltningen för att hitta
lösningar som passar alla parter.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 september 2007 tillstyrkt
förslaget att motionen härmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 september 2007, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Inger Hermansson (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_____
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Handläggare
Akten

2006.402.210

§ 163
Svar på motion angående strategiskt beslut om grönområden.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Mats Lindbom. Motionären föreslår att miljö- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att till kommunfullmäktige presentera förslag till vilka grönområden
som ska förbli grönområden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 juni 2007 lämnat yttrande jämte
beslutsförslag. Tekniska nämnden har därefter vid sitt sammanträde 5
september 2007 behandlat motionen och förslagit att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att grönplanen ska framtas i samband
med kommande översiktsplan ska peka ut strategiska besvaransvärda
grönområden inom tätområden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 210,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad i enlighet med tekniska nämndens yttrande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Handläggare
Akten

2007.226.141

§ 164
Svar på motion om Martimt center på före detta Rosenholmsvarvet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007, § 56, av
Richard Jomshof. Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheten att
skapa ett marint center med ett kluster av företag inriktade mot den marina
fritidssektorn.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
Kruthusen söker externa, icke kommunala, investerare och finansiärer för att
utveckla och förädla udden. En ny verksamhet bör vara till nytta för både för
både kommuninnevånare, företag och besökande och gärna ha koppling till
Arena-området.
För närvarande finns det intressenter som förslår verksamhet såsom hotell
med äventyrsbad/SPA-anläggning, handel eller kontorsfastigheter.
Idéer om maritim verksamhet på udden finns men det geografiska läget i
förhållandet till centrum på Trossö och vattendjupet på 2,2 m i en ”ränna”
gör att en sådan verksamhet kan vara olämplig på Rosenholms udde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 211,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Tommy Olsson (fp) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs förslag. Kommunfullmäktige finner att man beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen är besvarad.
______
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.191.753

§ 165
Svar på motion om stöd till brottsofferjouren (BOJ) i Blekinge.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24, av
Mats Lindbom. Motionären föreslår att Karlskrona kommun anslår ett
avsevärt högre penning än i dag till brottsofferjouren, motsvarande minst en
krona och femtio öre per invånare, att brottsofferjouren ingå som fullvärdig
part i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ), att såväl BRÅ som
socialnämnden fokuserar på ungdomar i sitt förebyggande arbete, samt att
socialnämnden inbjuder BOJ till samtal om vem som kan anses ha ansvar för
vad och hur dialogen mellan socialtjänst och brottsofferjour fortsatt att
fungera.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 oktober 2006, 110 avgivit såväl
yttrande som beslutsförslag.
Vid sammanträdet den 9 januari 2007, § 33 i kommunstyrelsen så beslutar
man att återremittera motionen till socialnämnden.
Socialnämnden har vid sammanträde 27 augusti 2007, § 99, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
anses besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 212,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2006.313.879

§ 166
Svar på medborgarförslag om att bevara Karlskronas enda
spårvagnsstolpe.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, §
79 av Lasse Larsson.
Frågeställaren anför att lyfta fram Karlskronas enda kvarvarande
spårvagnsstolpe, som nu finns placerad vid brohålan, genom att måla den i
samma färg som spårvagnarna hade (blått och vitt), sätta upp en
informationstavla med bilder från tiden, samt sätta ut en bänk intill.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 65, lämnat
ett yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
bifalla medborgarförslaget. Av yttrandet framgår det stolpens nuvarande
placering inte är bra och är sannolikt inte den ursprungliga placeringen.
Förslaget är att stolpen flyttas ca tre meter, målas i ursprunglig färg, att
sittbänk utplaceras och, om möjligt, att någon form av informationsskylt sätts
upp vid stolpen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget med ovanstående inriktning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2004.194.455

§ 167
Svar på medborgarförslag angående anläggande/inrättande av plats för
trädgårdsavfall på Hasslö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april
2004, § 54 av Torleif Pettersson och Hans-Olof Karlsson.
Frågeställaren anför att det anordnas aviserad plats för trädgårdsavfall på
eller i anslutning till befintlig avfallsstation på Hasslö och att det sker under
ordnade former, dvs under öppettider och att det sker på inhägnat område.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 66, lämnat
ett yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
lämna medborgarförslaget utan bifall och att boende på Hasslö, liksom
övriga kommuninvånare, hänvisas till avfallscentralen på Bubbetorp för att
lämna sitt trädgårdsavfall.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att lämna medborgarförslaget utan bifall och att boende på Hasslö, liksom
övriga kommuninvånare, hänvisas till avfallscentralen på Bubbetorp för att
lämna sitt trädgårdsavfall.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

28-29 november 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007.
§ 168 Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern
§ 169 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 170 Kommunala val.
§ 171 Anmälningsärenden.
§ 172 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 173 Avskriven motion.
§ 174 Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
§ 175 Svar på motion om kommunal förskola på Hasslö.
§ 176 Svar på motion om nytt kulturhus på hattholmen/Oljehamnen 2010.
§ 177 Svar på motion ang svenska kollektivavtal ska följas vid offentlig upphandling.
§ 178 Svar på medborgarförslag angående uthyrning av kommunal mark till djurcirkusar och
om förbättring av djurskyddstillsynen av cirkusar.
______

28-29 november 2007

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 28 november 2007, kl.08.30-17.10
Sammanträdet ajourneras kl.12.00-13.15
Torsdagen den 29 november 2007, kl. 08.30- 17.15
Sammanträdet ajourneras kl. 12.00-13.15

Närvarande den 28 november 2007
Beslutande
Ordförande
Gunilla Ekelöf (fp)
1:e vice ordf. Peter Glimvall (m)
2:e vice ordf. Yvonne Sandberg Fries (s)
Ledamöter
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Hammad Iseifan (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Gertie Olsson (s) kl 08.30-16.40 tom § 168 BUN
Roland Andréasson (s) kl 08.30-15.00 del av § 168 debatt
Markus Alexandersson (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Angela Sandström (s)
Veronica Lathe (s) kl 13.15-17.10
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl 08.30-15.00 del av § 168 debatt
Johan Elofsson (m) kl 08.30-16.40 tom § 168 BUN
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
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Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd) kl 08.30-16.55 tom § 168 HN
Kurt Petersson (sd) kl 08.30-16.55 tom § 168 HN
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c) kl 08.30-16.40 tom § 168 BUN
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg- Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Richard Jönsson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s) kl 08.30-13.15 del av § 168 debatt, kl
16.40-17.10 från § 168 HN
Mårten Ekblad (s)
Anita Seaberg (s)
Anna-Karin Leufstedt (s) kl 15.00-17.10 del av § 168 debatt
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Emma B Henning (m)
Bengt Fröberg (m) kl 15.00-17.10 del av § 168 debatt
Patrik Magnusson (m) kl 16.40-17.10 från § 168 HN
Bo Löfgren (fp)
Pernilla Persson (c) kl 16.40-17.10 från § 168 HN
Karin Månsson (kd) kl 13.15-17.10 från del av § 168 debatt
José Espinoza (mp)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (m) kl 08.30-15.00
Patrik Magnusson (m) kl 08.30-16.40
Peter Christensson (fp)
Nicole Carlbäck (fp)
Karl-Anders Holmqvist (c)

28-29 november 2007

Ulf Lundh (c)
Pernilla Persson (c) kl 08.30-16.40
Christina Olsson (mp)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Birger Wernersson kl 13.15-16.40
Anna-Carin Leufstedt (s) kl 13.15-15.00
Eva Öhman (s)
Ulf Hansson(v)
Camilla Persson (v)
Närvarande den 29 november 2007
Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s) § 168- §169
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Hammad Iseifan (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Markus Alexandersson (s) § 168 tom övergripande beslut
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Angela Sandström (s)
Veronica Lathe (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m) tom § 168 tom övergripande beslut
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
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Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd)
Kurt Petersson (sd) § 168
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg- Karlsson (v) från § 168 MBN

Tjänstgörande

ersättare

Richard Jönsson (s)
Lars Hildingsson (s)
Anna-Karin Leufstedt (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 08.30-13.15
Åke Håkansson § 169- 178
Claes-Urban Persson
Lisbeth Bengtsson § from del av § 168 bolagens
investeringsbudget
Birger Wernersson (s) kl 13.15-17.15
Anita Seaberg (s)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Emma B Henning (m)
Roland Löfvenberg (m) from del av § 168 bolagens
investeringsbudget
Bo Löfgren (fp)
Lena Hjorth (fp)
Pernilla Persson (c)
Karin Månsson (kd) tom § 168 avstämning av
arbetsgivaravgifter

5

28-29 november 2007

Inger Åkesson (kd) från § 168 pensioner
José Espinoza (mp)
Ulla Berg (sd)
Ulf Hansson (v) tom § 168 KN

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m)
Patrik Magnusson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Peter Christensson (fp)
Nicole Carlbäck (fp)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Ulf Lundh (c)
Inger Åkesson (kd)
Christina Olsson (mp)
Åke Håkansson (s)
Birger Wernersson kl 08.30-13.15
Eva Öhman (s)
Ulf Hansson(v)
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark 28 november 2007
kommunsekreterare Birgitta Jönsson 29 november 2007

Utses att justera

Eva Strömqvist (s) och Bengt Lindström (m)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 6 december 2007, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ tom 168 HN
Elisabeth Arebark

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ from 168 IFN-178
Birgitta Jönsson

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Eva Strömqvist

Justeringsledamot ………………………………………………
Bengt Lindström
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 december 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Ekonomienheten
Aktan
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2007.565.041

§ 168
Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern
Kommunstyrelsens förstärkta budgetberedning har lämnat ett balanserat
budgetförslag för beredning av kommunstyrelsen inför beslut i
kommunfullmäktige den 28-29 november 2007.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning finns följande handlingar:
1. Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor, bolagens
förslag till investeringsbudget samt uppräkning av politiska
förtroendemäns arvoden för år 2008.
2. Budgetberedningens förslag till budget 2008 och plan 2009-2010
3. Protokoll från MBL-förhandling
4. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till budget ”Tillväxt, trygghet &
valfrihet i ett grönare Karlskrona 2008-2010”
5. Socialdemokraternas och vänsterns förslag till budget 2008-2010 ”Rättvisa & utveckling – en hållbar budget”
6. Socialdemokraternas beslutsdokument, förslag till beslut angående budget
08- plan 09- plan 10.
7. Sverigedemokraternas budget för trygghet och tradition åren 2008-2010.
8. Sverigedemokraternas beslutsdokument, förslag till beslut angående
budget 08- plan 09- plan 10.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 228, för
egen del beslutat
att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att besluta om
principerna till fördelning av i budgeten tillgängligt löneökningsutrymme,
att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag om organisation
för kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 228,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta budget för Karlskrona kommun år 2007 och plan 2008-2009 enligt
budgetberedningens/femklöverns budgetförslag.
___________________________________________________________
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ALLMÄN BUDGETDEBATT
Onsdagen den 28 november 2007, kl 08.30-15.00.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy
Olsson (kd), Jan Lennartsson (m), Maria Persson (c), Camilla Brunsberg (m),
Ann-Louise Trulsson (m), Anna Ekström (fp), Carl-Göran Svensson (m), Jan
Johansson (kd), Sofia Bothorp (mp), Magnus Larsson (c), Bo Löfgren (fp)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Günter Dessin (v), Åsa GybergKarlsson (v), Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Angela
Sandström (s), Mats Johansson (s), Lars Hildingsson (s), Eva-marie
Malmgren (s), Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till
socialdemokraternas/vänsterns förslag till budgetförslag (nedan kallat s/v).
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag
(nedan kallat sd).
BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Grundläggande beslut
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunrevisionen
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden (skattefinansierat)
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierat)
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Huvudprogrammet Finansiering
Övergripande beslut
Bolagens investeringsbudget

Sid.
3
4
6
7
8
9
10
13
15
17
19
20
21
22
23
24
28
43
43

Samtliga belopp i att-satser avseende nämnderna (sidorna 4
-27 gäller planerade kostnader 2008-2010 och
är uttryckta i 2006 års lönenivå respektive 2007 års
prisnivå, om ej annat särskilt skäl angives.
Samtliga belopp i att-satser avseende huvudprogrammet
Finansiering är beräknade värden för år 20086-2010.
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Onsdagen den 28 november 2007

GRUNDLÄGGANDE BESLUT
Yrkanden
Karl-Gösta Svensson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till s/v:s förslag att fastställa finansiella
målsättningar som innebär a) Kommunens kostnader skall varje år betalas av
samma års skatteintäkter och statsbidrag. (balanskravet)
b) Investeringar ska delas upp i två kategorier, lönsamma investeringar och
verksamhetsmässiga investeringar. Verksamhetsmässiga investeringar
finansieras inom investeringsutrymmet. Extern finansiering kan göras för
lönsamma investeringar.
c) Kommunens låneskuld ska amorteras med det belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till sd:s förslag.
Proposition och beslut.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att målen är att Karlskrona kommun under perioden 2008-2010 skall öka
sin befolkning med genomsnitt 500 personer per år med utgångspunkt från
ett totalt invånarantal om drygt 62 300 i slutet av år 2007,
2. att den genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona kommun skall
fortsätta att minska under perioden från nuvarande 8,5 % år 2007 till 7,8 %
för år 2008 och till 7,0 % för år 2009 samt till 6,5 % för år 2010 och
3. att av till kommunen inköpta livsmedel skall under år 2008 5 % utgöras av
ekologiska livsmedel. För åren 2009 och 2010 skall denna andel sedan öka
till 15 respektive långsiktiga minst 25 %.
4. att fastställa som finansiella målsättningar att gälla under planeringsperioden:
a)

Kommunens resultat skall successivt förbättras under planperioden, från
1 % av skatteintäkter och statsbidrag.
b) De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip
begränsas till respektive års avskrivningsmedel (vilka uppgår till 112
miljoner kr år 2008)

28-29 november 2007 11

c) Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och
kostnadsbesparingar uppgår till 60 Mkr år 2008 och kan finansieras
med nya lån.
d) Kommunens budgeterade resultat för år 2008 om 26 miljoner kr skall
användas för att återbetala kommunens låneskuld, samt
5. att fastställa kommunens utdebitering för år 2008 till oförändrat
21,19 %.
__________

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Yrkanden
Jan-Olof Pettersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
lägger ett tilläggsyrkande från fem klövern, att kommunfullmäktige uttalar
att Tullskolan blir kvar i kvarteret Nordström 16 som en kommunal F-5
skola.
Patrik Hansson (s), Åsa Gyberg- Karlsson (v), Marcus Alexandersson (s)
yrkar bifall till s/v:s som innebär en ökning av kommunbidraget för åren
2008-2010, samt avslag till kommunstyrelsens förslag att övriga
skolinvesteringar i avvaktan på beslut kring lokalbehovsutredningen tills
vidare skjuts på framtiden, samt att senare beslutande/förändringar
sammanhängande med lokalbehovsutredningen skall inrymmas inom nu
beslutade budgetramar för åren 2008-2010, samt tilläggsyrkanden:
1.att ge Barn- och Ungdomsnämnden i uppdrag att planera för om- och
tillbyggnad av Wämöskolan till en modern och ändamålsenlig F-9 skola.
Samtidigt med detta avvecklas Tullskolan i dagens form och eleverna får
Wämöskolan som hemskola,
2. att anmoda Barn- och Ungdomsnämnden att ompröva beslutet att all
tillkommande förskoleetablering ska ske i privat regi, samt
3. att ge Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att stärka fritidshemmens
verksamhet med anvisat belopp om 1 mkr 2008, 3 Mkr 2009 samt 5 Mkr
2010.
Richard Jomshofs yrkar bifall till sd:s förslag som innebär en ökning av
kommunbidraget för åren 2008-2010, samt tilläggsyrkanden:
1.att avsätta 1 mkr/år från och med 2008, för inrättande av en
inbyggd jourskoleenhet för barn som inte fungerar i den normala
skolsituationen,
2. att de ideella föreningar som mottar kommunalt bidrag skall försäkra sig
om att ingen vuxen inom föreningens verksamhet har begått brott mot barn,
3. att utreda möjligheterna att, i linje med ”Bunkefloprojektet”, ge samtliga
barn i årskurs ett till fem en daglig, obligatorisk gymnastiklektion,

28-29 november 2007 12

4. att inta en restriktiv hållning till etablerandet av nya friskolor framgent,
5. att säga nej till muslimska friskolor,
6. att avskaffa modersmålsstödet i förskolan,
7. att tillskriva regeringen med en begäran om att få bli försökskommun för
slopad hemspråksundervisning i grundskolan, samt
8, att svenska, bortsett från särskilda undantagsfall som till exempel
språklektioner, skall vara det enda tillåtna samtalsspråket i kommunens
skolor,
9. att Tullskolan skall drivas vidare i kommunal regi,
10. att utreda möjligheterna att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag inom
barnomsorgen,
11. att införa frivilliga slumpmässiga drogtester på kommunens skolor,
12. att inleda en offensiv satsning i syfte att åtgärda de kommunala skolornas
eftersatta underhåll. Samtliga insatser skall finansieras genom att en del av
fastighetsbeståndet säljs ut, samt
13. att förändra resursfördelningsmodellen med innebörden att det nuvarande
tilläggskriteriet ”Barn med utländsk härkomst” helt slopas och att de cirka 10
mkr som i dag fördelas enligt detta kriterium i stället förs över till
grundresurserna för förskola och skola samt tilläggskriteriet ”föräldrars
utbildningsbakgrund”.
Proposition och beslut.
Fullmäktige beslutar att ställa proposition på att-sats 1-10 som är
kommunstyrelsens, s/v:s förslag och sd:s förslag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer
proposition på s/v:s förslag mot sd:s. Fullmäktige beslutar att s/v:s förslag
blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster mot 32 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att besluta enligt kommunstyrelsen förslag. Voteringsprotokoll
bilaga 1.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Petterssons (fp) tilläggsyrkande
att kommunfullmäktige uttalar att Tullskolan blir kvar i kvarteret Nordström
16 som en kommunal F-5 skola och finner fullmäktige har beslutat enligt
Jan-Olof Petterssons tilläggsyrkande.
S/v:s tilläggsattsats 1, faller på grund av ovanstående beslut.
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Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 2 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 35 nej-röster och 33 ja-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande 2, voteringsprotokoll bilaga 2
Ordförande ställer proposition på s/v.s tilläggsattsats 3 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 3 röstar ja
och den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 nej-röster och 32 ja-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande 3. Voteringsprotokoll 3.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 1-3, 5-8, 11-13 och
finner att fullmäktige beslutar avslå yrkandena. Ordförande finner att attsats
9 faller på grund av ovanstående beslut.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 4 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den vill bifalla attsats 4 röstar ja och
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 nej-röster och 7 ja-röster, trettien avstår och en
frånvarande att avslå sd:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 4.
Ordförande ställer proposition på attsats 10 och finner att fullmäktige
beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 10 röstar ja
och den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster och 9 nej-röster, trettien avstår och en
frånvarande att bifalla sd:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 5.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att målen är att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig
tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum. Detta mål ska gälla för
samtliga tre år under planperioden,
2. att målen är att andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta
studier på gymnasiet skall år 2008 öka från nuvarande 89% till minst
genomsnitt för gruppen ”större städer” om 91 %. För åren 2009-2010 skall
andelen ökar till 93% respektive 95 %. Det långsiktiga målet skall samtidigt
vara 100%,
3. att tilldela barn- och ungdomsnämnden kommunbidrag om 862.0 miljoner
kr för verksamheten år 2008,
4. att planera för kommunbidrag till barn- och ungdomsnämden om 863,8
miljoner kr år 2009 och 869,8 miljoner kr år 2010,
5. att Rosenfeltskolan, med start år 2008, skall byggas om till en funktionell
F-5/6 skola kombinerad med koncept ”gröna skolgårdar”,
6. att övriga skolinvesteringar i avvaktan på beslut kring
lokalbehovsutredningen tills vidare skjuts på framtiden,
7. att senare beslutande åtgärder/förändringar sammanhängande med
lokalbehovsutredningen skall inrymmas inom nu beslutande budgetramar för
åren 2008-2010,
8. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att revidera nuvarande
resursfördelningssystem för alternativ barnomsorg i syfte att skapa
jämförbara regler med de kommunala förskolorna.
9. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att revidera nuvarande modell
för hantering av de kommunala skolornas lokalkostnader i syfte att skapa
incitament för ett effektivare lokalutnyttjande,
10. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna
målsättningar,
11. att Tullskolan blir kvar i kvarteret Nordström 16 som en kommunal F-5
skola, samt
12. att utreda möjligheterna att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag inom
barnomsorgen.
_____________
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HANDIKAPPNÄMDEN
Sd:s förslag till budget innebär en sänkning av kommunbidraget för åren
2008-2010, samt tilläggsyrkande:
1. att inte avsätta medel för två nya administratörer.
Yrkanden
Karin Månsson (kd) och Kent Lewén (fp)yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Lena Ryge (s), Angela Sandström (s) och Birger Wernersson (s) yrkar bifall
till s/v:s som innebär en ökning av kommunbidraget för åren 2008-2010,
attsats 4 i s/v:s förslag till beslut: att ge handikappnämnden i uppdrag att
genomföra en bred dialog med brukarna om hur inflytandet för den enskilde
brukaren kan öka.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar att ställa proposition på att-sats 1-5 som är
kommunstyrelsens, s/v:s förslag och sd:s förslag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer
proposition på s/v:s förslag mot sd:s. Fullmäktige beslutar att s/v:s förslag
blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster och 32 nej-röster, fem avstår och tre
frånvarande att besluta enligt kommunstyrelsen förslag.Voteringsprotokoll
6.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att målet för samtliga personer som fått beslut om beviljad insats skall ha
fått detta beslut verkställt senast tre månader efter beslutsdatum,
2. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 224.2 miljoner kr för
verksamheten år 2008,
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3. att planera för kommunbidrag till handikappnämnden om 227,4 miljoner
kronor år 2009 och 232,0 miljoner kr år 2010,
4. att funktionshindrade som får beslut om insats enligt socialtjänstlagen
skall ha samma möjlighet att välja utförare som funktionshindrade i LSSlagstiftningen, samt
5. att i övrigt anmoda handikappnämnden att bedriva verksamheten i
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__________
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Torsdagen den 29 november 2007.

IDROTT- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Sd:s förslag till budget innebär en höjning av kommunbidraget för åren
2008-2010, samt tilläggsyrkande:
1.att avsätta 1 mkr per år för att höja kvalitet och tillgänglighet i
fritidsgårdsverksamheten, i syfte att förebygga att barn och ungdomar
hamnar i kriminella aktiviteter.
Yrkanden
Camilla Brunsberg (m), Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (s) och Marcus Alexandersson (s) yrkar bifall till s/v:s
som innebär en ökning av kommunbidraget för åren 2008-2010 och återta
tillbaka tilläggsattsats 1, samt tilläggsyrkanden:
2, att ge idrott- och fritidsnämnden i uppdrag att höja föreningsbidraget med
1 mkr från och med 2008 och fortsatt.
3, att ge idrott- och fritidsnämnden i uppdrag att stärka arbetet på
fritidsgårdarna med därför anvisade medel om 1 Mkr från 2008 och fortsatt.
4, att ge idrott- och fritidsnämnden i uppdrag att studera var det kan vara
lämpligt att placera ny/nya fotbollsplaner med konstgräs.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 2 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 35 nej-röster, en avstår och två
frånvarande att bifalla s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 1.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 3 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 3 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster och 35 nej-röster och två frånvarande
att bifalla s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 2.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 4 och finner och finner
fullmäktige har beslutat enligt s/v:s tilläggsyrkande och därmed faller sd:s
tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela idrotts- och fritidsnämnden kommunbidrag om 46,5 miljoner kr
för verksamheten år 2008.
2. att planera för kommunbidrag till idrotts- och fritidsnämnden om 46,0
miljoner kr år 2009 och 45,9 miljoner kr år 2010,
3. att inom för respektive år tilldelad budgetram skall även inrymmas medel
för ökade driftskostnader till följ av en ny gräsplan vid Ramdala idrottsplats,
4. att anmoda idrotts- och fritidsnämnden att till senast budget 2009 i
samverkan med kommunstyrelsen utarbeta förslag till verksamhetsmål av
betydelse för en god ekonomisk hushållning,
5. att i övrigt anmoda idrotts- och fritidsnämnden att bedriva sin verksamhet
inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar,
6. att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att höja föreningsbidraget med
1 Mkr från och med 2008 och fortsatt,
7. att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att stärka arbetet på
fritidsgårdarna och därför anvisade medel om 1 Mkr från 2008 och fortsatt,
samt
8. att att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att studera vad det kan vara
lämpligt att placera ny/nya fotbollsplaner med konstgräs.
____________

KOMMUNREVISIONEN
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunrevisionen kommunbidrag om 2,0 miljoner kr för
verksamheten år 2008, samt
2. att planera för kommunbidrag till kommunrevisionen om 2,0 miljoner kr
vardera åren 200-2010.
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KULTURNÄMNDEN
Sd:s förslag till budget innebär en höjning av kommunbidraget för åren
2008-2010, samt tilläggsyrkande:
1.att avsätta 300 tkr till kulturarvsfrämjande verksamhet.
2, att införa en avgift på 20 kronor per timme för användandet av publika
datorer vid kommunens bibliotek.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m), Jan-Olof Pettersson (fp) och Maria Persson (c) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Persson (s), Ulf Hansson (v), Patrik Hansson (s) yrkar bifall till s/v:s
som innebär en ökning av kommunbidraget för åren 2008-2010, samt
tilläggsyrkanden:
1. att ge kulturnämnden i uppdrag med hjälp av anvisade medel 0,5 Mkr från
2008 och fortsatt arbeta speciellt med att finna fler ingångar till kulturen för
barn och ungdomar.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer
proposition på s/v:s förslag mot sd:s. Fullmäktige beslutar att s/v:s förslag
blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 35 ja-röster mot 32 nej-röster, sju avstår och en
frånvarande att besluta enligt kommunstyrelsen förslag. Voteringsprotokoll
bilaga 3.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 1 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 33 ja-röster mot 35 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att besluta och finner att fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Voteringsprotokoll bilaga 4.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 1-2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kulturnämnden kommunbidrag om 48,6 miljoner kr för
verksamheten år 2008,
2. att planera för kommunbidrag till kulturnämnden om 48,3 miljoner kr för
år 2009 och 48,2 miljoner kr år 2010,
3. att i kommunens investeringsbudget för år 2008 och investeringsplan för
år 2009 fortsätta avsätta erforderliga medel för redan beslutad förstudie kring
och efterföljande projektering av nytt huvudbibliotek på Trossö,
4. att den nuvarande satsningen på ”Det öppna sinnet” skall fortsätta,
5. att från år 2008 utöka bidraget till stiftelsen Blekinge museum med
hänvisning till ianspråktagandet av nya museilokaler på Rosenholmsområdet,
6. att anmoda kulturnämnden att till senast budget 2009 i samverkan med
kommunstyrelsen utarbeta förslag till verksamhetsmål av betydelse för en
god ekonomisk hushållning, samt
7. att i övrigt anmoda kulturnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__________________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Miljö och byggnadsnämnd
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m), Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, som är samma som sd:s förslag.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till s/v:s som innebär en ökning av
kommunbidraget för åren 2008-2010.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och sd:s förslag mot
s/v:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens och
sd:s förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att målet är att följande handläggningstider skall gälla för
bygglovsärenden från och med år 2008 (genomsnitt för ett normalt ärende
med kompletta handlingar):
• Ärenden som beslutas enligt delegation skall handläggas senast inom
10 dagar,
• Ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsnämnden skall vara
färdigberedda inom 40 arbetsdagar,
• Förhandsbesked skall vara färdigberedda för beslut senast 40
arbetsdagar från det att ärendet lämnat in till
samhällbyggnadsförvaltningen,
• Tillsyns- eller anmälningsärende enligt miljöbalken, djur- skyddseller livsmedelslagen skall behandlas inom 30 arbetsdagar.
2. att tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommunbidrag om 9,9 miljoner
kr för verksamheten år 2008,
3. att planera för kommunbidrag till miljö- och byggnadsnämnden om 9,7
miljoner kr vardera åren 2009-2010,
4. att godkänna att miljö- och byggnadsnämnden för utökad samverkan med
Blekinge tekniska högskola får ta i anspråk 70 tkr av sitt ingående kapital
under 2008 och preliminärt 70 tkr vardera åren 2009-2010,
5. att anmoda miljö- och byggnadsnämnden att se över
kostnadstäckningsgraden på miljöavdelningen, samt
6. att i övrigt anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna
målsättningar.
____________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Bostadsanpassning
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m), Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall till s/v:s tilläggyrkande.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till s/v:s förslag, som är samma som
kommunstyrelsens och sd:s förslag, samt yrkar bifall till s/v:s
tilläggsyrkande:
1. att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna
att, utan att det innebär försämringar för de sökande, pressa kostnaderna
för bostadsanpassade insatser.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att för bostadsanpassningsbidrag tilldela miljö- och byggnadsnämnden
kommunbidrag om 9,5 miljoner kronor år 2008 samt planera för
kommunbidrag om samma belopp åren 2009-2010,
2. att i övrigt anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna
målsättningar, samt
3. att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna
att, utan att det innebär försämringar för de sökande, pressa kostnaderna för
bostadsanpassade insatser.
_____________

SOCIALNÄMNDEN
Individ- och familjeomsorg
Yrkanden
Ingrid Hermansson (c) och Sofia Bothorp(s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan-Anders Lindfors (s), Åsa Gyberg Karlsson (v), Christina Mattisson (s)
och Eva- Britt Dahlström (s) yrkar bifall till s/v:s förslag som innebär en
ökning av kommunbidraget för åren 2008-2010, samt yrkar bifall till s/v:s
tilläggsyrkande:
1. att ge socialnämnden i uppdrag att förstärka fältgruppens arbete med
anvisade medel om 1 Mkr från 2008 och fortsatt.
2. att ge socialnämnden i uppdrag att förbättra förutsättningarna för individ
och familjeomsorgens råd och stödverksamhet med anvisade medel om 0,7
Mkr för 2008 och fortsatt.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till sd:s förslag som innebär en ökning av
kommunbidraget för år 2008-2010, samt tar tillbaka tilläggsyrkande1, samt
yrkar bifall till sd:s tilläggsyrkande
2. att avsätta 1 Mkr per år, utöver femklöverns budgetförslag, för att
möjliggöra önskvärda satsningar på åtgärder för personer med speciella
problem.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
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Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer
proposition på s/v:s förslag mot sd:s. Fullmäktige beslutar att s/v:s förslag
blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster mot 32 nej-röster, fem avstår och två
frånvarande att besluta och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsen förslag. Voteringsprotokoll bilaga 5.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 1 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 36 nej-röster, fem avstår och två
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 6.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 2 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 36 nej-röster, fem avstår och två
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 7.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att målen är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en insats av
socialtjänsten skall under hela planeringsperioden erhålla hjälp inom
kommunens geografiska område,
2. att minst 90 % av de vuxna personer med missbruksproblem som får en
insats av socialtjänsten, skall under hela planeringsperioden erhålla hjälp
inom kommunens geografiska område,
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3. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 90,0 miljoner kr för individoch familjeomsorgen år 2008,
4. att planera för kommunbidrag till socialnämnden för individ- och
familjeomsorgen om 89,8 miljoner kr 2009 och 89,6 miljoner kr år 2010,
5. att uppmana socialnämnden att inom tilldelade budgetramar prioritera dels
ett nytt lågtröskelboende, dels ett nytt boende för personer med
dubbeldiagnos,
6. att samarbetet med och stödet till de ideella föreningar som verkar inom
socialtjänsten skall fortsätta att utvecklas och utökas, samt
7. att i övrigt anmoda socialnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
________

SOCIALNÄMNDEN
Ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktige beslutar
1. att målet är att minst 97% av invånarna i Karlskrona kommun skall vara
oberoende av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen varje år under
planeringsperioden,
2. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 35,7 miljoner kr för
ekonomiskt bistånd år 208, samt
3. att planera för kommunbidrag avseende ekonomiskt bistånd om likaledes
35,7 miljoner kr vardera åren 2009-2010.
______________

TEKNISKA NÄMNDEN (Skattefinansierat)
Yrkanden
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är samma
som s/v:s och sd:s förslag.
Percy Blom (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till s/v:s förslag, samt tar
tillbaka attsats 5-6
Richard Jomshof yrkar bifall till sd:s förslag, som är samma som
kommunstyrelsens och s/v:s förslag, samt tar tillbaka tilläggsattsats 1.

28-29 november 2007 25

Kommunfullmäktige beslutar
1. att målen är minst 70 % av det budgeterade beloppet för
fastighetsunderhåll skall göras av planerat underhåll senast år 2010 i
jämförelse med 55 % år 2007,
2. att under år 2008 skall utredas och lämnas förslag på alternativa
förnyelsebara energikällor för uppvärmning av minst 3 fastigheter utanför
fjärrvärmeområdet,
3. att energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter och
anläggningar under perioden 2008-2010 skall minska från nuvarande 133
kWh/kvm till 120 kWh/kvm,
4. att energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik under perioden 2008-2010 skall minska med 5 % i jämförelse med
nuvarande 487 kWh per belysningspunkt,
5. att tilldela tekniska nämnden kommunbidrag om 87,4 miljoner kr för
skattefinansierad verksamhet år 2008,
6. att planera för kommunbidrag till tekniska nämnden om 88,9 miljoner kr
2009 och 91,6 miljoner kr år 2010,
7. att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget om investeringsbudget avseende tekniska nämndens egen
verksamhet år 2008 skall eventuellt ökade kapitalkostnader rymmas inom
givna ramar,
8. att anmoda tekniska nämnden att arbeta aktivt för att uppnå utökad
samordning av lokalutnyttjandet mellan kommunkoncernens olika
verksamhetsområden, samt
9. att i övrigt anmoda tekniska nämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
___________

TEKNISKA NÄMNDEN (avgiftsfinansierat)
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag som är lika
som s/v:s och sd:s förslag till attsatser 1-9.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1. att avkastningen från
tekniska förvaltningens avgiftsfinansierade verksamhet ska uppgå till
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2,5 Mkr 2009 samt 4,5 Mkr 2010 och finner att fullmäktige beslutar avslå
yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa kommunstyrelsens förslag avseende färjeterminalen,
småbåtsanläggningar, parkeringsanordningar, laboratorium, renhållning samt
vattenförsörjning och avloppshantering,
2.att målen är att andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som
bedöms med anmärkning, skall som ett rullande femårsmedelvärde minska
med 50 % senast år 2012 med 2004 som startår,
3. att av permanentboende i villa skall från år 2008 minst 95 % ha valt
sortering av hushållsavfall,
4. att boende i flerfamiljshus skall från år 2008 minst 75 % ha valt sortering
av hushållsavfall,
5. att godkänna kommunstyrelsens förslag till höjning av vatten- och
avloppstaxan i enlighet med sidorna 211-226 i ”nämndernas förslag till
budget 2008 och planer 2009-2010” (bl a avses då höjning från 17,50 kr/kbm
till 18,00 kr/kbm vatten samt höjning av mätaravgift med 100 kr),
6. att godkänna kommunstyrelsens förslag till förändring av
renhållningstaxan i enlighet med sidorna 227-236 i ”nämndernas förslag till
budget 2008 och planer 2009-2010” (bl a avses då höjning av
renhållningsavgiften med ca 4 % beroende på abonnemang och höjning av
latrinhämtningsavgiften med ca 10%),
7. att den totala kommunbidragsramen för avgiftsfinansierad verksamhet år
2008 permanent sätts ned till 0 kronor,
8. att medge tekniska nämnden att inom sin avgiftsfinansierade verksamhet
år 2008 ta i anspråk 1,5 miljoner kr ur sitt eget kapital, samt
9. att planera för att tekniska nämnden inom sin avgiftsfinansierade
verksamhet får ta i anspråk eget kapital med 1,5 miljoner kr vardera åren
2009-2010.
___________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sd:s förslag till budget innebär en sänkning av kommunbidraget för åren
2008-2010, samt tilläggsyrkande:
1.att inte avsätta 100 tkr i budget för modersmålsundervisning.
2. att ställa krav på SFI-verksamheten att budgeten ska vara balanserad.
3. att avsätta 0,5 Mkr per år till att ansluta Karlskrona till ett projekt benämnt
”Sommarlovsentreprenörerna”, där ungdomar i gymnasieåldern får möjlighet
att under sommarlovet få en introduktion i företagande och entreprenörskap.
4. att utreda hur ”ansvarsfulla relationer” skall kunna lyftas fram tydligare i
skolornas undervisning.
5 att införa frivilliga slumpmässiga drogtester på kommunens skolor.
Yrkanden
Ann-Louise Trulsson (m) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och påpekar att i attsats 1 ska texten ändras till
följande: att andelen elever som får slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra
år efter påbörjad utbildning skall under hela planeringsperioden vara minst
85 % att jämföra med nuvarande nivå om 77 %, samt i attsats 3, så ska det
står följande texten: att andelen gymnasieelever (i årskurs 2) som upplever en
god kvalité i skolan och undervisningen skall under hela planeringsperioden
vara minst 75 % att jämföra med dryga 75 % enligt senaste gjorda
elevundersökning, samt yrkar bifall till s/v:s tilläggsattsats.
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar bifall till s/v:s förslag som innebär en ökning
av kommunbidraget för åren 2008-2010, samt yrkar bifall till s/v:s
tilläggsyrkande:
1. att ge utbildningsnämnden i uppdrag för och starta lärlingsprogram inom
vård och omsorgsyrken.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer
proposition på s/v:s förslag mot sd:s. Fullmäktige beslutar att s/v:s förslag
blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster mot 32 nej-röster, sex avstår och två
frånvarande att besluta och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsen förslag. Voteringsprotokoll bilaga 8.
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Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsatser 1-5 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att andelen elever som får slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra år
efter påbörjad utbildning skall under hela planeringsperioden vara minst
85 % att jämföra med nuvarande nivå om 77 %,
2. att gymnasieelevernas genomsnittliga poäng i slutbetyget skall under hela
planeringsperioden vara minst 14,5 att jämföra med nuvarande tal 14,1,
3. att andelen gymnasieelever (i årskurs 2) som upplever en god kvalité i
skolan och undervisningen skall under hela planeringsperioden vara minst 75
% att jämföra med dryga 75 % enligt senaste gjorda elevundersökning,
4. att andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser
under läsåret skall under hela planeringsperioden vara minst 80 % att jämföra
med nuvarande 79 %,
5. att tilldela utbildningsnämnden kommunbidrag om 206,7 miljoner kr för
verksamheten år 2008,
6. att planera för kommunbidrag till utbildningsnämnden om 204,9 miljoner
kr år 2009 och 204,5 miljoner år 2010,
7. att anmoda utbildningsnämnden att sträva efter att omprioritera på sin sikt
frigjorda resurser på grund av elevminskningar inom gymnasieskolan till
kvalitetshöjningar i verksamheten,
8. att i övrigt anmoda utbildningsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar, samt
9. att ge utbildningsnämnden i uppdrag för och starta lärlingsprogram inom
vård och omsorgsyrken.
__________

VALNÄMNDEN
Yrkanden
Birgitta Gamelius (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är
samma som s/v:s och sd:s förslag.
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Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen, s/v:s och sd:s förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att tilldela valnämnden kommunbidrag om 70 tkr för verksamheten år 2008,
samt
att planera för kommunbidrag till valnämnden om 1.280 tkr vardera åren
2009 och 2010.
__________

ÄLDRENÄMNDEN
Yrkanden
Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
avslag på s/v:s 1-2 tilläggsattsatser, samt yrkar bifall till sd:s tilläggsattsats 3
och avslag på sd:s tilläggsattsats 1-2.
Kent Lewén (fp) yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar avslag
på s/v:s tilläggsattsats och sd:s tilläggsattsatser.
Peter Johansson (s) yrkar bifall s/v:s förslag som innebär en ökning av
kommunbidraget för åren 2008-2010, samt yrkar bifall till s/v:s
tilläggsyrkande:
1. att ge äldrenämnden i uppdrag att starta dagverksamhet för
senildementa på Trossö med ändamålet anvisade medel.
2. att ge äldrenämnden i uppdrag att genomföra en bred dialog med brukarna
om hur inflytande för den enskilde brukaren kan öka.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till sd:s förslag som är samma som
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall till sd:s tilläggsyrkanden:
1. att utreda möjligheterna att inrätta en volontärförmedling i likhet med den
som finns i Umeå.
2. att utreda möjligheterna att inrätta en kolloverksamhet för äldre i likhet
med den som finns i Stockholm.
3. att utreda möjligheterna att införa en parboendegaranti.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s förslag
och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 32 nej-röster och en frånvarande
att besluta och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen
förslag. Voteringsprotokoll bilaga 9.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 2 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 36 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 10.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 1-2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandena.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 3 och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att målet är att alla som beviljats en plats inom särskilt boende skall under
hela planeringsperioden ha fått sig en plats tilldelad inom maximalt tre
månader,
2. att tilldela äldrenämnden kommunbidrag om 605,2 miljoner kr
verksamheten år 2008,
3. att planera för kommunbidrag till äldrenämnden om 608,3 miljoner kr år
2009 och 616,2 miljoner kr år 2010,
4. att uppmana äldrenämnden att över tiden skapa en god balans mellan
antalet platser i särskilt boende och antalet timar inom hemtjänsten,
5. att privata fastighetsägare skall stimuleras till att bygga ett antal s k
seniorboenden för äldrepersoner,
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6. att äldreomsorgen även för åren 2008-2010 förutsätts erhålla årliga 7,0
miljoner kr (utöver ovan angivna budgetramar) i riktat statsbidrag till insatser
inom äldreomsorgen i linje med socialstyrelsens anvisningar,
7. att i övrigt anmoda äldrenämnden att bedriva verksamheten i ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar, samt
8. att utreda möjligheterna att införa en parboendegaranti.
___________

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela överförmyndarnämnden kommunbidrag om 2.200 tkr för
verksamheten år 2008, samt
2. att planera för kommunbidrag till överförmyndarnämnden om likaledes
2.200 tkr vardera åren 2009-2010.
___________

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och s/v:s förslag mot
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats
1. att grundstödet skall ligga på 100 tkr och tilläggsattsats
2. att mandatstödet skall vara 32 578 kr finner att fullmäktige beslutar avslå
yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunfullmäktige egna verksamheter (inklusive kommunalt
partistöd) kommunbidrag om 5,8 miljoner kr för år 2008,
2. att planera för kommunbidrag till kommunfullmäktiges egna
verksamheter (inklusive kommunalt partistöd) om likaledes 5,8 miljoner kr
för vardera åren 2009-2010, samt
3. att beloppen för det kommunala partistödet årligen skall räknas upp
samma tidsintervall och procentsats som nämnderna får i kompensation för
allmän kostandstegring (löne- och priskompensation).
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KOMMUNSTYRELSEN
Ersättning till räddningsförbundet
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 35,5 miljoner kr
(uttryckt i 2006 års lönenivå och 2007 års prisnivå) för ersättning till
Räddningsförbundet år 2008, samt
2.att planera för kommunbidrag för ersättning till Räddningsförbundet om
35,7 miljoner kr år 209 och 35,6 miljoner kr år 2010 (uttryckta i 2006 års
lönenivå och 2007 års prisnivå).
________

KOMMUNSTYRELSEN
Stöd till högskoleutbildning
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 340 tkr för stöd till
högskoleutbildning år 2008, samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till högskoleutbildningen om
likaledes 340 tkr vardera åren 2009 och 2010.
_______

KOMMUNSTYRELSEN
Kollektivtrafiken
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkat bifall till s/v:s förslag som innebär en ökning av
kommunbidraget för åren 2008-2010, samt bifall tilläggsyrkande:
1. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under hela planperioden använda
anvisade medel om 0,2 Mkr årligen för att handla upp fria studentresor.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är
samma som sd:s förslag, samt yrkar bifall till s/v:s tilläggsattsats.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och sd:s förslag mot
s/v:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 42,5 miljoner kr*
för stöd till kollektivtrafiken år 2008 (uttryckt i 2008 års beräknade
kostnadsnivå), samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till kollektivtrafiken om 42,4
miljoner kr* år 2009 och 42,8 miljoner kr* år 2010 (uttryckt i 2008 års
beräknade kostnadsnivå).
3. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under hela planperioden använda
anvisade medel om 0,2 Mkr årligen för att handla upp fria studentresor.
* = Eventuellt medel för kust- till kust-banan får vid behov disponeras ur
särskild reserv för tågtrafik m m under huvudprogrammet finansiering.
______

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall
på s/v:s tilläggsattsats.
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till s/v:s förslag som innebär en ökning av
kommunbidraget för åren 2008-2010, samt yrkar bifall till tilläggsyrkande:
1. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om en
kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till 25 år.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till sd:s förslag som innebär en sänkning av
kommunbidraget för åren 2008-2010, samt yrkar bifall till tilläggsyrkande: 1.
att reducera antalet kommunalråd från sex till fyra,
2. att avskaffa miljöpartiets post som observatör i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
3. att avveckla tjänsten som integrationsstrateg, samt
4. att inrätta en tjänst som återvandringshandläggare.
Propositioner och beslut.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.

28-29 november 2007 34

Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsatser 1-4 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att antalet företag i Karlskrona ska växa med minst 250 stycken under
perioden 2008-2010,
2. att besöksnäringen skall öka med årliga 5 % uttryckt i antalet gästnätter i
kommunen,
3. att Karlskrona dessutom år 2010 skall ha uppnått en topp-10 position
avseende populära kustdestinationer,
4. att antalet besökare på Karlskrona kommun webbplats skall öka med 10 %
per år under perioden 2008-2010 att jämföra med nuvarande besökssiffra om
1.420.000 personer per år, samt
5. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om en
kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till 25 år.
____________

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Interna poster m.m
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett belopp om 179,2 miljoner kr år 2008 för interna intäktsposter
och planera för belopp avseende samma ändamål om 183,4 miljoner kr år
2009 och 186,6 miljoner kr år 2010.
-------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Reserver för löne- och prisstegring
Yrkande
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar att attsats 1 i kommunstyrelsen förslag ändras
till följande: att till kommunstyrelsens förfogande ställa en reserv för
kompensation för löneökningar med sammanlagt högst 128,4 miljoner kr för
år 2008, samt yrkar att attsats 2 i kommunstyrelsens förslag ändras till
följande: att planera för kompensation för löne- och prisstegring med
preliminärt 221,6 miljoner kr (ackumulerat) år 2009 och preliminärt 303,5
miljoner kr (ackumulerat) år 2010.
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Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att till kommunstyrelsens förfogande ställa en reserv för kompensation för
löneökningar med sammanlagt högst 128,4 miljoner kr för år 2008, samt
2. att planera för kompensation för löne- och prisstegring med preliminärt
221,6 miljoner kr (ackumulerat) år 2009 och preliminärt 303,5 miljoner kr
(ackumulerat) år 2010.
--------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Avstämning av arbetsgivaravgifter
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta en intäktspost om 1,5 miljoner kr år 2008 för avstämning av
slutliga arbetsgivaravgifter och att planera för belopp avseende samma
ändamål om 1,5 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010.
----------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Pensioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 137,3 miljoner kr år 2008 för pensionskostnader och
att planera för anslag till samma ändamål om 142,6 miljoner kr vardera åren
2009 och 2010.
--------
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Kalkylerad KP
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett belopp om 89,6 miljoner kr för den interna intäktsposten
Kalkylerad KP och att planera för belopp avseende samma ändamål om 89,6
miljoner kr vardera åren 2009 och 2010.
---------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Fackliga uppdrag
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 2,0 miljoner kr år 2008 för kommunens merkostnader
med anledning av fackliga uppdrag och planera för anslag till samma
ändamål om 2,0 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010.
--------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Visa reserver
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till s/v:s förslag som är samma som
kommunstyrelsens och sd:s förslag och yrkar bifall till tilläggsyrkanden:
1. att under kommunstyrelsen uppta en reserv för förskoleutbyggnad om 6
Mkr 2008, 7 Mkr 2009, samt 10 Mkr 2010.
2. att under kommunstyrelsen uppta en reserv för tillväxtskapande åtgärder,
arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning samt för eventuellt ökade
socialbidrag om 5 Mkr 2008, 5 Mkr 2009 samt 5 Mkr 2010.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens attsats 1-3, samt yrkar
att attsats 4 ändras till följande: att ställa 0,7 mkr årligen till
kommunstyrelsens förfogande för kostnader för oförutsedda behov.
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till Mats Lindboms ändringsyrkande på attsats
4.
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Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och s/v:s förslag mot
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens och
s/v:s förslag.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 2 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 36 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 11.
Kommunfullmäktige beslutar
1.att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för tågtrafik m m om
1,8 miljoner kr år 2008 samt att planera för en motsvarande reserv om 3,5
miljoner kr år 2009 och 5,5 miljoner kr år 2010,
2.att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för årliga kostnader
med anledning av tillgänglighetsskapande åtgärder om 0,4 miljoner kr år
2009 och 2,6 miljoner kr år 2010,
3. att ställa 0,7 miljoner kr årligen till kommunfullmäktiges förfogande för
kostnader för oförutsedda behov, samt
4. att ställa 0,7 mkr årligen till kommunstyrelsens förfogande för kostnader
för oförutsedda behov.
--------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Utlåningsavgifter, avkastningskrav m m
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till s/v:s förslag, samt dra tillbaka att-sats
2: att budgetera avkastningskrav på moderbolagskoncernen om 33,0 miljoner
kr år 2008 och att planera budgetering av intäkter om likaledes 33,0 miljoner
kr vardera åren 2009 och 2010.
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Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att budgetera intäkter avseende utlåningsavgifter m m om 6,7 miljoner kr år
2008 och planera för budgetering av motsvarande intäkter om 6,7 miljoner kr
vardera åren 200-2010, samt
att budgetera avkastningskrav på moderbolagskoncernen om 18 miljoner kr
år 2008 och att planera budgetering av intäkter om likaledes 18 miljoner kr
vardera åren 2009 och 2010.
-----------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Resultatförbättrande utvecklingsprogram
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att som teknisk justering hos nämnderna justera de kostnader och intäktneutrala posterna om 6,2 miljoner kr år 2008 och 7,2 miljoner kr vardera åren
2009-2010, samt
2. att i samband med upprättande av budgetdirektiven för åren 2009-2011
ompröva modellen för fördelning av de olika besparingsbetingen enligt de
resultatbefrämjande utvecklingsprogrammet (RUP) med beaktande av
planerna på/besluten kring ny kommungemensam serviceförvaltning,
anställningsstopp med flera åtgärder avseende den kommunala
organisationen och verksamheten.
--------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Säkerhetsmarginal
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att planera för budgetering av 3,4 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010
som s k säkerhetsmarginal.
------------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Realisationsvinter vid fastighetsförsäljning
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Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att budgetera intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning om 7,0
miljoner kr år 2008 och planera för sådana intäkter om 7,0 miljoner kr år
2009 och 3,0 miljoner kr år 2010.
--------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Avskrivningar
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 111,7 miljoner kr år 2008 för avskrivningar och att
planera för anslag till samma ändamål om 113,6 miljoner kr vardera åren
2009 och 2010.
-------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Skatteintäkter och statsbidrag
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till s/v:s tilläggsyrkande: 1 att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva regeringen och påpeka det orimliga
i att inte värdesäkra nivån på statsbidragen, vilket för Karlskrona kommun
innebär utebliven resursförstärkning om 9 Mkr årligen.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till s/v:s tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppta ett belopp om 2.591,8 miljoner kr år 2008 för beräknande
skatteintäkter och statsbidrag och att planera för belopp om 2.705,1 miljoner
kr 2009 och 2.813,6 miljoner kr år 2010, samt
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2. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva regeringen och påpeka det
orimliga i att inte värdesäkra nivån på statsbidragen, vilket för Karlskrona
kommun innebär utebliven resursförstärkning om 9 Mkr årligen.
--------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Finansnetto
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 15,2 miljoner kr år 2008 för finansiella externa
kostnader (netto) och planera för anslag till samma ändamål om 23,0
miljoner kr år 2009 respektive 23,5 miljoner kr år 2010.
----------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Ränta på pensionsskulden
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 1,5 miljoner kr år 2008 för ränta på pensionsskuld
och att planera för anslag till samma ändamål om 1,5 miljoner vardera åren
2009-2010.
------------------------

ÖVERGRIPANDE BESLUT
Yrkanden
Christina Mattisson (s), Angela Sandström (s) och Eva Strömqvist (s) dra
tillbaka yrkande attsats 1a, 2, 13 och 14 och yrkar bifall till övriga attsatser i
s/v:s förslag och yrkar bifall till tilläggsyrkanden:
1. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva regeringen och påpeka det
oacceptabla i att gemensamma skattemedel går till stora utdelningar till ägare
av fristående skolor.
2. att Karlskrona kommun ska erbjuda alla som haft en tillfällig anställning
eller vikariat under minst sex månader en tillsvidareanställning i kommunen.
3. att Karlskrona kommun upprättar en plan på hur ofrivilliga
timanställningar kan tas bort i kommunen.
4. att ge kommunstyrelsen i uppdrag av ett förslagssystem så som beskrivs i
socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetakternativ, samt
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lägger ett tilläggsyrkande: att med hänvisning till fullmäktiges beslut om
Tullskolans fortsatta användning ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
återkomma med förslag om reviderad investeringsbudget.
Kent Lewén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar bifall till
s/v:s tilläggsyrkande 4, samt yrkar avslag på s/v:s tilläggsattsatser 1-3, samt
yrkar avslag på s/vs lagda yrkande: att med hänvisning till fullmäktiges
beslut om Tullskolans fortsatta användning ge kommunstyrelsen i uppdrag
att snarast återkomma med förslag om reviderad investeringsbudget.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till sd:s förslag som är lika som
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall till tilläggsyrkanden:
1. att Karlskrona kommun säger upp alla avtal med Migrationsverket.
2. att alla former av ”positiv särbehandling” eller beaktande av etnicitet vid
anställning inom kommunen avskaffas.
3. att det kommunala stödet till alla invandrarföreningar som helt eller delvis
syftar till att upprätthålla hemlandets kultur och identitet i Sverige avvecklas.
4. att politisk diskriminering skall vara förbjuden i Karlskrona kommun.
5 att utreda möjligheten att inrätta en kommunal tjänst som marinbiolog.
6. att det livsmedel som Karlskrona kommun köper in och serverar på bland
annat skolor och äldreboenden skall vara fri från industriellt framställda
transfetter, och att kommunen i övrigt följer den danska linjen i fråga om
transfetter som medger maximalt två procent transfetter av det totala
fettinnehållet.
7. att all verksamhet som syftar till att befrämja den mångkulturella
samhällsutvecklingen skall avvecklas.
8. att Karlskrona kommun upprättar ett mångkulturellt bokslut där samtliga
kostnader till kommunens flykting- invandrar- och integrationsverksamhet
redovisas, samt
9. att antalet valkretsar minskas till två.
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
yrkar bifall till s/v:s tilläggsyrkande 4, samt sd:s tilläggsyrkande 4.
Jan-Olof Pettersson (fp) yrkar avslag till s/v:s tilläggsattsats 1.
Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar bifall till s/v:s förslag.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition attsats för attsats.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens attsatser 1a, 2-4, 5a-5b och 616.
Ordförande ställer proposition på s/v:s avslagsyrkande på attsats 1b och
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 1 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 36 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 12.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 3 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 3 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 33 ja-röster och 35 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 13.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 4 och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
Ordförande ställer proposition på Christina Mattisson (s) tilläggsyrknade att
med hänvisning till fullmäktiges beslut om Tullskolans fortsatta användning
ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast återkomma med förslag om
reviderad investeringsbudget och finner att fullmäktige beslutar avslå
yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla tilläggsyrkandet
röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 33 ja-röster och ordförandes röst 34 och 33 nejröster, sex avstår och en frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande.
Voteringsprotokoll 14.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsatser 1-9 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandena.

28-29 november 2007 43

Kommunfullmäktige beslutar
1a. att för år 2008 fastställa ett utrymme för nya investeringar om 171,5
miljoner kr med inriktning i enlighet med bifogad investeringsplan på
sidorna 107-114 i ” kommunstyrelsens förslag till budget 2008 och planer
2009-2010”), varvid sådana investeringar som är kostnadsberäknande till 0,5
miljoner kr eller mer ej får komma till utförande utan särskilt
igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att
fatta beslut om projekteringstillstånd och investeringstillstånd förutsatt att
investeringen innefattas i den driftskostnads- och investeringsram som
fullmäktige årligen beslutar,
1b. att investeringar inom Gata/parkverksamhet utrustning och
fastighetsverksamhet utrustning ej får komma till stånd utan KSAU:s
godkännande,
2. att låta förslaget till budget bygga på antagandet att nettolåneskulden
under 2008 ökar från 635 till 661 miljoner kr, d v s med 26 miljoner kr,
3. att fastställa beloppsramen under 208 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kr (avser förköpsärenden),
4. att fastställa anslagsbildningsnivån i driftsbudgeten för samtliga nämnder
och förvaltningar till nämndsvis netto, varvid undantag dock skall göras för
socialbidrag och bostadsanpassingsbidrag,
5a. att vid konflikt mellan målsättningar och tilldelade anslag är det
anslagsbeloppen som gäller, till dess att kommunfullmäktige har förändrat
målsättningarna eller förändrat tilldelade medel,
5b. att nämnd som befarar underskott skall vidta åtgärder för att hålla
budgeten och att om nämnden trots detta befarar underskott skall den i
samband med att underskott rapporteras till fullmäktige även lämna förslag
på förändring av verksamheten och /eller målsättningar så att underskott kan
undvikas,
6. att nämnder och styrelser själva ska svara för uppkomna negativa
avvikelser mot budgeten, varvid uppkomna negativa avvikelser överförs till
nästa budgetår och räntebelastas (om positiva avvikelser uppstår och
nämnder och styrelser fullgjort aktuella verksamheter etc, skall motsvarande
princip gälla. Socialbidrag och bostadsanpassingsbidrag skall undantas från
ovannämnda princip),
7. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2008 inhämta uppgifter från
nämnder och styrelser för en traditionell budgetuppföljningsrapport per den
29 februari och 31 oktober, innehållande uppföljning av personalnyckeltal
och prognos för beräknat ekonomsikt utfall, samt att upprätta fullständiga
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delårsbokslut per den 30 april och den 31 augusti, innehållande uppföljning
för beräknat ekonomiskt utfall,
8. att kommunernas nämnder skall ha en månadsvis budgetuppföljning med
prognos till årets slut med undantag av januari månad och juni månad,
9. att uppdra till samtliga nämnder att inarbeta sina verksamhetsmål i
internbudget 2008,
10. att godkänna arvodesberedningens förslag till ändring 2008-01-01 av
ersättningarna till de politiskt förtroendevalda i kommunen, vilket redovisas
på sidorna 117-126 i ”kommunstyrelsens förslag till budget 2008 och planer
2009-2010”,
11. att berörda nämnder skall planera för byggstart av ett nytt stadsbibliotek
år 2010,
12. att finansiera den årliga drift- och kapitalkostnaden för kommunens
webbplats (ca 350 tkr) genom anpassning,
13. att i övrigt godkänna och fastställa kommunstyrelsens förslag till budget
för Karlskrona kommun för år 2008, samt att uppmana samtliga berörda
nämnder och styrelser att kommungemensamt, aktivt verka för dess
verkställighet när det gäller ekonomiska resultat, mål och inriktning (i
genomförandet betonas särskilt det kommungemensamma ansvaret över
förvaltnings- och nämnd gränser)
14. att godkänna föreliggande planer år 2009-2010,
15. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat
principbeslut företa tekniska justeringar, samt
16. att uppdra till samtliga nämnder att inom tilldelade budgetramar
prioritera behovet av åtgärder för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro.
-------------

Bolagens investeringsbudget
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bilagda investeringsplaner för de kommunala bolagen avseende
budget 2008.
_________________
Reservationer
Alla närvarande socialdemokrater reserverar sig till förmån för eget förslag.
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Kommunala uppdrag
Akten

2007.33.102

§ 169
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Marcus Alexandersson (s) har i skrivelse daterad den 26 november 2007
avsagt sig samtliga uppdrag i Karlskrona kommun.
2. Per Björklund (sd) har i skrivelse daterad den 26 oktober 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 170
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Utbildningsnämnden
Ersättare Liselott Barvesten (mp) efter Erik Härstedt.
Borgströms stiftelse , JA
Ledamot Daniel Jusinski (kd) efter Bengt-Åke Persson.
Halléns stiftelse, Folke och Elise
Ersättare Daniel Jusinski (kd) efter Bengt-Åke Persson.
Koloniträdgårdar UPA Karlskrona
Ledamot Daniel Jusinski (kd) efter Bengt-Åke Persson.
Kulturnämnden
Ersättare Billy Peltonen (s) efter Lucie Granlund.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Ola Svensson (s) efter Per Björklund.
Idrott- och fritidsnämnden
Vice ordförande Jan Elmqvist (s) efter Marcus Alexandersson.
Idrott- och fritidsnämnden
Ledamot Tommy Mattisson (s) efter Jan Elmqvist.
Idrott- och fritidsnämnden
Ersättare Chatarina Holmberg (s) efter Tommy Mattisson.
_____
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Akten

2006.499.700

§ 171
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Karlskrona kommun revisionen, granskning av bredbandsutbyggnaden.
B. Karlskrona Kommun revisionen, angående förlängning av förordnande för
Förvaltningschefer.
C. Karlskrona kommun revision, granskning av likvärdig biståndsbedömning i
Karlskrona kommun
D. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Äldrenämnden.
E. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Socialnämnden.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____
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Akterna

2007.594.339
2007.595.433
2007.596.514
2007.614.512
2007.615.611
2007.602.611

§ 172
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om att slopa julgranen framför Rådhuset, av Mary
Westerberg.
2. Medborgarförslag om växtligheten vid Lyckebys vattenfall, av Mary
Westerberg.
3. Medborgarförslag om parkeringsplatser på N Kungsgatan (tunnelspåret) i
Karlskrona, av Mary Westerberg.
4. Medborgarförslag om cykelbana Hasslö- Almö- E-22an, av Pamela
Erlandsson.
5. Motion om att införa inkomstrelaterade avgifter för kulturskolan, av
Günter Dessin.
6. Medborgarförslag om Vedebyskolan, föräldrarepresentant Lars Brask
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
______
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Akten

2006.24.030

§ 173
Avskriven motion
Mats Lindbom (c) återkallade i skrivelse den 25 oktober 2007 motion
angående energipolitisk offensiv –strategisk inriktning för att minska
oljeberoendet och både ge bättre miljö och riktiga jobb.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______
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Ekonomienheten
Akten

2007.8.042

§ 174
Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2007 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets
budgetutfall och förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 207,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga förvaltningar att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har,
2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att göra vad man kan för att undvika budgetöverskridelse 2007,
och om att omgående vidta åtgärder för att undvika att det blir negativ
obalans i budget 2008 med anledning härav, samt
3. att för 2007 utöka äldrenämndens investeringsram med 500.000 kr, och att
de tillkommande kapitalkostnaderna skall rymmas inom givna ramar.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 25 oktober § 159
beslutat att ärendet ska behandlas på fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007.
Yrkanden
Sven-Otto Ullnér (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2007.225.611

§ 175
Svar på motion om kommunal förskola på Hasslö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007, § 56, av
Christina Mattisson. Motionären föreslår att ge barn- och ungdomsnämnden i
uppdrag att omgående utreda möjligheten att starta en kommunal förskola på
Hasslö.
Sedan motionens inlämnande har barn- och ungdomsnämnden tagit följande
beslut: ”Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att omedelbart och
skyndsamt utreda och återkomma med förslag på etablering av ytterligare
kommunal förskola på Hasslö för att täcka det behov som där finns.”
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att tillmötesgå motionären genom
att verkställa beslutet i barn- och ungdomsnämnden.
Barn – och ungdomsnämnden har därefter vid sitt sammanträde den 26
september 2007, § 118 behandlat motionen och förslagit att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen skall
anses besvarad genom att barn- och ungdomsnämnden lämnat uppdrag till
förvaltningen i enlighet med motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 229,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad genom att barn- och ungdomsnämnden
lämnat uppdrag till förvaltningen i enlighet med motionen.
Yrkanden
Jeanette Petersson (s) yrkar bifall till motionen.
Jan-Olof Pettersson (fp) yrkar att motionen anses besvarad
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jeanette
Pettersson bifallsyrkande. Kommunfullmäktige finner att man beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kulturnämnden
Akten

2005.630.210

§ 176
Svar på motion om nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005,
§ 180, av Bo Löfgren. Motionären föreslår att igångsätta planeringen och ett
kommunalt övertagande av Hattholmen/Oljehamnen för ett nytt kulturhus i
Karlskrona.
Kulturnämnden har vid sitt sammanträde den 25 september 2007, § 76
lämnat ett yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 230,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Yrkanden
Bo Löfgren (fp) yrkar återremiss.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till återremiss.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot återremissyrkandet. Kommunfullmäktige finner att
ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
___________
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Handläggare
Akten

2005.180.050

§ 177
Svar på motion ang svenska kollektivavtal ska följas vid offentlig
upphandling.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av
Jan-Anders Lindfors. Motionären föreslår att det klart ska framgå att
leverantören av varor och tjänster till Karlskrona kommun ska gällande
svenska kollektivavtal följas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 oktober 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 231,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Yrkanden
Jan-Anders Lindfors (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses besvarad.
________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Samhällbyggnadsförvaltningen

2007.146.489
2007.280.489

§ 178
Svar på medborgarförslag angående uthyrning av kommunal mark till
djurcirkusar och om förbättring av djurskyddstillsynen av cirkusar.
Medborgarförslagen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars
2007, § 31 av Gunnel Petersson. Frågeställaren anför att Karlskrona kommun
inte skall hyra ut mark till djurcirkusar som har förelägganden eller
anmärkningar i djurhållningen mot sig och att alla djurcirkusar skall
inspekteras vid varje besök innan föreställningen.
Vidare föreslås att efterforskning skall ske hur förhållandena för djuren vid
cirkusen varit vid tidigare föreställningar innan besök i Karlskrona kommun.
Avslutningsvis föreslår förslagsställaren att Karlskrona kommun uppmuntrar
den djurfria cirkusen och att man antar en djuretisk policy där man inte
sponsrar djurcirkusaktiviteter som kulturell aktivitet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 september 2007,
§ 288 lämnat yttrande och beslutsförslag. Miljö- och byggnadsnämnden
föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med
samhällbyggnadsförvaltningens yttrande.
Av yttrande framgår det att miljö- och byggandsnämnden den 14 juni 2006,
§ 236 att avslå ett likalydande medborgarförslag avseende uthyrning av
kommunal mark.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 232,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med samhällbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

20 december 2007

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 20
december 2007.
§ 179 Utdelning av kulturpris och världsarvsstipendium.
§ 180 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 181 Kommunala val.
§ 182 Anmälningsärenden.
§ 183 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 184 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007.
§ 185 Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag.
§ 186 Alkohol- och drogpolicy.
§ 187 Idrottspolitiskt program.
§ 188 Bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
§ 189 Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för
Karlskrona kommuns krisledningsnämnd.
§ 190 Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor, 2008-2010.
§ 191 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun.
§ 192 Eget val i hemtjänsten.
§ 193 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 november
2007.
§ 194 Förslag till jämställdhetsprogram.
§ 195 Svar på motion ”Karlskrona- A Safe Community”
§ 196 Svar på motion angående stopp för islamiserade lovdagar.
§ 197 Svar på motion om minskning av antal ledamöter i kommunfullmäktige.
§ 198 Svar på medborgarförslag om minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
§ 199 Frågor
§ 200 Ordförandens julhälsning

1

20 december 2007

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 20 december 2007, kl.13.30-16.50

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Anna Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Kent Lewén (fp)
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Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lars Hildingsson (s) kl 13.30-16.30 §179-196
Mårten Ekbladh (s)
Ewa Lengstedth (s)
Anita Seaberg (s)
Ola Bergqvist (s) kl 16.30-16.50 §§ 196-200
Emma B Henning (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Ulf Lundh (c)
Pernilla Persson (c)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Ulla Berg (sd)
Peter Christensen (fp)
Ulf Hansson(v)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johnsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Roland Löfvenberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Rikard Jönsson (s)
Eva Öhman (s)
Ola Bergqvist (s) kl 13.30-16.30 §§ 179-196
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Sofia Ljungberg (m) och Eva-Marie Malmgren (s)
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Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 28 december 2007, kl. 11.00

…………………………………………………….. §§ 179- 200
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Eva-Marie Malmgren

Justeringsledamot ………………………………………………
Sophia Ljungberg
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 december 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 179
Utdelning av kulturpris och världsarvsstipendium
Världsarvsstipendium 2007
Stipendiet går till Ingegerd Holm för ihärdigt arbete och stort personligt
engagemang med att utveckla Örlogsstaden Karlskrona som en stark
turistdestination.
Ingegerd Holm tackar för priset.
Karlskrona kulturpris 2007
Priset går till Marinens ungdomsmusikkår MUK, för att de med avstamp i en
Karlskronatradition arbetar med förnyelse och föryngring av blåsmusiken på
ett ambitiöst och professionellt sätt.
Marinens ungdomsmusikkår tackar för priset och för all stötning dom fått.
Ordförande informerar om att Hillerödspriset har tilldelats Magnus
Arvidsson, men att han tyvärr inte kan närvara.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2007.33.102

§ 180
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Laila Karlsson (s) har i skrivelse daterad den 9 december 2007 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och som ersättare i
Moderbolaget.
2. Ewa Lengstedt (s) har i skrivelse daterad den 14 december 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i handikappnämnden och som
nämndeman i Tingsrätten..
3. Axel Skröder (m) har i skrivelse daterad den 12 december 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden och som
ersättare i Springerska fonden.
4. Magnus Manhammar (s) har i skrivelse daterad den 12 december 2007
avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige.
5. Johanna Ullman Nilsson (kd) har i skrivelse daterad den 27 november
2007 avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.
6. Bodil Olsson (s) har i skrivelse daterad den 5 december 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 181
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Thomas Brindefalk (kd) efter Johanna Ullman Nilsson.
Handikappnämnden
Ersättare Lars Rydell (s) efter Ewa Lengstedt.
Utbildningsnämnden
Ersättare Jörgen Anehäll (s) efter Bodil Olsson.
Äldrenämnden
Ledamot Laila Karlsson (s) efter Chatarina Holmberg.
_____

8

20 december 2007

Akten

9

2006.499.700

§ 182
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Läsårstider 2008/2009 för Karlskrona kommuns grundskola inkl förskoleklass och
särskola.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____
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Akterna

2007.642.455
2007.643.822
2007.670.730

§ 183
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om återvinningsstation på sydöstra-södra Trossö, av
Siv Elofsson.
2. Medborgarförslag om förbättring av tillgängligheten till stora bassängen i
Karlskrona simhall, av Siv Elofsson.
3. Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och
studerandehandling inom vård och primärvård, av Peter Johansson (s)
och Angela Sandström (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

2007.8.042

§ 184
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 november 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Enligt beslut vid beredning av
årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger under löpande budgetår 2007
inhämta uppgifter för en traditionell budgetuppföljningsrapport med prognos
för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport bygger på erfarenheterna
från tio av årets tolv månader.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 15 november 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 245,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda berörda nämnder att vidta ytterligare och omedelbara åtgärder
i syfte att minimera befarade underskott år 2007 och
2. att anmoda samtliga nämnder att redan nu vidta sådana mer långsiktiga
åtgärder som gör det möjligt för nämnderna att hålla de ekonomiska ramar
för år 2008, som de blir tilldelade av kommunfullmäktige den 28-29
november 2007.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Kommunala bolagen
Ekonomienheten
Akten

2007.587.107

§ 185
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag.
Ärendet om ändringar av ägardirektiv för de kommunala bolagen har
behandlats av styrelsen för AB Karlskrona Moderbolag den 27 november
2007 och av kommunstyrelsen den 4 december 2007. Kommunstyrelsen har
beslutat att föreslå fullmäktige att införa resultatkrav och uppdatera vissa
formuleringar för Affärsverken Karlskrona AB samt Kruthusen
Företagsfastigheter AB. Kommunstyrelsen har vidare beslutat att inte föreslå
kommunfullmäktige att fastställa föreslagna ändringar i AB Karlskronahems
ägardirektiv.
För att tydliggöra kraven från ägaren avseende vilket ekonomiskt resultat
som bolagen förväntas uppnå bör resultatkraven framgå av ägardirektiven.
Bolagen skall agera affärsmässigt inom ramen för ägardirektiven och
resultatkraven ska ses som ett lägsta krav.
Resultatkraven som föreslås avser Affärsverken Karlskrona AB,
Affärsverken energi AB samt Kruthusen Företagsfastigheter. AB Arena
Rosenholm Karlskrona har i sitt ägardirektiv att bolaget skall vara
ekonomiskt självfinansierat varför inget resultatkrav föreslås för bolaget. För
Karlskrona Stuveri AB är omfattningen av verksamheten framöver något
osäker beroende av bl a utredningen av strategiska hamnar. Beslut som
påverkar Stuveriet kommer sannolikt att fattas under våren. Därför är det
lämpligt att vänta med att rikta resultatkrav mot bolaget tills framtida
inriktning är tydligare.
Nivåerna på resultatkravet för bolagen har diskuterats med Ernst & Young.
Vid större förändringar av verksamhetens omfattning bör nivån på
resultatkraven omprövas. Resultatkraven som riktas mot bolagen innebär inte
att motsvarande belopp skall delas ut eller lämnas som koncernbidrag från
bolaget. Liksom tidigare kommer AB Karlskrona Moderbolags styrelse fatta
Forts
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§ 185 forts
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag.
beslut om koncernbidrag skall lämnas och hur stort koncernbidraget skall
vara.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 10 december 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 250,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa bilagda ändringar av ägardirektiven, Affärsverken AB och
Kruthusen AB
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Samtliga nämnder
Personalenheten
Akten

2007.298.026

§ 186
Alkohol och drogpolicy.
Förslag till alkohol- och drogpolicy för medarbetare i Karlskrona kommun
har framarbetats av personalenheten. Förslaget har varit på remiss hos
samtliga nämnder, bolag och fackliga organisationer.
På remissrundan bifogades för kännedom ” handlingsplan/rehabilitering vid
alkohol- och drogmissbruk” samt ”behandlingskontrakt”.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 november 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 251,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta bilagda förslag till alkohol- och drogpolicy för medarbetare i
Karlskrona kommun, samt
2. att förslaget till alkohol- och drogpolicy för medarbetare i Karlskrona
kommun ska gälla Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och
bolag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

20 december 2007 15

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2006.230.800

§ 187
Idrottspolitiskt program
Kommunfullmäktige har den 15 december 2005 beslutat att ett
idrottspolitiskt program ska upprättas av idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2007, § 74
förslaget kommunfullmäktige att anta fastställda idrottspolitiskt program
kompletterat med friluftsliv, folkhälsa och mötesplatser för ungdomar i
åldern 10-18 år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 252,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa idrottspolitiskt program kompletterat med friluftsliv, folkhälsa
och mötesplatser för ungdomar i åldern 10-18 år.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2007.573.805

§ 188
Bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2007, § 72
föreslaget kommunfullmäktige att anta nya bidragsnormer för föreningsstöd
att gälla fr o m den 1 januari 2008 enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 253,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta nya bidragsnormer för föreningsstöd att gälla fr o m den 1 januari
2008 enligt framlagt förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Beredskapshandläggaren
Kommunal författningssamling
Ekonomienheten
Kommunjuristen
Kommunsekreteraren
Kommunchefen
Akten

2007.577.003

§ 189
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt
reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnden
Den 30 juni 2006 trädde lagen (2006:544) om kommunernas och landstingets
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i
kraft.
Enligt lagstiftningen ska kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en
plan för hantering av extraordinära händelser. Varje kommun ska också ha en
krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter vid en extraordinär händelse.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 november 2007
lämnat förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser och
uppdaterat reglementet för krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 254,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta ledningsplan vid extraordinära händelser enligt bilaga 1,
2. att anta reglemente för Karlskrona kommuns Krisledningsnämnd enligt
bilaga 2, samt
3. att upphäva ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för
Karlskrona kommun krisledningsnämnd antagen den 25 augusti 2005 § 111.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Samtliga nämnder/styrelse
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Handläggare
Akten

2007.578.178

§ 190
Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till
skydd mot olyckor, 2008-2010.
Varje kommun ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor varje
mandatperiod fastställa ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet
till skydd mot olyckor.
En revidering och översyn av gällande handlingsprogram för förebyggande
till skydd mot olyckor 2005-2006 har gjorts av räddningstjänsten Östra
Blekinge i samråd med representanter från kommunala förvaltningar, bolag
och externa myndigheter. Programmet anger säkerhetsmål för kommunens
förebyggande verksamhet samt risker för olyckor som finns i kommunen och
kan leda till räddningsinsatser. Kommunens säkerhetsorganisation beskrivs
samt hur det förebyggande säkerhetsarbetet planeras och genomförs.
Säkerhetsmålen är övergripande och utgår från de olycksrisker som bedöms
kan leda till räddningsinsatser. De gäller för alla kommunala förvaltningar
och bolag och anger den säkerhetsnivå som kommunen strävar efter att
uppnå eller bibehålla. Säkerhetsmålen skall brytas ner till konkreta
prestationsmål som beskriver hur förvaltningarna och bolagen ska arbeta för
att uppfylla säkerhetsmålen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 november 2007
lämnat förslag till handlingsprogram och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 255,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor, 2008-2010, samt
2. att ge i uppdrag åt samtliga nämnder och bolagsstyrelse att för egen del,
senast den 31 maj 2008, upprätta och besluta prestationsmål med
föreliggande handlingsprogram som grund.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Tekniska nämnden
Akten

2007.579.003

§ 191
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
Gatu- och parkavdelningen vid tekniska förvaltningen har gjort en översyn
av torghandelsverksamheten. Ambitionen är att förenkla, förtydliga och
anpassa regelsystemet till den utveckling som skett sedan nuvarande
ordningsföreskrifter fastställdes 1996. Därför behövs dessa omarbetas.
Förslag till nya ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
har utarbetats.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 november 2007, § 93
föreslagit kommunfullmäktige att anta lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 256,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Karlskrona kommun att träda ikraft senast den 1 januari 2008.
Yrkanden
Tommy Olsson (kd) yrkar på återremiss för ytterliggare beredning av ärendet
med anledning av servering av färdiglagad mat vid torghandel.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot Tommy Olsson återremissyrkande. Kommunfullmäktige
finner att man beslutat återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterliggare beredning.
________
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Äldrenämnden
Akten

2007.585.730

§ 192
Eget val i hemtjänsten.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2007, § 111 föreslagit
fullmäktige att införa eget val i hemtjänsten.
Införandet av eget val i hemtjänsten syftar till att ge den enskilde brukaren
inflytande och valfrihet över vem som utför biståndsbedömda insatser inom
hemtjänst.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 257,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att införa Eget val i hemtjänsten,
2. att införandet ska grunda sig på de principer som äldrenämnden antagit,
samt
3. att uppdra till äldrenämnden att genomföra införandet av Eget val i
hemtjänsten.
Yrkanden
Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt äldrenämnden att en neutral part
följer införandet av eget val i hemtjänsten och gör en utvärdering utifrån den
enskildes hemtjänsttagarens situation.
Peter Johansson (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
ge äldrenämnden i uppdrag att genomföra en bred dialog med brukarna om
hur inflytandet för den enskilde brukaren kan öka.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
det står i villkoren att vid eventuell anslagsreducering riktad mot den
kommunala hemtjänsten, även samma prisreducering riktas mot de privata
aktörerna.
Kent Lewén (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, samt yrkar bifall till Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Peter
Johanssons och Günter Dessins avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 192 forts
Eget val i hemtjänsten.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda socialdemokraternas
och vänsterpartiets avlagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och 2 frånvarande att
anta kommunstyrelsens förslag till eget val i hemtjänsten.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Ordförande ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat biträda Jan-Åke Nordins
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Peter Johanssons tilläggsyrkande och
finner att fullmäktige beslutat avslå Peter Johanssons tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda Peter
Johanssons tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå den samma röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster mot 39 nej-röster och 2 frånvarande
att avslå yrkandet. Voteringsprotokoll bilaga 2.
Ordförande ställer proposition på Günter Dessins tilläggsyrkande och finner
att fullmäktige beslutat avslå Günter Dessins tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda Günter
Dessins tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster mot 41 nej-röster och 2 frånvarande att
avslå yrkandet. Voteringsprotokoll bilaga 3.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Lisbeth Bengtsson (s),
Claes-Urban Persson (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie
Malmgren (s), Jan Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid
Trossmark (s), Percy Blom (s), Lars Hildingsson (s), Magnus Johansson (s),
Laila Karlsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Angela Sandström (s), Bo Andersson
Forts
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§ 192 forts
Eget val i hemtjänsten.
(s), Mats Johansson (s), Mårten Ekblad (s), Anders Persson (s), Chatarina
Holmberg (s), Oscar Dyberg (s), Gertie Olsson (s), Roland Andréasson (s),
Ann-Charlotte Svensson (s), Ewa Lengstedt (s), Birgitta Möller (s), Sune
Johansson (s), Anita Seaberg (s), Günter Dessin (v), Ulf Hansson (v).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att införa Eget val i hemtjänsten,
2. att införandet ska grunda sig på de principer som äldrenämnden antagit,
3. att uppdra till äldrenämnden att genomföra införandet av Eget val i
hemtjänsten, samt
4. att uppdra åt äldrenämnden att en neutral part följer införandet av eget val
i hemtjänsten och gör en utvärdering utifrån den enskildes hemtjänsttagarens
situation.
__________
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Samtliga nämnder
Akten

2007.179.004

§ 193
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 november 2007.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.
Enlig 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 9 november 2007
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 258,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Samtliga nämnder och styrelser
Akten

2007.457.026

§ 194
Förslag till jämställdhetsprogram
Förslag till jämställdhetsprogram för 2008 är en revidering av 2007 års
program.
I det stora hela är det inga större förändringar av det reviderade programmet.
För att tydliggöra vilka mål det är som jämställdhetskommittén ska arbeta
med under 2008 har det införts en sammanfattning av målen efter del 1 i
programmet, dessa mål är följande;
• Det ska upprättas en handlingsplan under 2008 för våld mot kvinnor
respektive män,
• Målsättningen är att kvinnligt företagande ska öka med 10% i
Karlskrona,
• All statistik inom Karlskrona kommun ska könsfördelas där det är
möjligt,
• Rekrytering till lediga tjänster skall ske på ett sådant sätt att
Karlskrona kommun som arbetsgivare anstränger sig för att kunna
tillsätta dem med underrepresenterat kön,
• Målsättningen är att i Karlskrona skapa ett samhälle som erbjuder
goda förutsättningar och främjar viljan att bilda familj här,
• Att antalet anställda med önskad sysselsättningsgrad ökar inom
Karlskrona kommun, samt
• Att antalet tillsvidareanställda i förhållandet till tillfälligt anställda
ökar inom Karlskrona kommun.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 beslutat att
återremittera ärendet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 november 2007 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 259,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun för år
2008, med nedanstående redigeringar,
2. att under punkt 2.1 arbete och familj, följande mening tillförs texten i
Karlskrona ska finnas förskolor med flexibla öppettider,
Forts
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§ 194 forts
Förslag till jämställdhetsprogram
3. att under rubriken 2:6 föräldraledighet, ordet flexibilitet ersätts med ordet
alternativ.
Yrkanden
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (s) yrkar följande tillägg och kompletteringar, som är
gjorda i fetstil/kursiv text, att på del 1 sidan 8 under punkt 2 sysselsättning,
andra stycket sista meningen;
Karlskrona kommun skall som arbetsgivare se till att sådana skillnader inte
finns, samt att tillsvidareanställning erbjuds efter sex månader och yrkar
avslag på texten på del 1 sidan 9 punkt 2:6 föräldraledighet, som lyder
Karlskrona kommun ska erbjuda alternativ barnomsorg, så att
föräldrarnas valmöjligheter till önskad barnomsorg ökar, samt yrkar
följande tilläggsyrkande på del 1 sidan 14 jämställdhetsmålen för 2008
att en plan för att avskaffa ofrivilliga timanställningar upprättas.
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar avslag på Magnus Johanssons
ändringsyrkande, samt yrkar bifall på Magnus Johanssons tilläggsyrkande.
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Angela Sandström (s) yrkar bifall till Magnus Johanssons ändringsyrkande,
och tilläggsyrkande, samt yrkar följande tillägg och kompletteringar, som är
gjorda i fetstil/kursiv text, del 1 på sidan 11 under rubriken mål 3
Jämställdhetsperspektivet i verksamheten, femte stycket sista meningen;
En uppföljning av verksamheten med 3 R- metoden skall göras under 2008,
för att se vilken effekt och förändring det har inneburit både för personal och
medborgare, på sidan 11 under rubriken 3.1 Statistik, sista meningen; De data
som idag är möjliga att ta fram fördelade på respektive kvinnor och män
inom förvaltningarna skall redovisas, på sidan 12 under rubriken mål 4.
Makten, andra stycket sista meningen; Som arbetsgivare skall kommunen
stödja nya chefer genom ledarutbildning, mentorskap och möjlighet att bygga
nätverk mellan personer i ledande ställning- inom och utom den kommunala
organisationen, samt på sidan 14 under rubriken 4.9 Karlskrona kommuns
jämställdhetsmål för 2008, tredje stycket; All statistik inom Karlskrona
kommun ska könfördelas där det är möjligt. En uppföljning skall göras under
2008, för att se vilken effekt och förändring det inneburit för personal och
medborgare.
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till Angels Sandströms
ändringsyrkande.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
avslag på Magnus Johanssons ändringsyrkande och tilläggsyrkande. Forts
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§ 194 forts
Förslag till jämställdhetsprogram
Christina Mattisson (s) och Lena Ryge (s) yrkar bifall till Magnus
Johanssons ändringsyrkande och tilläggsyrkande.
Kent Lewén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall till
Magnus Johanssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
socialdemokraternas ändringsyrkande och finner att fullmäktige har beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda socialdemokraternas
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och 2 frånvarande att
anta kommunstyrelsens förslag till jämställdhetsprogram.
Voteringsprotokoll bilaga 4.
Ordförande ställer proposition på Angela Sandströms ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat biträda Angela Sandströms
ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Magnus Johanssons tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat biträda Magnus Johanssons
tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta föreslagen jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun för år
2008, med nedanstående redigeringar,
2. att under punkt 2.1 arbete och familj, följande mening tillförs texten i
Karlskrona ska finnas förskolor med flexibla öppettider,
3. att under rubriken 2:6 föräldraledighet, ordet flexibilitet ersätts med ordet
alternativ.
4. att under följande rubriker mål 3 Jämställdhetsperspektivet, 3.1 statistik,
mål 4 makten, samt 4.9 Karlskrona kommuns jämställdhetsmål för 2008 ska
ordet bör ersättas med ordet skall, samt
Forts
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§ 194 forts
Förslag till jämställdhetsprogram
5. att under rubriken Jämställdhetsmålen, kompletteras målen med följande
text, att en plan för att avskaffa ofrivilliga timanställningar upprättas.
_________
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Handläggare
Akten

2006.606.160

§ 195
Besvarande av motion om ”Karlskrona –A Safe Community”
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20-21
december 2006, § 196 av Åsa Gyberg Karlsson (v). Motionären vill att
Karlskrona kommun snarast ska påbörja ett säkerhetsförebyggande arbete i
linje med safe-Community-strategin samt att Karlskrona kommun ska ansöka
om att bli A Safe Community.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 oktober 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Många olika verksamheter pågår i dag
med syfte att säkerställa och öka säkerheten och tryggheten i kommunen,
dessutom finns ett antal antagna program och policies som på olika sätt
främjar trygghet och säkerhet. Exempelvis kan nämnas Folkhälsorådet,
arbetsmiljöpolicy, friskvårdspolicy, räddningstjänstens olika
handlingsprogram för förebyggande verksamhet respektive räddningstjänst,
säkerhetspolicy, handlingsprogram för drogförebyggande arbete,
handikappolitiskt program och lokala brottsförebyggande rådet.
Kommunledningsförvaltningen anser att det beskrivna arbetssättet säkert är
ett bra sätt att utveckla arbete med säkerhetsfrågor, men att vi i dag inte har
resurser för att sammanställa en ansökan eller att driva säkerhetsfrågor i
enlighet med riktlinjerna. Att ansöka om att bli ”A Safe Community” är
därför för närvarande inte aktuellt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 261,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Günter Dessin (v) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Günter
Dessin och Richard Jomshofs yrkande om bifall till motionen.
Kommunfullmäktige finner att man beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

2006.540.608

§ 196
Besvarande av motion angående stopp för islamiserade lovdagar.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170 av Richard Jomshof (sd). Motionären vill att lovdagar som
kopplas till religiösa högtider endast skall avse traditionella, kristna högtider.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde 28 februari 207, § 22 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2007, §
32, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beslut om att
bevilja ledighet för elever som vill ha lov för att fira religiösa högtider vid
andra tidpunkter än fastställda lov sker inom ramen för grundskoleförordning
och/eller delegationsförordning. Barn- och ungdomsnämnden kan inte fatta
beslut som begränsar vad som föreskrivs i grundskoleförordningen och
skollagen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 14 november 2007,
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 262,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Kent Lewén (fp), Mats Johansson (s) och Ann-Louise Trulsson (m) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (mp) och Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs yrkande om bifall till motionen. Kommunfullmäktige finner att
man beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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Valnämnden
Akten

2006.586.101

§ 197
Motion om minskning av antalet ledamöter i Kommunfullmäktige
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170 av Richard Jomshof (sd). Motionären vill att antalet mandat i
Karlskrona kommunfullmäktige minskas från 75 till 61.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 augusti 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde den
10 april 2007, § 81, fick kommunstyrelsens ordförande uppdrag att inleda
överläggningar med partiernas gruppledare angående minskning av antalet
ledamöter till 61 för kommande mandat period 2011-2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 263,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yttrar sig.
Günter Dessin (v) och Birgitta Gamelius (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
påpekar att man bör räkna om de ungefärliga årskostnaderna för en
fullmäktigeledamot, så att arbetsgruppen får dom rätta siffrorna.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Valnämnden
Akten

2007.98.101

§ 198
Medborgarförslag om minskning av antalet ledamöter i
Kommunfullmäktige.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29
mars 2007, § 31 av Filip Issal. Förslaget är att minska antal ledamöter i
kommunfullmäktige till ett antal som följer befolkningsutvecklingen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 september 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde den
10 april 2007, § 81, fick kommunstyrelsens ordförande uppdrag att inleda
överläggningar med partiernas gruppledare angående minskning av antalet
ledamöter till 61 för kommande mandat period 2011-2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 264,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget har besvarats.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 199
Frågor
Patrik Hansson (s) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande om han
som ordförande för barn- och ungdomsnämnden kommer att ta initiativ till
att barnen på träningsskolan på Spandelstorp får en ny pekskärm.
Jan-Olof Pettersson (fp) svarar.
_____
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§ 200
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en God Jul och
Ett Gott Nytt År.
Peter Glimvall (m) önskar ordföranden en God Jul och på återseende år
2008.
_______

