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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari
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§ 21

Svar på interpellation om Backaboskolan och Tullskolan.

§ 22

Svar på interpellation om budgeten.
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 februari 2008, kl.13.30-16.45

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s) kl 13.30-15.55 §§ 1-12
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Angela Sandström (s)
Mats Johansson (s) kl 13.30-16.20 §§ 1-17
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s) kl 15.55-16.45 §§ 13-22
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Johan Elofsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-15.55 §§1-12
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd) kl 13.30-14.50 § 1- del av § 11
Kurt Petersson (sd)
Kent Lewén (fp)
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Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Lars Hildingsson (s)
Anita Seaberg (s)
Walla Carlsson (s) kl 13.30- 15.55 §§ 1-12, kl 16.20-16.45
§§ 17-22
Anna-Karin Leufsstedt (s) kl 15.55-16.45 §§ 13-22
Per-Anders Nygård (s)
Emma B Henning (m)
Peter Graucob (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Roland Löfvenberg (m) kl 15.55-16.45 §§ 13-22
Ulf Lundh (c)
Ulla Berg (sd)
Lena Hjorth (fp)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Patrik Magnusson (m)
Roland Löfvenberg (m) kl 13.30-15.55
Peter Christensen (fp)
Nicole Carlbäck (fp)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Pernilla Persson (c)
Walla Carlsson (s) kl 15.55- 16.20

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Sven-Otto Ullnér (m) §§ 1-12, Karin Brunsberg (m) §§ 1322 och Lena Ryge (s) §§ 1-22

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 6 mars 2008, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1- 22
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lena Ryge §§ 1-22

Justeringsledamot ………………………………………………
Sven-Otto Ullnér §§ 1-12

………………………………………………
Karin Brunsberg §§ 13-22
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 mars 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2008.27.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Laila Karlsson (s) har i skrivelse daterad den 13 februari och den 20
februari 2008 avsagt sig uppdraget som ledamot i äldrenämnden, som
ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i räddningstjänsten
Östra Blekinge.
2. Pontus Hult (m) har i skrivelse daterad den 19 februari 2008
avsagt sig uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.
3. Marcel Abedini (mp) har i skrivelse daterad den 7 februari 2008
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
4. Christer Frinäs (m) har i skrivelse daterad den 6 februari 2008
avsagt sig uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
5. Adam Davidsson (m) har i skrivelse daterad den 6 februari 2008 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
6. Jörgen Anehäll (s) har i skrivelse daterad den 11 januari 2008
avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
7. Andreas Reinholdson (fp) har i skrivelse daterad den 28 januari 2008
avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
8. Alf Stålborg (sd) har i skrivelse daterad den 30 januari 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.

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

2008.27.102

§2
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Handikappnämnden
Ersättare Ann-Heléne Berggren (m) efter Christer Frinäs.
Tekniska nämnden
Ersättare Christina Olsson (mp) efter Daniel Axelson.
Utbildningsnämnden
Ersättare Aron Jonsson (m) efter Axel Skröder.
Kulturnämnden
Ersättare Anna Månsson (m) efter Adam Davidsson.
Ledamot Johanna Larsson (s) efter Lena Åberg.
Nämndemän
Nämndeman Nina Anderbjörk (s) efter Ewa Lensgtedt.
Region Blekinge
Ersättare Lars Hildingsson (s) efter Marcus Alexandersson.
Socialnämnden
Ersättare Tony Rigestam (s) efter Jörgen Anehäll.
Ledamot Ann-Christin Karlsson (fp) efter Andréas Reinholdsson.
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Gertie Olsson (s) efter Laila Karlsson.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Ola Svensson (sd) efter Alf Stålborg.
_____
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Akten

9

2007.557.007
2007.686.619
2007.655.007
2007.612.701
2007.14.251
2006.499.700

§3
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Äldreförvaltningen, granskning av likvärdig biståndsbedömning i Karlskrona
kommun.
B. Barn- och ungdomsnämnden, 2007-12-19 § 149, rapport angående segregation och
valfrihet.
C. Kommunrevision, FE 2007 granskning av vårdkedjan för psykiskt funktionshindrade.
D. Vårdförbundets Blekinges delårsrapport, samt revisorernas utlåtande.
E. Länsrätten i Blekinge, dom 2007-12-18 mål nr 149-07 Rotel 3, laglighetsprövning
enligt kommunallagen.
F. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från äldrenämnden.

Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar att ärendet 3 b utgår och behandlas som ett informationsärende
på nästa sammanträde.
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall på Patrik Hansson yrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot Patrik Hanssons bordläggningsyrkande.
Kommunfullmäktige finner att man beslutat bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen på ärende 3 a, 3 c-f, samt
att ärende 3 b bordläggs.
_____
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Akterna

2008.2.375
2008.4.512
2008.9.003
2008.28.312
2008.35.739
2008.55.510
2008.67.003
2008.75.317
2008.80.055
2008.84.251
2008.94.028
2008.101.866
2008.109.611
2008.136.312
2008.137.511
2008.138.843
2008.140.530
2008.139.820
2008.163.530
2008.82.514
2008.199.611
§4
Inkomma motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om koncept på vind- och vattenbaserad utbyggnad av
fjärrvärmekapacitet i Karlskrona, av Thomas Worzyk.
2. Medborgarförslag om att bredda Spårgatan mellan Norra Smedjegatan
och Arvid Nilssonsgatan i Karlskrona eller inför parkering förbjuden på
sträckan, av Reinhold Selin.
3. Medborgarförslag om åtgärder för begränsande av användandet av
raketer och andra pyrotekniska produkter och komplettering av
ordningsstadgan, av Lars Åkesson.
4. Medborgarförslag om gång- eller cykelbro mellan Hästö (Skanstorget)
och Gullberna Park, av Magnus Petersson.
5. Medborgarförslag om seniorboende, av Sterne Johannesson.
6. Medborgarförslag om förbättrad trafiklösning för området kring
Lokstallarna och Södra Långöbron- Blekingegatan, av Robert Hedman.
7. Medborgarförslag om begränsad tid för försäljning av raketer och
smällare, av Agneta Thörnberg.
Forts
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§ 4 forts
Inkomma motioner och medborgarförslag.
8. Medborgarförslag om vägbelysning på vägsträckan från korsningen
Rosenholmsvägen- Lingonvägen och till Telenor Arena Rosenholm, av
Mikael Holmström.
9. Medborgarförslag om annonsplats på offentliga platser, av Filip Issal.
10. Medborgarförslag om att plats till återvinningsstation ska ingå i avtal vid
exploateringssamarbete med vissa företag, av Stig Hedén.
11. Medborgarförslag om bonus till kommunanställda, av Filip Issal.
12. Medborgarförslag om konsttävling för utsmyckning av Rosenholm, av
Filip Issal.
13. Medborgarförslag om bygg förskolor i husbåtar, av Filip Issal.
14. Medborgarförslag om att planera och bygg cykel- och gångbroar mellan
Karlskronas öar, av Joachim Nilsson.
15. Medborgarförslag om att tar bort biltrafik runt Hoglands park, av
Joachim Nilsson.
16. Medborgarförslag om turistbutiker i järnvägstunneln under Trossö, av
Joachim Nilsson.
17. Medborgarförslag om bygg kommunikationscentrum vid dagens
järnvägsstation, av Joachim Nilsson.
18. Medborgarförslag om att anlägga nöjespark i dagens oljehamn, samt till
viss del klättrande upp på bryggareberget, av Joachim Nilsson.
19. Medborgarförslag om kollektivtrafikens dag, av Filip Issal.
20. Motion angående P-huset, kv Urmakaren, av Percy Blom (s)
21. Motion om att göra Tullskolan till ett nytt centrum för föreningslivWämöskolan blr F-9.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
______
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Akten

2005.529.609

§5
Avskriven motion
Lena Hjorth (fp) återkallade i skrivelse den 12 januari 2008 motion angående
modernisera Holmsjö skola.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______
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Akterna

2008.61.450
2008.110.611
2008.126.041

§6
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1. Interpellation till kommunalrådet Mats Lindbom om omhändertagandet
av sorterat brännbart avfall, av Günter Dessin (v),
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
2. Interpellation till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson om Backaboskolan
och Tullskolan, av Patrik Hansson (s),
3. Interpellation till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson om budgeten, av
Christina Mattisson (s).
________
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Handläggare
Ekonomienheten
Akten

2007.657.005

§7
Investeringstillstånd - elektronisk handel.
Karlskrona kommun har sedan 2001 scannat i princip samtliga inkommande
leverantörsfakturor. I samband med ”RUP-arbetet” under 2007 har den
projektplan som togs fram, avseende elektronisk beställning och orderlösa
fakturor, för Karlskrona kommuns införande av elektronisk handel
uppdaterats.
Investerings- och tidplan har framtagits och de ekonomiska
driftskonsekvenserna har bedömts. Utifrån detta har effektmål tagits fram.
Målsättningen är att under 2008 skall införande av elektroniska beställningar
och hantering av orderlösa fakturor inledas och slutföras. Dessutom skall
övergång ske till elektronisk hantering av internfakturor i kommunen.
Avrop från gällande ramavtal skall ske elektroniskt från minst 30 av
kommunens leverantörer och 50 % av samtliga beställningar skall ske
elektroniskt.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 11 december 2007 gett
förslag på tidplan, investeringsplan och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 6,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att ge kommunstyrelsen investeringstillstånd och igångsättningstillstånd för
införande av elektroniska beställningar och orderlösa fakturor enligt
ovanstående beskrivning, samt
att finansiering skall ske genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges
investeringsreserv om 1 749 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Teniska nämnden
Akten

2007.631.003

§8
Förslag till nytt reglemente för Tekniska nämnden och tillägg till
kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen beslöt den 10 april 2007 § 80 att genomföra en översyn av
kommunledningsförvaltningens organisation som innebär förändringar i
ansvarsfördelningen mellan Tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden beslöt den 27 november 2007 § 91 att fastställa ett förslag
till reglemente för nämnden. Dessa ändringar föranleder Kommunstyrelsen
att göra tillägg till sitt reglemente vad avser förändrad ansvarsfördelning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 7,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att fastställa Tekniska nämndens förslag till reglemente, samt
att i Kommunstyrelsens reglemente införs de förändringar som föranleds av
tekniska nämndens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
Akten

2007.515.001

§9
Förslag till konkurrensutsättning och minimering av
egenregiverksamheten inom tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige beslutade den 20-21 december 2006 § 191 p. 7 att ge
tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag och konsekvensbeskrivning
på övergång till en mer konkurrensutsatt organisation inom nämndens
samtliga enheter för att minimera omfattningen av egenregiverksamhet inom
tekniska förvaltningen och att detta skall vara färdigt senast den 30 april
2007.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 25 september 2007 och lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens ordförande menar att det har framkommit, efter det att
beslut fattats i tekniska nämnden, att det ej finns politisk majoritet i
kommunfullmäktige för genomförande av tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 8,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att tekniska nämnden genomfört det uppdrag som kommunfullmäktige
beslutat om, samt
2. att tekniska nämnden fortsättningsvis skall hantera konkurrensutsättningen
av nämndens verksamhet i enlighet med nu gällande Kommunalt
konkurrensprogram.
Yrkanden
Percy Blom (s) och Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (s), Richard Jomshof (sd) och Rickard Jönsson (s) yttrar
sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Samtliga nämnder/bolag
Personalenheten
Akten

2007.428.027

§ 10
Kompetensutvecklingspolicy.
I upprättat förslag till kompetensutvecklingspolicy för medarbetare i
Karlskrona kommun har tagits fram av personalenheten. Förslaget har varit
på remiss hos samtliga nämnder, bolag och fackliga organisationer.
På remissrundan bifogades för kännedom även mall för
kompetensutvecklingsplan, översiktlig samt mall för
kompetensutvecklingsplan, individuell.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 9,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att anta upprättat förslag till kompetensutvecklingspolicy för medarbetare
i Karlskrona kommun, samt
2. att förslaget till kompetensutvecklingspolicy för medarbetare i Karlskrona
kommun ska gälla för Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder
och bolag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

2007.668.253

§ 11
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun.
Rubricerad etablering inom angiven fastställd detaljplan avser den numera
avstyckade tomten Axel 1 vid Fisktorget. Detaljplanen för kv Axel antogs av
kommunfullmäktige under 2000 och vann laga kraft samma år.
Karlskrona har brist på hotellrum och lokaler för att kunna utveckla sin
potential som konferens- och seminarieort och även turistiskt. Bristen är
påtalig och en etablering av ett större hotell med konferensmöjligheter och i
anslutning till Östersjö- och idrottshallen och numera i samverkan med de
verksamheter och möjligheter Rosenholmsområdet ger måste ses positivt för
kommunens utveckling tillsammans med andra aktörer inom hotell- och
besöksnäringen.
Kommunen har under flera år arbetat för att få tillstånd en etablering av ett
hotell inom kv Axel. Ett samarbete inleddes tidigt med NCC som har ett
utbrett kontaktnät inom branchen och var villiga att satsa på projektet. NCC
skulle gå in som entreprenör vid en byggnation och satsa eget kapital i
sökandet efter en hotelloperatör.
Diskussionerna och kontakterna har nu lett till upprättat förslag till avtal
mellan NCC Construction Sverige AB och Karlskrona kommun. Avtalet
handlar om överlåtelse av fastigheten Axel 1 till NCC, sanering av tomten
och exploatering.
NCC (bolaget) vill uppföra ett hotell på ca 180 rum jämte konferenslokaler
inom fastigheten. Förslaget till hotell följer och överensstämmer med
gällande detaljplan för att underlätta hanteringen av bygglov. Tempot är högt
från bolagets sida med målsättningen att ha byggt ett färdigt hotell med
konferenslokaler till september 2009. byggstart måste då ske i början på 2008
och dessförinnan måste fastigheten sanerats från föroreningar.
Kommunen överlåter fastigheten Axel 1 till bolaget för 5 000 000 kronor.
Axel 1 är på 5 675 kvm och det bokförda värdet är o kr. Fastigheten var
tidigare en del av det området som gasverket i Karlskrona var beläget på.
Miljötekniska undersökningar har gjorts som visar att marken är förorenad
och hur den skall saneras innan byggnationen påbörjas. Gasverket ägdes av
kommunen och kommunen är som verksamhetsutövare ansvarig för
saneringen.
forts
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§ 11 forts
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun.
Kommunen är således ansvarig att fastigheten miljösaneras, i den omfattning
som miljö- och byggnadsnämnden beslutat som tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken, innan bolaget kan beträda marken för en byggnation. Cirka
6 000 m3 jordmassor (eller 10 800 ton) kommer att, på ett särskilt sätt,
schaktas upp och transporteras till Bubbetorps avfallsanläggning för ett
omhändertagande. Erforderlig sanering inom fastigheten kommer att ske ner
till grundvattenytan. Alla erforderliga tillstånd för sanering om hur det skall
ske är klara.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 18 december 2007
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 10, för
egen del beslutat
1. att bevilja tekniska nämnden- under förutsättning av kommunfullmäktiges
positiva beslut- ett omedelbart investeringstillstånd för detta
investeringsprojekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 10,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att godkänna föreliggande avtal angående fastighetsöverlåtelse och
uppförande av en hotellbyggnad inom fastigheten Axel 1 mellan Karlskrona
kommun och NCC Contruction Sverige AB (556613-4929) för dels
försäljning av fastigheten Axel 1, Karlskrona till bolaget för 5,0 mkr, samt
dels sanering av fastigheten,
2. att bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 17,0 mkr för sanering av
fastigheten Axel 1,
3. att finansiera detta belopp dels genom en uppräkning av intäktsbeloppet
för relationsvinster vid fastighetsförsäljning med 5 mkr dels genom
uppräkning av avkastning, moderbolagskoncernen med 7 mkr samt i övrigt
genom en försämring av det budgeterade årsresultatet med 5 mkr, fån 25,9
mkr till 20,9 mkr,
4. att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag på 3,3 mkr för
iordningsställande av Chapmansplan, boll- och lekplats samt delar av
Fisktorget och Björkholmskajen,
5. att finansiera denna investering genom ett motsvarande omdisposition av
medel från den särskilda investeringsreserven i budget 2008, Forts
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§ 11 forts
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun.
6. att från år 2009 och framåt tillkommande driftkostnader, hos tekniska
nämnden, skall prövas i samband med fastställande av budgetramar för år
2009-2011, samt
7. att bolaget erhåller bygglov senast 2008-12- 31 för nybyggnad av ett
hotell som i huvudsak överensstämmer med ett av bolaget och
hotelloperatören upprättat förslag till nybyggnad.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m), Christina Mattisson (s), Carl-Göran Svensson (m),
Jan Lennartsson (m), Gertie Olsson (s), Magnus Larsson (c) och Karin
Brunsberg (m) ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (mp) yrkar återremiss för att avvakta den information som
man får på dagens möte med Länsstyrelsen i Blekinge Län avseende
statsbidrag.
Rickard Jomshof (sd) yrkar bifall till Sofia Bothorps återremissyrkande.
Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Percy Bloom (s) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
dag.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 62 ja-röster och 10 nej-röster och 3 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Forts
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§ 11 forts
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna föreliggande avtal angående fastighetsöverlåtelse och
uppförande av en hotellbyggnad inom fastigheten Axel 1 mellan Karlskrona
kommun och NCC Contruction Sverige AB (556613-4929) för dels
försäljning av fastigheten Axel 1, Karlskrona till bolaget för 5,0 mkr, samt
dels sanering av fastigheten,
2. att bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 17,0 mkr för sanering av
fastigheten Axel 1,
3. att finansiera detta belopp dels genom en uppräkning av intäktsbeloppet
för relationsvinster vid fastighetsförsäljning med 5 mkr dels genom
uppräkning av avkastning, moderbolagskoncernen med 7 mkr samt i övrigt
genom en försämring av det budgeterade årsresultatet med 5 mkr, fån 25,9
mkr till 20,9 mkr,
4. att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag på 3,3 mkr för
iordningsställande av Chapmansplan, boll- och lekplats samt delar av
Fisktorget och Björkholmskajen,
5. att finansiera denna investering genom ett motsvarande omdisposition av
medel från den särskilda investeringsreserven i budget 2008,
6. att från år 2009 och framåt tillkommande driftkostnader, hos tekniska
nämnden, skall prövas i samband med fastställande av budgetramar för år
2009-2011, samt
7. att bolaget erhåller bygglov senast 2008-12- 31 för nybyggnad av ett
hotell som i huvudsak överensstämmer med ett av bolaget och
hotelloperatören upprättat förslag till nybyggnad.
_____________
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

2007.667.251

§ 12
Avtal mellan Karlskrona kommun och Örlogsporten Fastigheter AB
angående exploatering av detaljplan för del av Fiskhamnen 3 m. fl, Saltö
torg.
Detaljplan för del av Fiskhamnen 3 m. fl, Saltö torg, Karlskrona kommun är
föremål för antagande av kommunfullmäktige i Karlskrona.
Planområdet är beläget på södra Saltö och gränsar till Saltö torg i norr och
Saltöhems pågående byggnation på Flundran 3 m.fl fastigheter i söder.
SaltöHems AB;s bolag Örlogsporten och fastigheter AB har förvärvat
fastigheten fiskhamnen 3, vilket ger möjlighet att ytterligare och i ett nytt
koncept utveckla den pågående byggnationen inom området.
Fastigheten Fiskhamnen 3 angränsar direkt till Saltö torg. Då nivåskillnader
förekommer mellan Fiskhamnen 3 och gatuplan kommer nuvarande nivå på
Saltö torg att behövas att höjas för att kunna bindas ihop med planerade
bebyggelsen på Fiskhamnen 3 som har en högre höjdsättning enligt nyligen
tagna riktlinjer av miljö- och byggnadsnämnden. Även omgivande gator
påverkas av höjdändringen. Hela Saltö torg måste omdanas.
Då omdaningen är föranledd av bolagets byggnation får bolaget svara detta.
Med anledning härav upprättat avtal träffats mellan kommunen och bolaget
som dels reglerar omgestaltningen av Saltö torg dels en mindre överlåtelse av
mark enl. detaljplan samt dels ett medgivande till anläggandet av båtbrygga
på Saltösund.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 11,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att godkänna föreliggande avtal mellan Karlskrona kommun och
Örlogsporten Fastigheter AB som reglerar omgestaltningen av Saltö
torg.m.m
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

2007.29.1214

§ 13
Antagande av detaljplan Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg), Karlskrona
kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 september
2007, § 296, hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för
Fiskhamnen 3 m fl Saltö torg, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Projektet syftar till att skapa bostäder i flerbostadshus i en attraktiv miljö,
nära havet och nära Karlskrona centrum. Förslaget ger även förutsättningar
för handel och kontor. Målet är att södra Saltö omvandlas till en ny
variationsrik och spännande stadsdel med en blandning av bostäder och
verksamheter. Ett nytt bostadsområde byggs för närvarande på platån på
södra Saltö. Förslaget innebär att bostadsområdet kommer att omfatta hela
området fram till Saltö torg. Planområdet är beläget på södra Saltö, cirka 1,5
km från Karlskrona centrum. Området begränsas av Utövägen och därefter
hamn i öster, bostäder i norr, naturområde i väster samt flerbostadshus under
uppförande i söder. Planområdet omfattar cirka 1,01 hektar, varav 0,52
hektar kvartersmark och 0,49 hektar allmän plats.
Marken inom planområdet ägs dels av Karlskrona kommun dels av
Örlogsporten Fastigheter AB. Större delen av kvartersmarken ägs av
Örlogsporten Fastigheter AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 12,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att antaga detaljplanen för Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg) daterad 28
maj 2007 och reviderad den 27 augusti 2007, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
Yrkanden
Mats Lindbom yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Alf Stålborg (sd) yrkar återremiss, för att fortsätta utredningen när det gäller
gång- och cykelväg, busshållplats och äldreboende.
Christina Mattisson (s) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 13
Antagande av detaljplan Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg), Karlskrona
kommun.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
dag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att antaga detaljplanen för Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg) daterad 28
maj 2007 och reviderad den 27 augusti 2007, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
__________
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Samtliga nämnder/styrelse
Akten

2007.653.163

§ 14
Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för
pandemisk influensa
Hotet om en världsomspännande influensaepidemi, en pandemi,
har lyfts fram av både internationella organisationer och
nationella myndigheter de senaste åren. En pandemi innebär stora
påfrestningar på samtliga samhällssektorer och utgör inte bara ett
problem för primärvården.
Ett förslag till beredskapsplan för pandemisk influensa har under
hösten 2007 arbetats fram av kommunledningsförvaltningen i
samarbete med representanter från övriga förvaltningar. Planen
syftar till att säkerställa kommunens förmåga att hantera
effekterna av en pandemi för att undvika att samhällsviktiga
verksamheter slås ut.
Planen beskriver allmänt en pandemi samt hur
beredskapsplaneringen har genomförts i kommunen. Kommunens
viktigaste verksamheter vid en pandemi har identifierats och
klassificerats för att fungera som underlag vid prioritering av
vaccinationer. Kommunen har fått i uppdrag av länets
smittskyddsläkare att senast vid halvårsskiftet 2008 rapportera
vilka grupper och funktioner som behöver prioriteras för
vaccinering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 13,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att anta Karlskrona kommuns beredskapsplan för pandemisk influensa
enligt upprättad förslag, samt
2. att ge de nämnder som enligt beredskapsplanen ansvarar för verksamheter
inom kategori A1 (Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden,
Handikappnämnden, Äldrenämnden, Miljö- och byggnadsnämnden), i
uppdrag att för egen del upprätta åtgärdsplaner för hantering av pandemi
senast den 31 maj 2008, samt
3. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att verka för att de
externa aktörerna inom kommunens geografiska område
samordnar sin pandemiplanering med Karlskrona kommun i
enlighet med SFS 2006:544 2 kap, 7§.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.30.297

§ 15
Investering av inventarier till ny konsthall i f.d Stoltz lokaler.

I den av kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten för år 2008
ingår 2,0 miljoner kronor till tekniska nämnden för iordningställande av en
ny konsthall (i f.d O´Learys lokaler i Konserthusfastigheten) som ersättning
för den tidigare i Båtmanskansernen. Sedan detta beslut togs har dock
planeringen nu ändrats i så motto att den nya konsthallen i stället kommer att
inrymmas i förhyrda lokaler på Borgmästaregatan (f.d Stoltz/Kino
nattklubb).
Med anledning av denna förändring begär nu kulturnämnden att till sig få
omdisponera 1,2 miljoner kronor från ovanstående investeringsanslag för att
täcka kostnaderna för anskaffning av nödvändiga inventarier/utrustning till
den nya konsthallen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 16 januari 2008 gett
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 februari 2008, § 20,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att tillstyrka kulturnämndens framställan om att omdisponera 1,2 miljoner
kronor från i budget 2008 upptaget investeringsanslag för ombyggnad till
konsthall till nytt anslag för inköp av inventarier till ny konsthall på
Borgmästaregatan 6,
2. att samtidigt också bevilja kulturnämnden ett omedelbart
igångsättningstillstånd för denna investering, samt
3. att de tillkommande årliga drift- och kapitalkostnaderna för denna
investering skall rymmas inom kulturnämndens nu fastställda budgetramar
för åren 2008-2010.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

2005.228.170

§ 16
Svar på motion om var ska huvudbrandstationen ligga.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47, av
Mats Lindbom, Maria Persson, Jörgen Johansson, Ingela Abramsson och
Karl-Anders Holmqvist. Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda var huvudbrandstationen ska ligga samt vilka ekonomiska
och verksamhetsmässiga konsekvenser det får.
Räddningstjänsten har i skrivelse den 5 december 2007 lämnat yttrande.
Räddningstjänsten har hos medlemskommunerna hemställt om tillskott, till
den ekonomiska ramen, för att finansiera anskaffning och drift av RAKEL.
Medlemskommunerna har ställt sig positiva till framställan. Beträffande
brandstationens framtida lokalisering har räddningstjänsten i skrivelse
daterad 3 mars 2007 uppmärksammat Karlskrona kommun på det angelägna i
att en strategisk lämplig plats reserveras för en framtida brandstation.
Räddningstjänsten genomförde år 2001 (daterad 4 oktober 2001) en
utredning med förslag på lämpliga lokaliseringar. Resultatet av utredningen
pekade på att brandstationen bör lokaliseras utmed infartsleden mellan
E22:an och Oscarsvärn.
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 7 maj 2007, uppmanat miljöoch byggnadsnämnden att inom ramen för översynen av kommunens
översiktsplan beakta de synpunkter som framförts av Räddningstjänsten och i
översiktsplanen reservera de markytor som behövs för en framtida placering
av ny brandstation.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 20 december 2007 lämnat
beslutsförslag med hänvisning till räddningschefens yttrande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 14,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att anse motionen besvarad med hänvisning till räddningschefens yttrande.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2006.41.620

§ 17
Svar på motion angående ökat antal timmar skolgymnastik.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006, § 4, av
Richard Jomshof. Motionären föreslår att Karlskrona kommun ska undersöka
möjligheterna att samtliga barn i årskurs ett till fyra i kommunen ges
gymnastik varje dag som obligatoriskt ämne, i linje med det så kallade
Bunkefloprojektet i Bunkeflostrand i Skåne.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 december 2007, §
159, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att barn- och
ungdomsnämnden instämmer i motionens intentioner, vilket kommer till
uttryck i den av nämnden antagna skolplanen. Uppdraget är att skolor och
fritidshem ska arbeta med barns och elevers hälsomedvetande genom att:
1.skapa långsiktigt hållbara rutiner för ett systematiskt hälsoarbete
2. fördjupa och vidareutveckla det pågående hälsoarbetet med bl.a.
hälsosamtalen.
I barn- och ungdomsnämndens verksamheter finns en stor medvetenhet om
vikten av att erbjuda en stödjande miljö för att grundlägga en hälsosam
livsstil. Förskolor, skolor och fritidshem arbetar aktivt och på olika plan för
att barn/elever ska uppleva och bibehålla lusten till fysisk aktivitet. I detta
arbete är familjerna och idrottsrörelsen viktiga samarbetspartners, vilket
också är en av byggstenarna i Bunkeflomodellen: ”Skolan kan inte ensam ta
ansvar för barnens totala utveckling. Det kräver allas ansvar, engagemang
och empati”.
Grundskolans timplan omfattar totalt 500 timmar ”Idrott och hälsa”. Av
timplanens övriga timmar kan skolan använda 600 timmar till att ge vissa
ämnen (tex. Idrott och hälsa) mer tid än den som är angiven i timplanen.
Det motionen vill åstadkomma är på god väg att genomföras. Ett politiskt
beslut om gymnastik varje dag bedöms inte vara nödvändigt.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 januari 2008 tillstyrkt att
motionen avslå motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 februari 2008, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att avslå motionen.
Forts
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§ 17 forts
Svar på motion angående ökat antal timmar skolgymnastik.
Proposition
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen
Jan-Olof Pettersson och Sofia Bothorp yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshof bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige finner att man
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Komunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________

28 februari 2008 30

Kulturnämnden
Akten

2005.257.800

§ 18
Svar på motion angående strategi för Karlskrona kulturutvecklingkulturprogram och en process för ett nytt kulturhus.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, av
Günter Dessin och Ulf Hansson. Motionärerna föreslår att det är
betydelsefullt att Karlskrona kommun får ett genomarbetat och förankrat
kulturprogram som bas för kultur- och stadsmiljösatsningar i framtiden. I
motionen efterfrågas att allmänhet och föreningsliv ska få ge synpunkter på
ett förslag till program innan det antas och att det bör innehålla en analysdel,
jämförbara underlag från andra kommuner samt möjligheter och
framtidsinriktning.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 18 december 2007, § 101, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att motionen inte besvarats
tidigare i avvaktan på förstudien till ett nytt stadsbibliotek.
Kulturförvaltningen presenterar ett svar på motionen med anledning av bland
annat följande tre faktorer:
de kulturplaner som är under framtagning med hjälp av analysbegreppet
”Cultural planning”

ett nytt stadsmiljöprogram som presenteras under år 2008

med perspektivet att ett nytt stadsbibliotek är nyckeln till Karlskronas
utveckling som kreativ och kunskapsorienterad kommun.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
att det i kulturnämndens arbete med målformuleringar även ingår att verka
för ett aktivt forum för utveckling av de kreativa näringarna i Karlskrona,
baserat på modellen med ”Cultural planning”, samt
att uppdra till styrgruppen för nytt stadsbibliotek att utarbeta en strategi för
bättre samverkan mellan ett nytt bibliotek och en rikare stadsmiljö.


Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 16 januari 2008 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 februari 2008, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att anse motionen besvarad.
Åsa Gyberg Karlsson (v) och Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Komunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
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Utbildningsnämnden
Akten

2004.363.612

§ 19
Svar på medborgarförslag om ”vision för framtiden på Rosenholm,
gymnasieskola med minst 300 elever”
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23
september 2004 § 123, av Gunnar Johansson. Förslaget är att det blir en
gymnasieskola på Rosenholm med minst 300 elever och lämpligt namn vore
Rosenholms gymnasiet
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 december 2007, § 90
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har under
längre tid arbetat med liknande planer och ärendet var långt framskridet för
drygt ett år sedan men fick avbrytas.
Utbildningsnämnden är nu på nytt i färd med att skapa en utvidgad
gymnasieutbildning på Rosenholm. Eleverna på nuvarande
yrkesförberedande program lokaliserade till Rosenholm kommer inom kort
att få i princip all sin undervisning där, då även kärnämnesundervisningen
förläggs till Rosenholm. Dessutom undersöks möjligheten att flytta ut
ytterligare gymnasieverksamhet till Rosenholm vilket på sikt kan innebära att
Rosenholmsenheten blir ett rektorsområde.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 16 januari 2008 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 februari 2008, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att anse medborgarförslaget besvarat.
Eva-Marie Malmgren (s) yttrar sig.
Christina Mattisson (s), Ann-Louise Trulsson (m) och Kent Lewén (fp) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Komunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
_______
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§ 20
Fråga
Roland Andreasson (s) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande JanOlof Petersson om han har för avsikt att vidta några åtgärder, för att
återskapa förtroendet som funnits och förbättra relationen mellan politiken
och de ledande tjänstemännen på skolorna.
Jan-Olof Petersson (fp) svarar.
___________
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Akten

2008.110.611

§ 21
Svar på interpellation om Backaboskolan och Tullskolan.
Interpellation till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson om Backaboskolan
och Tullskolan, av Patrik Hansson (s).
Karl-Gösta Svensson (m) har med skrivelse den 20 februari 2008 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______
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Akten

2008.126.041

§ 22
Svar på interpellation om budgeten.
Interpellation till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson om budgeten, av
Christina Mattisson (s).
Kar-Gösta Svenson (m) har med skrivelse den 22 februari 2008 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______

27 mars 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars
2008.
§ 23

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 24

Kommunala val.

§ 25

Anmälningsärenden.

§ 26

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 27

Blekinge trafikens marknadsplan 2009-2011.

§ 28

Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2007.

§ 29

Investering i nytt insatsregisteringssystem inom äldreomsorgen.

§ 30

Extra medel till ytterliggare utbyggnad av förskoleverksamheten.

§ 31

Rapport från barn- och ungdomsnämnden avseende segregation och valfrihet.

§ 32

Svar på medborgarförslag om livsmedelspolicy för upphandling av råvaror till
kommunens kök.

§ 33

Svar på interpellation om Backaboskolan och Tullskolan.

§ 34

Svar på interpellation om budgeten.

§ 35

Svar på interpellation omhändertagandet av sorterat brännbart avfall.

_____________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 mars 2008, kl.13.30- 17.45

Beslutande

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

2

Gunilla Ekelöf (fp) jäv kl 16.25-17.00 §§ 33
Peter Glimvall (m) tjg kl 16.25-17.00 §§ 33
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Patrik Hansson (s)
Veronica Lathe (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§ 35.
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s) ) kl 13.30-17.20 §§ 23- del av §§
34.
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Pettersson (s) ) kl 13.30-17.15 §§ 23- del av §§ 34.
Bo Andersson (s) kl 13.30-17.15 §§ 23- del av §§ 34.
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Oscar Dyberg (s) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§ 35.
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Möller (s) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§ 35.
Eva-Britt Dahlström (s)
Ewa Lengstedt (s)
Mårten Ekblad (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl 13.30-16.05, §§ 23-31
Johan Elofsson (m) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Mikael Andersson (fp) kl 13.30-17.35, §§ 23-34
Jan-Olof Petersson (fp) kl 13.30-17.05 §§, 23- del av §§ 34.
Per Ivarsson (fp)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp) kl 13.30-17.35, §§ 23-34
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
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Mats Lindbom (c)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Jan Johansson (kd)
Roger Poka (mp)
Richard Jomshof (sd) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Nils Johansson (sd) kl 13.30-17.35, §§ 23-34
Alf Stålborg (sd) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§ 35.
Per Henriksson (sd) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Kurt Petersson (sd)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Börje Nilsson (s) kl 13.30-17.35, §§ 23-34
Claes-Urban Persson (s)
Birger Wernersson (s)
Lars Hildingsson (s) kl 13.30-17.35, §§ 23-34
Anna-Karin Leufsstedt (s)
Per-Anders Nygård (s)
Emma B Henning (m) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Bengt Fröberg (m) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Birgitta Gamelius (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§
35.
Bengt Lindström (m)
Bo Löfgren (fp)
Ulf Lundh (c)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza (mp)
Christina Olsson (mp)
Ulla Berg (sd) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§ 35.
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Peter Christensen (fp)
Lena Hjorth (fp)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Pernilla Persson (c)
Åke Håkansson (s)
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (m) och Peter Johansson (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 3 april 2008, kl. 11.15

27 mars 2008

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 23-35
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf §§ 23-32, §§ 34-35

………………………………………………………
Peter Glimvall §§ 33

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

Justeringsledamot ………………………………………………
Peter Johansson
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27 mars 2008

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 april 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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27 mars 2008

Kommunala uppdrag
Akten

2008.27.102

§ 23
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Patric Siesing (m) har i skrivelse daterad den 9 mars 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i valnämnden.
2. Thomas Nilsson (m) har i skrivelse daterad den 25 mars 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i socialnämnden.
3. Eva-Lotta Altvall (s) har i skrivelse daterad den 26 mars 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.

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

2008.27.102

§ 24
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Kommunstyrelsen
Ersättare Linda Ekström (s) efter Laila Karlsson.
Ersättare Björn Gustavsson (mp) efter Marcel Abedini.
Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare Anders Persson (s) efter Markus Alexandersson.
Äldrenämnden
Ledamot Eva-Lotta Altvall (s) efter Laila Karlsson.
Lundeska och Danielssonska kasorna
Ledamot Kenneth Ericson efter Jan Alexandersson.
_____
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Akterna
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2007.557.007
2008.202.406
2006.499.700
2007.578.178

§ 25
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Handikappnämnden, granskning av likvärdig biståndsbedömning i Karlskrona
kommun.
B. Miljö- och byggnadsnämnden, 2008-02-14 § 41, förslag om indexering av timbelopp
för förvaltningens taxdebitering.
C. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
handikappnämnden.
D. Räddningstjänsten Östra Blekinge, prestationsmål för räddningstjänstens
förebyggande verksamhet år 2008-2010.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2008.213.828
2008.281.212

§ 26
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om enkel friskvårdsanläggning utomhus för äldre i
Hoglands park, av Ove Hansson.
2. Motion om att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i den nya
översiktsplanen, av Mats Johansson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget och motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
______
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Blekingetrafiken
Handläggare
Akten

10

2008.60.107

§ 27
Förslag till yttrande över ”Blekingetrafikens förslag till marknadsplan
för åren 2009-2011”
Blekingetrafikens styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 14 december
2007 att överlämna förslag till marknadsplan för åren 2009-2011 som
underlag till ägarna inför fastställelse på ordinarie bolagsstämma.
Blekingetrafiken har 2008-01-21 sänt rubricerade förslag till marknadsplan
till ägarna för synpunkter. Vid den av styrelsen anordnade trafikkonferensen
den 18 januari har information lämnats till ägarna om innehållet i förslaget.
I planen föreslår Blekingetrafiken att ägarna godkänner en ekonomisk
totalram för Blekingetrafikens verksamhet under planperioden 2009-2011
uppgående till 157 mkr år 2009, 162 mkr år 2010 samt 167 mkr år 2011 i
2008 års kostnadsläge.
I marknadsplanen presenteras tre alternativ.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 11 mars 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008 § 37,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka alternativ C i den ekonomiska planen för Blekingetrafiken
avseende åren 2009– 2011,
2. att Blekingetrafiken engagerar sig i frågan för fortsatt järnvägstrafik
från/till Karlskrona på Kust till kustbanan,
3. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad
kommunledningsförvaltningen anfört gällande förslag till marknadsplan för
åren 2009-2011, samt
4. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid Blekingetrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan.
Mats Lindbom (c), Lars Hildingsson (s), Mats Johansson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Forts

27 mars 2008
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§ 27 forts
Förslag till yttrande över ”Blekingetrafikens förslag till marknadsplan
för åren 2009-2011”
Karin Brunsberg (m), Bo Löfgren (fp), Carl-Göran Svensson(m), Birgitta
Gamelius (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

27 mars 2008

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

12

2008.162.042

§ 28
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 februari 2008
lämnat yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut
för år 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 38, för
egen del beslutat
1. att godkänna bokslutet för år 2007 och överlämna detta till kommunens
revisorer,
2. att godkänna överföring av investeringsmedel från 2007 till 2008 för
samtliga nämnder i enlighet med bilaga 1, samt
3. att ekonomichefen får i uppdrag att se över gällande styrprinciper.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 38,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn – och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 7,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Av den positiva avvikelsen om 7,3 mkr föreslås 3,1 mkr att återföras
kommunkassan genom en minskning av kommunbidrag för 2007 samt att
resterande 4,2 mkr balanseras i ny räkning hos barn- och ungdomsnämnden.
Handikappnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse från budget med 0,2
mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 0,2 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
handkappnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Forts

27 mars 2008
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§ 28 forts
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007
Den positiva avvikelsen med 0,3 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
idrotts- och fritidsnämnden.
Kulturnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –0,9 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen skall balanseras i ny räkning hos kulturnämnden
utan krav på återställning.
Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten exkl bostadsanpassningsbidrag en
positiv avvikelse om 0,7 mkr.
För bostadsanpassningsbidrag redovisas en negativ avvikelse om -0,4 mkr.
Eftersom kostnaderna för detta bidrag endast till mindre del kan påverkas,
omfattas detta anslag inte av principerna för överföring av över- eller
underskott.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 0,7 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
miljö- och byggnadsnämnden.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag om -0,4 mkr föreslås
täckas av kommunkassan i sin helhet.
Socialnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten individ och familjeomsorg exkl
socialbidrag en negativ avvikelse om -4,6 mkr.
För socialbidrag redovisas en negativ avvikelse om –1,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg om
-4,6 mkr balanseras i ny räkning hos socialnämnden utan krav på
återställning.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -1,2 mkr föreslås täckas av
kommunkassan.
Tekniska nämnden
Sammantaget redovisar Tekniska nämnden en negativ avvikelse mot budget
med -0,5 mkr
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar sammantaget en
negativ avvikelse om –2,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen för Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet
föreslås i sin helhet täckas genom att den ramjustering som gjordes 2007 om
3,1 mkr återställs som kommunbidrag 2007 och att tekniska nämndens
resultat därmed blir +0,8 mkr, och detta balanseras i ny räkning hos tekniska
nämnden.
Forts

27 mars 2008
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§ 28 forts
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett positivt
utfall om 1,8 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Det positiva utfallet med 1,8 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
tekniska nämnden.
Utbildningsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –0,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen skall balanseras i ny räkning hos
utbildningsnämnden utan krav på återställning.
Äldrenämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –3,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen skall balanseras i ny räkning hos äldrenämnden utan
krav på återställning.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt vissa nämnder
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsförvaltningen
jämte dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre
nämnder utvisar positiva avvikelser från budgeten med totalt 6,0 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 6,0 mkr föreslås återföras till kommunkassan i
sin helhet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

15

2008.7.005

§ 29
Investering i nytt insatsregisteringssystem inom äldreomsorgen.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 19 december 2007, § 142 beslutat
att hemställa hos kommunstyrelsen om utökad investeringsram för 2008 med
660.000 kronor för anskaffning av nytt insatsregisteringssystem till
hemtjänstverksamheten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 februari 2008
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka äldrenämndens investeringsram i budget 2008 med 660 000
kronor för anskaffning av nytt insatsregisteringssystem till
hemtjänstverksamheten,
2. att täcka denna utgift genom en motsvarande disposition av medel ur den
särskilda investeringsramen i budget 2008,
3. att samtidigt bevilja äldrenämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
detta projekt, samt
4. att de till följd av projektet tillkommande drift- och kapitalkostnader skall
inrymmas inom äldrenämndens för åren 2008-2010 tilldelade budgetramar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

16

2008.215.611

§ 30
Extra medel till ytterliggare utbyggnad av förskoleverksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 18
och i skrivelse daterad 4 mars 2008 beslutat att hemställa hos
kommunfullmäktige att medel motsvarande 2 förskoleavdelningar på 9
månaders delårseffekt, 2,8 Mkr, överförs till nämndens ram för att
möjliggöra utökad platstillgång inom förskolan från och med 1 april 2008.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 11 mars 2008, § 44,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2008 med 2,8
miljoner kronor för ytterliggare utbyggnad av förskoleverksamheten, samt
2. att minska tekniska nämndens budgetram för år 2008 med motsvarande
belopp.
Yrkanden
Patrik Hansson (s), meddelar att s-gruppen, Patrik Hansson (s), Yvonne
Sandberg Fries (s), Veronica Lathe (s), Christina Mattisson (s), Patrik
Enstedt (s),Eva Strömqvist (s), Eva-Marie Malmgren (s), Jan-Anders
Lindfors (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark (s), Percy Blom (s),
Jeanette Pettersson (s), Bo Andersson (s), Mats Johansson (s),
Anders Persson (s), Oscar Dyberg (s), Gertie Olsson (s),
Roland Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Birgitta Möller (s)
Eva-Britt Dahlström (s), Ewa Lengstedt (s), Mårten Ekblad (s), Lisbeth
Bengtsson (s), Börje Nilsson (s), Claes-Urban Persson (s), Birger
Wernersson (s), Lars Hildingsson (s), Anna-Karin Leufsstedt (s) och
Per-Anders Nygård (s) inte kommer att delta i dagens beslut och överlämna
en skriftlig röstförklaring.
Kent Lewén (fp), Jeanette Pettersson (s), Jan-Olof Pettersson (fp) yttrar sig.
Forts

27 mars 2008

§ 30 forts
Extra medel till ytterliggare utbyggnad av förskoleverksamhet.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Proposition
Kommunfullmäktige tillstyrker att röstförklaring får bifogas protokollet,
protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar således
1. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2008 med 2,8
miljoner kronor för ytterliggare utbyggnad av förskoleverksamheten, samt
2. att minska tekniska nämndens budgetram för år 2008 med motsvarande
belopp.
________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2007.686.619

§ 31
Rapport från barn- och ungdomsnämnden avseende segregation och
valfrihet
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2007, § 101 att ge barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en
utvärdering av den eventuella segregerade effekt som friskolorna har på
Karlskronas skolor.
Barn- och ungdomsnämnden 2007-12-19 § 149 har tagit del av rapporten
som är ett underlag för analys och bedömning av konsekvenserna för
kommunens skolverksamhet som helhet och dess framtida utveckling.
Sammanfattning av resultat och frågeställningar;
Utredningen påvisar, i likhet med ett flertal liknande nationella studier
•
en ökad andel elever i friskola
•
skillnader mellan friskolor och kommunala skolor vad det gäller
elevsammansättning, samt
•
ökade skillnader mellan kommunens olika skolor under senare år
På så sätt kan konstateras att vi ser en ökad segregation i kommunens
skolverksamheter.
Framförallt tre olika faktorer diskuteras som orsak till skolsegregation:
bostadssegregation, ökade möjligheter till fria skolval och förekomsten av
friskolor.
Utredningens resultat talar för att valfriheten i sig har medfört stora
förändringar i skolans verksamheter. Det framkommer också att olikheten
mellan skolor i kommunen inte bara handlar om geografisk närhet eller
frågan om huvudmannaskap. Eller för att sammanfatta resultatet av en
undersökning av fristående förskolor (Pérez Prieto & Sahlström 2003):
Även om alla skolor vore kommunala kan föräldrars och elevers ökade
valfrihet bidra till en ökad segregation.
Rapporten behandlar följande punkter:
- Vad är segregation?
- Skillnader mellan kommunens skolor utifrån bakgrundsfaktorerna social
och etnisk bakgrund
- Skolorna utan särskilt upptagningsområde
- Eleverna i fristående skola läsåret 07/08. Forts
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§ 31 forts
Rapport från barn- och ungdomsnämnden avseende segregation och
valfrihet
Ulf Hansson (v), Patrik Hansson (s), Jan-Olof Pettersson (fp), Richard
Jomshof (sd), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Johan Elofsson (m),
Camilla Brunsberg (m), Ann-Louise Trulsson (m), Mats Lindbom (c) och
Christina Mattisson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______
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Upphandlingsenheten
Akten

20

2006.152.058

§ 32
Svar på medborgarförslag om livsmedelspolicy för upphandling av
råvaror till kommunens kök.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av Claes Gustafsson. Förslagsställaren anför att Karlskrona
kommun bör utarbeta en livsmedelpolicy för upphandlingen av råvaror till
kommunens kök. I policyn ska framgå att man ställer samma krav på
råvarorna man köper, som gäller i svensk lag för livsmedelsframställning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 januari 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av skrivelse framkommer det att kommunen
följer idag gällande krav för upphandling av livsmedel i den pågående
länsgemensamma upphandlingen av livsmedel där Karlskrona kommun
deltar.
Det är inte förenligt enligt Lagen om offentlig upphandling att ställa krav
som är högre ställda än EU;s krav. En separat livsmedelspolicy av råvaror
bedöms ej nödvändig då livsmedelsupphandlingen av Karlskrona kommun
följer de lagar och förordningar som är tillämpliga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 43,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Akten

21

2008.110.611

§ 33
Svar på interpellation om Backaboskolan och Tullskolan.
Ordförande anmäler jäv och lämnar lokalen.
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28
februari 2008, § 6, och var ställd till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson
(m), av Patrik Hansson (s).
Karl-Gösta Svensson (m) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 20 februari 2008 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 28 februari 2008, § 21,
bordlagt ärendet.
I debatten deltar Karl-Gösta Svenson (m), Patrik Hansson (s),
Richard Jomshof (sd), Eva-Marie Malmgren (s) och Jan-Olof Pettersson (fp).
_______
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Akten

2008.126.041

§ 34
Svar på interpellation om budgeten.
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28
februari 2008, § 6, och var ställd till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson
(m), av Christina Mattisson (s).
Karl-Gösta Svensson (m) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 22 februari 2008 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 28 februari 2008, § 22,
bordlagt ärendet.
I debatten deltar Christina Mattisson (s), Karl-Gösta Svenson (m), Kent
Lewén (fp), Peter Johansson (s) och Jan-Åke Nordin (m).
_______
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27 mars 2008

Akten

2008.61.450

§ 35
Svar på interpellation om omhändertagandet av sorterat brännbart
avfall.
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28
februari 2008, § 6, och var ställd till näringslivsutskottets ordförande Mats
Lindbom (c) av Günter Dessin (v).
Mats Lindbom (c) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 27 februari 2008 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 28 februari 2008, § 6,
bordlagt ärendet.
I debatten deltar Mats Lindbom (c) och Günter Dessin (v).
______
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24 april 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april
2008.
§ 36

Föredragning av Karlskrona bolagskoncern

§ 37

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 38

Kommunala val.

§ 39

Anmälningsärenden.

§ 40

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 41

Inkommen interpellation

§ 42

Årsredovisning år 2007 för Karlskrona kommun.

§ 43

Revisionsberättelse år 2007 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

§ 44

Revisionsberättelse år 2007 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.

§ 45

Budget och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona kommun.

§ 46

Antagande av detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö,
Karlskrona kommun.

§ 47

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 april 2008.

§ 48

Nedläggning av Backaboskolan.

§ 49

Rapport från Karlskronahem AB om möjligheten att bygga sk. Seniorlägenheter med
hyresrätt.

§ 50

Svar på motion angående allergiframkallande växter.

§ 51

Svar på motion angående utredning av ny skola i Nättraby.

§ 52

Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.

§ 53. Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets
norra körbana delen turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra
Smedjegatan, delen Stortorget – Stenbergsgränd.
§ 54

Svar på interpellation om utbildningsnämndens ekonomi.

_____________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 24 april 2008, kl.13.30- 17.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Patrik Hansson (s)
Veronica Lathe (s)
Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s) kl 13.30-17.00 §§ 36-45
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s) ) kl 14.20-17.45 §§ 37-54
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Pettersson (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s) kl 13.30-17.05 §§ 36- del av §§
46
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Sune Johansson (s) kl 13.30-17.05 §§ §§ 36- del av §§ 46
Birgitta Möller (s)
Eva-Britt Dahlström (s) kl 13.30-17.05 §§ 36-46
Angela Sandström (s)
Ewa Lengstedt (s) kl 13.30-17.00 §§ 36-45
Mårten Ekblad (s)
Lars Hildingsson (s) kl 14.20-17.45 §§ 37-54
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl 13.30-17.05 §§ 36-46
Rune Andersson (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m) kl 15.00-17.45 §§ 39-54
Patrik Stjärnlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 15.30-17.45 §§ 45-54
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m) kl 14.20-16.35 §§ 37- del av §§ 45
Mikael Andersson (fp) kl 13.30-17.05 §§ 36-46
Jan-Olof Petersson (fp)
Anna Ekström (fp)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Ingela Abramsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Jörgen Johansson (c)
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Magnus Larsson (c)
Mats Lindbom (c)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Roger Poka (mp)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Per Henriksson (sd)
Kurt Petersson (sd) kl 13.30-17.05 §§ 36- del av §§ 46
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-17.05 §§ 36-45
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Claes-Urban Persson (s) kl 17.00-17.45 §§ 46-54
Birger Wernersson (s)
Anna-Karin Leufsstedt (s)
Ulla Ohlsson (s)
Eva Öhman (s) kl 13.30- 14.20 §§ 36
Per-Anders Nygård (s)
Walla Carlsson kl 17.00-17.45 §§ 46-54
Mats Fagerlund (s) kl 13.30- 14.20 §§ 36 kl 17.00-17.45 §§
46-54
Emma B Henning (m) kl 13.30-17.05 §§ 36- del av §§ 46
Bengt Fröberg (m)
Birgitta Gamelius (m) kl 13.30-15.30 §§ 34-44 kl 17.0017.45 §§ 46-54
Karl-Gustaf Johansson (m)
Bengt Lindström (m)
Patrik Magnusson (m)
Bo Löfgren (fp)
Ulf Lundh (c) kl kl 13.30-17.05 §§ 36- del av §§ 46
Pernilla Persson (c) kl 17.05-17.45 §§ 47-54
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza (mp)
Ulla Berg (sd)
Ulf Hansson (v) kl 17.00-17.45 §§ 46-54

Närvarande

ersättare

Peter Graucob (m) kl 15.00-17.00
Birgitta Gamelius (m) 15.30-17.00
Lena Hjorth (fp) kl 13.30-17.00
Karl-Anders Holmkvist (c)
Pernilla Persson (c) kl 13.30-17.05
Christina Olsson (mp)
Claes-Urban Persson (s) kl 13.30- 17.00
Eva Öhman (s) kl 14.20-17.00
Walla Carlsson (s) kl 13.30-17.05

24 april 2008

Ulf Hansson (v) kl 13.30-17.00
Camilla Persson (v)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Louise Trulsson (m), Ali Hammad Abuisefan (s)
§§ 36-45 och Magnus Johansson (s) §§ 46-54

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 8 maj 2008, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 36-54
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

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

Justeringsledamot ………………………………………………
Ali Hammad Abuisefan §§ 36-45

Justeringsledamot ………………………………………………
Magnus Johansson §§ 46-54

4
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 maj 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 36
Föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern.
Med anledning av bokslut 2007 för Karlskrona kommun och
moderbolagskoncernen samt revisionsberättelse för samma år redovisar
bolagen i följande ordning sin verksamhet:
Moderbolaget föredras av K-G Svenson,
Affärsverken Karlskrona AB föredras av Vd Jan Svensson,
AB Karlskronahem föredras av Vd Roger Lindberg,
Kruthusen Företagsfastigheter AB föredras av Vd Bengt Lingman, samt
AB Arena Rosenholm Karlskrona av Vd Michael Fransson.
____
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Kommunala uppdrag
Akten

2008.27.102

§ 37
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Liselott Barvesten (mp) har i skrivelse daterad den 28 mars 2008 avsagt
sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
2. Karin Månsson (fp) har i skrivelse daterad den 6 april 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
3. Katarina Johansson (c) har i skrivelse daterad den 24 april 2008 avsagt
sig uppdraget som ersättare i idrott- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 38
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Valnämnden
Ersättare Lennart Johannisson (m) efter Patric Siesing.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Mikael Carlsson efter Pontus Hult (m).
Ersättare Paul Henning (m) efter Mikael Carlsson.
Socialnämnden
Ledamot Anna Månsson (m) efter Thomas Nilsson.
Ersättare Sven Wallfors (m) efter Anna Månsson.
Utbildningsnämnden
Ersättare Andreas Nilsson (mp) efter Liselott Barvesten.
_____
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Akterna

9

2008.328.700
2008.273.107

§ 39
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från Socialnämnden.
B. Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL, 4
kap 1 § per den 31 december 2007 från äldrenämnden.
C. Från Blekingetrafiken, kallelse till bolagsstämma
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

24 april 2008

Aktern

2008.326.730

§ 40
Inkommet medborgarförslag.
1. Medborgarförslag rörande inrättande av nya tjänster i äldreboenden,
vårdhem, dagisverksamhet och hemmaboenden, av Birgitta Wändahl.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
______

10

24 april 2008

Akten

11

2008.350.610

§ 41
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
1. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Anna-Louise Trulsson
(m) om utbildningsnämndens ekonomi, av Eva Marie Malmgren (s).
________

24 april 2008

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

12

2008.162.042

§ 42
Årsredovisning för år 2007 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 38, godkänt
bokslutet för år 2007 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 8 april 2008 tillstyrkt att årsredovisningen
för år 2007 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med
kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar att Karlskrona kommuns årsredovisning för år
2007 godkänns.
Christina Mattisson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2007.
__________

24 april 2008

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

13

2008.162.042

§ 43
Revisionsberättelse år 2007 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 8 april 2008 lämnat revisionsberättelse för
år 2007. Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer även
verksamheten i kommuners företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Karlskrona kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revisionsberättelsen, samt
att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
______

24 april 2008

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

14

2008.135.042

§ 44
Revisionsberättelse år 2007 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2007.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets
revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 12 mars 2008 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
________

24 april 2008
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten
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2008.271.042

§ 45
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona
kommun.
Efter årets två första månader uppvisar Karlskrona kommun en prognos som
innebär att helårsresultatet totalt sett väntas uppgå till minus 11,1 mnkr.
Detta innebär att årsprognosen ger en negativ budgetavvikelse på 31,9 mnkr,
som fördelar sig med minus 27,1 mnkr inom nämndernas verksamhet och
minus 4,8 mnkr på finansförvaltningen. Till grund för finansförvaltningens
prognos ligger senast kända skatteprognos (Cirkulär 08:19) samt SPP:s
prognos avseende pensioner lämnad årsskiftet 2007/2008. Av nämnderna är
handikappnämnden (-7,1), kulturnämnden (-0,4), socialnämnden (individoch familjeomsorg -3,5 samt ekonomiskt bistånd -4,0), utbildningsnämnden
(-5,0) samt äldrenämnden (-7,1) som prognostiserar underskott. Resterande
nämnder gör bedömningen att budgeterade anslag skall räcka till 2008 års
verksamhet.
På investeringssidan uppgår 2008 års anslag till totalt 250,1 mnkr. Detta efter
överföring av pågående projekt på 70,0 mnkr och överföring enligt beslut i
kommunstyrelsen på 8,6 mnkr som skall läggas till av kommunfullmäktige
beslutat anslag på 171,5 mnkr. Av dels tidsskäl, dels sjukdom kan inte någon
genomarbetad prognos göras vid denna uppföljning av hur mycket av dessa
medel som kommer att förbrukas under året.
Personaluppföljning
Antalet tillsvidareanställda har ökat med drygt 20 årsarbetare. Barn- och
ungdomsförvaltningen står för den största ökningen (15,6) och härleds till
utökad förskoleverksamhet samt den s.k. 2-årsregeln (enligt lag). Vidtagna
åtgärder under 2007 för att minska antalet tillsvidareanställda är
anställningsstopp samt borttagandet av 1-årsregeln (enligt avtal).
Antalet visstidsanställda har minskat med 18 årsarbetare. Minskningen är
relativ jämnt fördelad där äldreförvaltningen står för den största minskningen
(-7,2). Här finns dock en risk att 2-årsregeln får som konsekvens att en
minskning på antalet visstidsanställda ger motsvarande ökning på antalet
tillsvidareanställda.
Antalet timanställda ger i denna redovisning en missvisande bild vid
jämförelse månad med helår. Förvaltningarna bedömer en viss minskning på
helår. Mertiden har minskat motsvarande 6 årsarbetare vilket är i linje med
förväntad utveckling.
Forts

24 april 2008
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§ 45 forts
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona
kommun.
Sjukfrånvaron är svår att bedöma enbart utifrån januari siffror då vi vet att
det är en period med influensa och förkylningar som påverkar
korttidsfrånvaron. Dock ser vi från uppföljning 2007 en tendens att
korttidssjukfrånvaron ökar samt att sjukfrånvaron i gruppen yngre
medarbetare ökar. Totalt sett har sjukfrånvaron sjunkit under de senaste 3
åren.
Den sammantagna årsprognosen efter årets två första månader visar på en
negativ avvikelse på 31,9 mnkr jämfört med ett budgeterat resultat på 20,9
mnkr. Detta skulle innebära ett redovisat resultat på minus 11,1 mnkr om
årsprognosen står sig. Detta gör att vårt finansiella mål om ett resultat på 1 %
av skatteintäkter och statsbidrag inte uppnås. Om resultatet står sig uppnår vi
inte ens en ekonomi i balans.
Det är här viktigt att notera att detta är årets första uppföljningsprognos och
den är därmed väldigt osäker. Nämndernas prognoser har, i de flesta fall,
ännu inte genomgått någon politisk behandling och bör därför ses som en
ordentlig varningsklocka inför kommande behandling på nämndsnivå. Av
beslutade principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning (KF § 71 980429)
framgår att respektive nämnd anmodas att bedriva sin verksamhet inom
beslutad medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar och det är av
största vikt att samtliga nämnder och förvaltningar som nu befarar underskott
följer det regelverk som finns.
Det krävs därför fortsatta åtgärder inom de olika verksamheterna för att
säkerställa att kostnadsnivån fullt ut är anpassad till intäkterna, och vi
förespråkar därför, i förekommande fall, direktiv om anpassningar till de av
kommunfullmäktige i årsbudgeten fastställda ramarna.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp) och Anna- Carin Leufstedt (s)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Eva- Marie Malmgren (s), Mats Johansson, Peter Johansson (s), Magnus
Johansson (s), Jan Lennartsson (m) och Camilla Brunsberg (m) yttrar sig.
Proposition
Kommunfullmäktige beslutar att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Forts

24 april 2008
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§ 45 forts
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2008, § 58,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anmoda samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2008 att snarast vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

24 april 2008

Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

18

2005.356.214

§ 46
Antagande av detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 17 mars t o m
den 14 april 2006.
Detaljplanen syftar till att skapa en stadsmarina med utökat antal båtplatser
samt byggrätter för handel och kontor med i första hand maritim anknytning.
Detaljplanearbetet har inletts med ett programskede bland annat för att utreda
stadsmarinans utformning och gestaltning.
Planområdet är beläget på nordöstra Trossö och omfattar del av
Skeppsbrokajen. Planområdet avgränsas av Österleden i väster,
Skeppsbrokajens vägområde och Handelshamnen i söder samt vattenområde
i norr och öster. Planområdet omfattar cirka 2,0 ha. Marken ägs av
Karlskrona kommun.
Förslag till utformning, arkitektonisk gestaltning, detaljutformning och
materialval framgår av gestaltningsprogram för Stadsmarina, daterat 31 mars
2005. Området föreslås innehålla verksamheter med maritim anknytning,
handel, kontor, restaurang etc. Byggnader föreslås i en till två våningar med
möjlighet att bygga en indragen tredje våning på 50 % av takets yta. Inom
denna tredje våning kan bostad för tillsyn, övernattnings- eller
representationsvåning kopplad till verksamheten i byggnaden inrymmas.
En bilaga till gestaltningsprogrammet har tillförts i form av en
illustrationsplan innehållande ett större byggnadskvarter i öster som avser att
rymma bland annat ny kustbevakning. Denna byggrätt skall utformas efter
samma principer som framgår av upprättat gestaltningsprogram. Kajplatser
för kustbevakningens fartyg finns utmed Handelshamnens norra del i
anslutning intill föreslagen byggrätt. Att förlägga kustbevakningen och dess
fartyg i detta område bedöms på ett mycket positivt sätt bidra till den
maritima karaktären som eftersträvas.
Samhällsbyggandsförvaltningen har i skrivelse daterad 2008-04-15, av
skrivelsen framgår det att i planbestämmelserna för rubricerad detaljplan så
har ett redaktionellt upptäckts. I samband med de förändringar som gjorts i
planen efter utställningen har en bestämmelsesymbol avseende användningen
av marken i den östra byggrätten fallit bort. Enligt plan- och bygglagen
måste all användning av mark regleras i planen, varför en korrektion av detta
är nödvändig.
Forts

24 april 2008
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§ 46 forts
Antagande av detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 59,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, daterad februari
2006 och reviderad maj 2006.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) och José Espinoza (mp) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Jan Lennartsson m), Kent Lewén (fp), Bo Löfgren (fp), Mats Lindbom (c),
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Gösta Svensson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningen komplettering.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Richard Jomshofs och José Espinoza avslagsyrkande och finner att
fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 62 ja-röster och 7 nej-röster och 6 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta detaljplanen för Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, daterad februari
2006 och reviderad maj 2006, samt
2. att införa användningsbeteckningen ”C” på den östra byggrätten.
Reservationer
Richard Jomshof (sd), Nils Johansson (sd), Ulla Berg (sd), Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd) och Glenn Törnström (sd) reserverar sig i förmån för
eget yrkande.
_________

24 april 2008

Samtliga nämnder
Akten

20

2008.256.004

§ 47
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 april 2008.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda lämnas vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 60,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 april 2008

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

21

2008.218.291

§ 48
Nedläggning av Backaboskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 21
föreslagit att kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att fatta
beslut om att skolverksamheten på Backaboskolan skall upphöra från
höstterminen 2008, samt att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
organisera skolverksamheten för de barn och föräldrar som berörs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 60,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att besluta om att skolverksamheten på Backaboskolan skall upphöra från
höstterminen 2008, samt
att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att organisera
skolverksamheten för de barn och föräldrar som berörs.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar avslag till förmån för eget förslag i fyra attsatser.
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att på börja projektering för
byggnation/er innehållande förskola och skola i Backabos
upptagningsområde,
2. att Backabo upptagningsområde från och med att byggnation är klar
innefattar Mariedal, Backabo, Torskors, Rosenholm samt Allatorp.
3. att under tiden projektering och byggnationen pågår låta verksamheten
vara kvar i nuvarande lokaler med justeringar för godtagbar inomhusmiljö,
4. att ta upp en diskussion med kommunledningen om hela kommunens
ansvar för den fysiska biten av förskole- och skolverksamhet, då detta bland
annat kan ses som en tillväxt- och näringslivsfråga.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag och bifall till Günter Dessins fyra attsatser.
Sofia Bothorp (mp), Jan-Olof Pettersson (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richards
Jomshofs och Günter Dessins avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag och därmed faller v:s tilläggsattsatser. Forts

24 april 2008
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§ 48 forts
Nedläggning av Backaboskolan.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 60 ja-röster och 8 nej-röster och 7 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta om att skolverksamheten på Backaboskolan skall upphöra från
höstterminen 2008, samt
att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att organisera
skolverksamheten för de barn och föräldrar som berörs.
Reservationer
Günter Dessin (v) reservera sig till förmån för eget förslag.
Richard Jomshof (sd), Nils Johansson (sd), Ulla Berg (sd), Alf Stålborg, Per
Henriksson (sd och Glenn Törnström (sd) överlämnar en skriftlig reservation
mot beslutet.
______________

24 april 2008

Karlskronahem AB
Ekonomienheten
Akten

23

2008.279.294

§ 49
Rapport från Karlskronahem AB om möjligheten att bygga sk.
Seniorlägenheter med hyresrätt.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2007, § 101 att ge Karlskronahem
AB i uppdrag att utreda möjligheten att bygga sk. Seniorlägenheter med
hyresrätt. Bolaget har undersökt tre olika faktorer; prisnivå, läge samt
efterfrågan.
Karlskronahem har i skrivelse daterad 2008-02-26 överlämnat sin utredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 april 2008

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

24

2006.514.442

§ 50
Svar på motion angående allergiframkallande växter i offentliga miljöer.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006, § 151,
av Ingrid Hermansson (c). Motionären vill att alla allergiframkallande växter
som finns i Karlskrona Kommuns offentliga miljöer skall bort. Bakgrund är
enligt motionen att astmatiker och allergiker kan drabbas av olika besök vid
besök i offentliga miljöer på grund av allergiframkallande växter. Med
hänvisning till FN:s konvention om tillgänglighet i samhället för personer
med funktionshinder samt vikten av att förebygga att fler människor
utvecklar astma eller allergi föreslås i motionen att alla allergiframkallande
växter tas bort i Karlskrona Kommuns offentliga miljöer.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 februari 2008, §
43 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid beredningen
av motionen har vissa avgränsningar gjorts avseende bl a vilka miljöer som
avses. Detta innebär att det endast är av kommunen ägda offentliga lokaler,
verksamheter och miljöer som avses samt att allergiframkallande växter i
första hand som skall omfatta växter som i dagsläget är väl kända för att ge
symptom för allergiker. Då kommunen äger både offentliga inomhus- och
utomhusmiljöer har i första hand tolkningen skett att motionen avser
inomhusmiljöer, men även utomhusmiljöer bör, när det är möjligt, omfattas
av motionens intentioner. Allergikommittén bör kunna bistå med kunskap
och vid behov lämna upplysning om allergivänliga växtval samt följa upp
arbetet med information om allergivänliga växter. I kommunägda offentliga
inomhuslokaler och verksamheter skall inte allergiframkallande växter
förekomma som kan orsaka allergiska reaktioner för personer som vistas i
dessa miljöer. Detta skall även gälla övriga lokaler inom skola- och
barnomsorg. Inom ramen för kommunal verksamhet avseende offentliga
utomhusmiljöer skall inte allergiframkallande växter väljas vid nyplantering i
miljöer där barn och ungdomar vistas under längre tid.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 mars 2008 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 61, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

24 april 2008

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

25

2007.189.610

§ 51
Svar på motion angående utredning av ny skola i Nättraby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31, av
Magnus Johansson (s), Yvonne Sandberg Fries (s) och Percy Blom (s).
Motionärerna påpekar att Nättraby växer, många nya hus byggs och i dom
flyttar det ofta in barnfamiljer. Detta har vi inte minst sett på behovet av
förskolor i byn. De barn som nu finns i förskolan växer som bekant upp och
den utmärkta skolan vi har i Nättraby blir snart för liten.
Motionärerna är glada över den positiva skolutveckling som skett på
Nättrabyskolan F-9 och vill nu att Karlskrona kommun tar ett nytt steg i
skolutvecklingen och skapar en skola för de minsta barnen tillsammans med
en förskola. De ser genom detta bl a att förskolans arbetssätt skulle följa med
längre in i grundskolan. Motionärerna menar också att det är viktigt att ge
den kommunala skolan uppdraget att fortsätta utveckla skolan, såväl i
Nättraby som resten av kommunen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, §
16 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att antalet barn i
skolåldern kommer att öka inom Nättrabyskolans upptagningsområde de
närmsta åren precis som motionen påtalar. Det är dock svårt att förutse om
och när nuvarande Nättrabyskolan inte har tillräcklig kapacitet. Det faktiska
antalet elever som önskar gå på Nättrabyskolan beror förutom på antalet
elever i upptagningsområdet också på hur eleverna väljer skola.
Det är dock nödvändigt att det finns en planberedskap för en ny skolenhet
och för ytterligare förskolor i Nättrabyområdet. Detta behov har tidigare
påtalats och görs också i den lokalbehovsutredning som barn- och
ungdomsförvaltningen gjorde hösten 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 62, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 april 2008

Äldrenämnden
Akten

26

2007.544.730

§ 52
Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2007, § 151,
av Richard Jomshof (sd). Motionären vill att man utreder hur en verksamhet
med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Karlskrona.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 21 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att bejakar motionens
betydelse av djur inom äldreomsorgen. En mindre inventering har gjorts
inom äldrenämndens verksamhet med frågan om vilka möjligheter som de
äldre har att ha samvaro med djur inom särskilt boende.
Att det utifrån de äldres behov skall finnas möjlighet till att ha ett husdjur
inom verksamheten är planeringsfråga utifrån varje enhet. Positiva effekter
har också framförts från de enheter som har djur inom enheten.
Äldreförvaltningen ser gärna att olika möjligheter prövas utifrån varje enhets
möjligheter och behov utifrån ett brukarperspektiv.
Äldreförvaltningen har i dag inget policydokument som tar upp frågan om
husdjur i verksamheten utifrån ett perspektiv att höja livskvalitet som ett
behandlande syfte i äldreomsorgen. Äldreförvaltningen kommer att
kommunicera möjligheterna till att ha husdjur inom äldreomsorgen med
verksamhets- företrädarna och bedöma om behov av att ta fram ett
policydokument finns.
Med utgångspunkt i vad som ovan angivits gör äldreförvaltningen den
bedömningen att det i flera avseenden ges möjligheter till kontakt med
husdjur inom det särskilda boendet. Att följa samarbetet med hunddagis och
deras möjligheter att utveckla samarbete med övriga särskilda boenden kan
vara ett sätt att ha en regelbunden kontakt med hundar i ett terapeutiskt syfte.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 63, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 april 2008

Tekniska nämnden
Akten

27

2007.405.511

§ 53
Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets
norra körbana delen turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra
Smedjegatan, delen Stortorget – Stenbergsgränd
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti
2007, § 115, av Stefan Lundin . Förslagsställaren anför att biltrafiken mellan
Stortorget 2 turistbyrån och norra delen av Stortorget fram till västra delen av
Klaipedaplatsen, samt mellan Stortorget 2 ner till norra delen av korsningen
Norra Smedjegatan och Ronnebygatan, förbjuds under sommarmånaderna
och att området görs om till gågata.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 14 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Medborgarförslaget bör ses
som ett inlägg i den pågående diskussionen om framtagandet av förslag till
översiktsplan för Trossö. I planen kan också ingå hur gågatusystemet i
centrum skall byggas ut med eller utan provverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 64, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 april 2008

Akten

2008.350.610

§ 54
Svar på interpellation om utbildningsnämndens ekonomi.
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Anna-Louise Trulsson
(m) om utbildningsnämndens ekonomi, av Eva Marie Malmgren (s).
Ann-Louise Trulsson (m) har med skrivelse den 24 april 2008 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______
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29 maj 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj
2008.
§ 55

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 56

Kommunala val.

§ 57

Anmälningsärenden.

§ 58

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 59

Rapport från Karlskronahem AB om möjligheten att bygga sk. Seniorlägenheter med
hyresrätt.

§ 60

Projekt Karlskrona kompetenscenter-KKC, förslag till permanent verksamhet.

§ 61

Förstärkt närvaro för socialförvaltningen i Rödeby.

§ 62

Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge direktion för år 2007.

§ 63

Nya uthyrningstaxor för Sparresalen, Karlskrona konsthall och konserthusteater.

§ 64

Svar på motion angående allergiframkallande växter i offentliga lokaler.

§ 65

Svar på motion angående utredning av ny skola i Nättraby.

§ 66

Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.

§ 67

Svar på motion angående äldre gruppers behov.

§ 68

Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets
norra körbana delen turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra
Smedjegatan, delen Stortorget – Stenbergsgränd.

§ 69

Svar på medborgarförslag om inköp av dagligvaror.

§ 70

Svar på medborgarförslag om ökad föräldrarnärvaro i skolan.

§ 71

Svar på medborgarförslag om att slopa julgranen utanför Rådhuset.

§ 72

Svar på medborgarförslag om att såga ner träd vid Lyckebyåns vattenfall i
Lyckeby.

§ 73

Svar på medborgarförslag om att ändra den längsgående parkeringen på Norra
Kungsgatan och Landbrogatan till snedparkering.

§ 74

Svar på medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten till den stora
bassängen i Karlskrona simhall.

1

29 maj 2008

§ 75

Svar på interpellation om utbildningsnämndens ekonomi.

§ 76

Samarbetsprogram för perioden 2008-30 juni 2009 mellan Karlskrona kommun och
Liepaja distrikt.

_____________

2

29 maj 2008

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 29 maj 2008, kl.13.30- 14.45

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Veronica Lathe (s)
Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Pettersson (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s)
Mats Johansson (s)
Mårten Ekblad (s)
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Ingela Abramsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Jörgen Johansson (c)
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Magnus Larsson (c)
Mats Lindbom (c)
Maria Persson (c)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Per Henriksson (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Birger Wernersson (s)
Eva Öhman (s)
Per-Anders Nygård (s)
Åke Håkansson (s)
Anita Seaberg (s)
Emma B Henning (m)
Bengt Lindström (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bo Löfgren (fp)
Lena Hjorth (fp)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza (mp)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Ulf Lundh (c)
Pernilla Persson (c)
Christina Olsson (mp)
Per-Anders Nygård (s)
Ulf Hansson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Richard Jomshof (sd) och Percy Blom (s)

4

29 maj 2008

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 5 juni 2008, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 55-76
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Richard Jomshof

Justeringsledamot ………………………………………………
Percy Blom
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 juni 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2008.27.102

§ 55
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Christina Nedemark (s) har i skrivelse daterad den 27 maj 2008 avsagt
sig uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.
2. Linda Ekström (s) har i skrivelse daterad den 28 maj 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 56
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Springerska fonden
Ersättare Hans-Göran Håkansson (fp) efter Axel Skröder.
Socialnämnden
Ersättare Nusreta Kurtanovic Nilsson (s) efter Linda Ekström.
_____
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Akterna

9

2008.273.107
2008.382.007
2008.405.770
2008.441.021
2008.328.700

§ 57
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Blekinge trafikens årsredovisning 2007.
B. Från revisionen- granskning av Telenor Arena Karlskrona samt AB Arena Rosenholm.
kap 1 § per den 31 december 2007 från äldrenämnden.
C. Löneupproret 2008, nu får det vara nog.
D. Vårdförbundets skrivelse avseende rätt lön till livsviktiga yrken.
E. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
Äldrenämnden.
F. Blekinge trafikens protokoll från årsstämman 2008-04-17.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

29 maj 2008

Akterna

10

2008.417.842
2008.430.825
2008.440.512
2008.472.866

§ 58
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag rörande photopoint vid Brändaholm, av Peter Öjeskog.
2. Medborgarförslag rörande vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget, av
Carina Reuterljung.
3. Medborgarförslag rörande återställande av rondellen vid Pantarholmen, av
Peter Öjeskog.
4. Medborgarförslag rörande konst i kollektivtrafiken, av Filip Issal.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
______

29 maj 2008

Karlskronahem AB
Ekonomienheten
Akten

11

2008.279.294

§ 59
Rapport från Karlskronahem AB om möjligheten att bygga sk.
Seniorlägenheter med hyresrätt.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2007, § 101 att ge Karlskronahem
AB i uppdrag att utreda möjligheten att bygga sk. Seniorlägenheter med
hyresrätt. Bolaget har undersökt tre olika faktorer; prisnivå, läge samt
efterfrågan.
Karlskronahem har i skrivelse daterad 2008-02-26 överlämnat sin utredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________

29 maj 2008

Personalenheten
Ekonomienheten
Tekniska förvaltningen
Akten

12

2004.503.027

§ 60
Projekt Karlskrona Kommun Kompetenscentrum – KKC
Förslag till permanent verksamhet
År 2003 företog dåvarande revisorer KPMG en granskning av Karlskrona
Kommuns arbete med interna utbildningar. Denna granskning mynnade så
småningom ut i ett förslag till projekt för att tillgodose de behov revisorerna
pekat på. 2005-03-03 tog kommunfullmäktige beslut om inrättande av
projektet som fick namnet Karlskrona Kommun Kompetenscentrum, KKC.
Projektet skulle pågå i tre år och avslutas 2008-06-30.
Kommunfullmäktiges beslut från den 3 mars 2005 innefattade förutom en
etablering av projekt KKC även att en utvärdering skulle göras av projektet
som underlag för beslut om fortsatt verksamhet eller inte. Denna utvärdering
är nu klar och ligger till grund för det förslag som härmed presenteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 85,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fr o m 2008-07-01 permanenta projekt Karlskrona Kommun
Kompetenscentrum, KKC.
2. att finansiera verksamheten enligt upprättat förslag.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
följande tilläggsattsats; att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att snarast
undersöka möjligheten att flytta Karlskrona kompetenscentrum till
kommunägda lokaler.
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall till Christina Mattissons tilläggsattsats.
Jan Lennartsson (m) yrkar avslag på Christina Mattissons tilläggsattsats.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsattsats mot Jan
Lennartssons avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt Christina
Mattissons tilläggsattsats.
Forts

29 maj 2008
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§ 60 forts
Projekt Karlskrona Kommun Kompetenscentrum – KKC
Förslag till permanent verksamhet
Reservation
Jan Lennartsson (m) reserverar sig i förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fr o m 2008-07-01 permanenta projekt Karlskrona Kommun
Kompetenscentrum, KKC.
2. att finansiera verksamheten enligt upprättat förslag.
3. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att snarast undersöka möjligheten
att flytta Karlskrona kompetenscentrum till kommunägda lokaler.
__________

29 maj 2008

Vårdförbundet
Ekonomienheten
Akten

14

2008.277.701

§ 61
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge direktion för år 2007.
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter att ha granskat
årsredovisningen för år 2007 översänt den tillsammans med
revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut
om direktionens ansvarsfrihet. Revisorerna å sin sida tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 april 2008 lämnat
yttrande och förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 86,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet även för år
2007.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Socialnämnden
Ekonomienheten

15

2008.284.700

§ 62
Förstärkt närvaro för socialförvaltningen i Rödeby
Socialnämnden har den 17 mars 2008, § 39 beslutat att begära hos
kommunstyrelsen 0,5 miljoner kronor för 1,0 fältsekretare samt ett
lokalkontor i Rödeby.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 april 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 87,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka socialnämndens budgetram för individ- och familjeomsorgen
med 500 tkr riktat till insatser gentemot barn och ungdomar inom
kommunen, samt
2. att finansiera denna utökning genom omdisposition av kommunstyrelsen
projektbudget.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.351.806

§ 63
Nya uthyrningstaxor för Sparresalen, Karlskrona konsthall och
konserthusteater .
Kulturnämnden har den 18 december 2007, § 102 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag på taxor enligt
sammanställning.
Kulturförvaltningen har den 23 april 2008 gjort ett förtydligande avseende
vad som menas med standard och ideella taxor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 90,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag på nya taxor för Sparresalen, Karlskrona konsthall
och konserthusteater, samt
2. att taxorna börjar gälla när beslutet vunnit laga kraft.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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29 maj 2008
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

17

2006.514.442

§ 64
Svar på motion angående allergiframkallande växter i offentliga miljöer.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006, § 151,
av Ingrid Hermansson (c). Motionären vill att alla allergiframkallande växter
som finns i Karlskrona Kommuns offentliga miljöer skall bort. Bakgrund är
enligt motionen att astmatiker och allergiker kan drabbas av olika besök vid
besök i offentliga miljöer på grund av allergiframkallande växter. Med
hänvisning till FN:s konvention om tillgänglighet i samhället för personer
med funktionshinder samt vikten av att förebygga att fler människor
utvecklar astma eller allergi föreslås i motionen att alla allergiframkallande
växter tas bort i Karlskrona Kommuns offentliga miljöer.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 februari 2008, §
43 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid beredningen
av motionen har vissa avgränsningar gjorts avseende bl a vilka miljöer som
avses. Detta innebär att det endast är av kommunen ägda offentliga lokaler,
verksamheter och miljöer som avses samt att allergiframkallande växter i
första hand som skall omfatta växter som i dagsläget är väl kända för att ge
symptom för allergiker. Då kommunen äger både offentliga inomhus- och
utomhusmiljöer har i första hand tolkningen skett att motionen avser
inomhusmiljöer, men även utomhusmiljöer bör, när det är möjligt, omfattas
av motionens intentioner. Allergikommittén bör kunna bistå med kunskap
och vid behov lämna upplysning om allergivänliga växtval samt följa upp
arbetet med information om allergivänliga växter. I kommunägda offentliga
inomhuslokaler och verksamheter skall inte allergiframkallande växter
förekomma som kan orsaka allergiska reaktioner för personer som vistas i
dessa miljöer. Detta skall även gälla övriga lokaler inom skola- och
barnomsorg. Inom ramen för kommunal verksamhet avseende offentliga
utomhusmiljöer skall inte allergiframkallande växter väljas vid nyplantering i
miljöer där barn och ungdomar vistas under längre tid.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 mars 2008 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 61, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 april 2008, § 61, bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

29 maj 2008

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2007.189.610

§ 65
Svar på motion angående utredning av ny skola i Nättraby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31, av
Magnus Johansson (s), Yvonne Sandberg Fries (s) och Percy Blom (s).
Motionärerna påpekar att Nättraby växer, många nya hus byggs och i dom
flyttar det ofta in barnfamiljer. Detta har vi inte minst sett på behovet av
förskolor i byn. De barn som nu finns i förskolan växer som bekant upp och
den utmärkta skolan vi har i Nättraby blir snart för liten.
Motionärerna är glada över den positiva skolutveckling som skett på
Nättrabyskolan F-9 och vill nu att Karlskrona kommun tar ett nytt steg i
skolutvecklingen och skapar en skola för de minsta barnen tillsammans med
en förskola. De ser genom detta bl a att förskolans arbetssätt skulle följa med
längre in i grundskolan. Motionärerna menar också att det är viktigt att ge
den kommunala skolan uppdraget att fortsätta utveckla skolan, såväl i
Nättraby som resten av kommunen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, §
16 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att antalet barn i
skolåldern kommer att öka inom Nättrabyskolans upptagningsområde de
närmsta åren precis som motionen påtalar. Det är dock svårt att förutse om
och när nuvarande Nättrabyskolan inte har tillräcklig kapacitet. Det faktiska
antalet elever som önskar gå på Nättrabyskolan beror förutom på antalet
elever i upptagningsområdet också på hur eleverna väljer skola.
Det är dock nödvändigt att det finns en planberedskap för en ny skolenhet
och för ytterligare förskolor i Nättrabyområdet. Detta behov har tidigare
påtalats och görs också i den lokalbehovsutredning som barn- och
ungdomsförvaltningen gjorde hösten 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 62, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 april 2008, § 62, bordlagt
ärendet
Magnus Johansson (s) och Jan-Olof Pettersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
________

29 maj 2008

Äldrenämnden
Akten

19

2007.544.730

§ 66
Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2007, § 151,
av Richard Jomshof (sd). Motionären vill att man utreder hur en verksamhet
med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Karlskrona.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 21 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att bejakar motionens
betydelse av djur inom äldreomsorgen. En mindre inventering har gjorts
inom äldrenämndens verksamhet med frågan om vilka möjligheter som de
äldre har att ha samvaro med djur inom särskilt boende.
Att det utifrån de äldres behov skall finnas möjlighet till att ha ett husdjur
inom verksamheten är planeringsfråga utifrån varje enhet. Positiva effekter
har också framförts från de enheter som har djur inom enheten.
Äldreförvaltningen ser gärna att olika möjligheter prövas utifrån varje enhets
möjligheter och behov utifrån ett brukarperspektiv.
Äldreförvaltningen har i dag inget policydokument som tar upp frågan om
husdjur i verksamheten utifrån ett perspektiv att höja livskvalitet som ett
behandlande syfte i äldreomsorgen. Äldreförvaltningen kommer att
kommunicera möjligheterna till att ha husdjur inom äldreomsorgen med
verksamhets- företrädarna och bedöma om behov av att ta fram ett
policydokument finns.
Med utgångspunkt i vad som ovan angivits gör äldreförvaltningen den
bedömningen att det i flera avseenden ges möjligheter till kontakt med
husdjur inom det särskilda boendet. Att följa samarbetet med hunddagis och
deras möjligheter att utveckla samarbete med övriga särskilda boenden kan
vara ett sätt att ha en regelbunden kontakt med hundar i ett terapeutiskt syfte.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 63, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 april 2008, § 63, bordlagt
ärendet
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Maria Persson (c) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
forts

29 maj 2008
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§ 66 forts
Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
________

29 maj 2008

Äldrenämnden
Akten

21

2006.184.730

§ 67
Svar på motion om äldregruppers behov.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24, av
Jan Johansson (kd). Motionären vill att man utreder hur många i respektive
omnämnd grupp som finns i kommunen, samt att man utreder
förutsättningarna för de nämnda grupperna av äldre vad gäller möjlighet till
vård, stöd och boende i respektive grupp.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 34 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden anser att de frågor som tas upp i motionen är
centrala och viktiga för äldreomsorgen. Av stor vikt för äldreomsorgen är att
ta hänsyn till den enskilde individen och dennes förutsättningar, bakgrund
och vilka behov denne behöver hjälp att tillgodose. Personer inom de grupper
som tas upp i motionen kräver i många fall särskilda insatser och särskild
kompetens för att en skälig levnadsnivå ska kunna tillförsäkras dem. Dock
skall noteras att de grupper som motionen tar upp inte är homogena. Varje
grupp utgörs av individer med olika förväntningar och som har olika
förutsättningar, bakgrunder och behov att tillgodose. Grupperna är i flera fall
svåra att avgränsa och tydligt definiera och antalet personer i grupperna
förändras över tiden.
Äldreförvaltningens samlade bedömning är att det i nuläget inte finns ett
direkt behov av att i särskild ordning utreda antalet personer som ingår i de
grupper som tas upp i motionen och dess förutsättningar för vård, stöd och
boende i respektive grupp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 92,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Jan Johansson (kd) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan
Johanssons yrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
________

29 maj 2008
Tekniska nämnden
Akten

22

2007.405.511

§ 68
Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets
norra körbana delen turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra
Smedjegatan, delen Stortorget – Stenbergsgränd
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti
2007, § 115, av Stefan Lundin . Förslagsställaren anför att biltrafiken mellan
Stortorget 2 turistbyrån och norra delen av Stortorget fram till västra delen av
Klaipedaplatsen, samt mellan Stortorget 2 ner till norra delen av korsningen
Norra Smedjegatan och Ronnebygatan, förbjuds under sommarmånaderna
och att området görs om till gågata.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 14 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Medborgarförslaget bör ses
som ett inlägg i den pågående diskussionen om framtagandet av förslag till
översiktsplan för Trossö. I planen kan också ingå hur gågatusystemet i
centrum skall byggas ut med eller utan provverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 64, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 april 2008, § 53, bordlagt
ärendet
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarad.
________

29 maj 2008

Äldrenämnden
Akten

23

2007.542.730

§ 69
Svar på medborgarförslag om äldres problem med inköp av daglig
varor.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151, av Gunnar Blomqvist. Förslagsställaren anför att kommunen
bör inrätta en tjänst liknande Fixarservice, dit äldre personer i behov kan
ringa för att få hjälp med inköp av mat, medicin och andra dagligvaror.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 35 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att man instämmer i medborgarförslaget
såtillvida att en mer genomgående översyn/utredning av vilka problem och
möjligheter som finns för den enskilde att lösa sina inköp av dagligvaror och
apoteksärenden bör göras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 93,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

24

2007.534.611

§ 70
Svar på medborgarförslag om ökad föräldranärvaro i skolan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151, av Sven-Olof Persson. Förslagsställaren anför att han arbetar i
skolan och upplever ett ökat antal elever som har svårt att sköta skolan. Det
handlar om skolk och/eller disciplinära bekymmer, där skolan gör stora
ansträngningar för att få bukt med problemen.
Förslaget är att det ska vara möjligt att kräva föräldrars närvaro i skolan
under de perioder deras barn har svårigheter med att sköta sin skolgång.
Föräldrarna ska ha möjlighet att nyttja föräldraersättningen och om det inte
finns någon sådan kvar så ska det gå att få förlängd ersättning från
försäkringskassan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 27
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att precis som
förslagsställaren skriver gör skolorna mycket för att bjuda in föräldrarna till
samarbete och delaktighet. Detta måste dock ske inom ramen för skolans
uppdrag och befogenheter. Nämnden kan inte kräva föräldrars närvaro i
skolan och att försäkringskassan därvid ska betala ut ersättning till dem.
Medborgarförslaget bör ställas till den myndighet som ansvarar för och
beslutar om föräldraförsäkringen och hur den ska hanteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 94,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Tekniska nämnden
Akten

25

2007.594.339

§ 71
Svar på medborgarförslag om att slopa julgranen framför Rådhuset.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007, § 172, av Mary Westerberg. Förslagsställaren anför att två
kortare julgranar på var sida om Fredrikskyrkan, istället för framför
Rådhuset.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 23 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det är olämpligt att ta bort
den stora julgranen framför Rådhuset, då det är en betydelsefull plats för en
stor julprydnad som kan ses på långt håll. Vad gäller att sätta upp två
julgranar utanför Fredrikskyrkan anser tekniska förvaltningen att det kan
göras som ett komplement och måste ske i samförstånd med
stadsförsamlingen som äger marken.
För närvarande pågår framtagandet av ett nytt Stadsmiljöprogram för Trossö,
där Stortorgets utformning utgör en viktig del. Tekniska förvaltningen
kommer att föreslå att nya träd skall planteras vid kyrkan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Tekniska nämnden
Akten

26

2007.595.433

§ 72
Svar på medborgarförslag om att såga ner träd vid Lyckebyåns
vattenfall i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007, § 172, av Mary Westerberg. Förslagsställaren anför att
Lyckebys mäktiga vattenfall inte går att se sen många år tillbaka, vid
lövtiden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 23 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det kommer att åtgärdas
under våren 2008. VA/Renhållningsavdelningen kommer också att ansvara
för att vattenfallet blir belyst.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 96,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Tekniska nämnden
Akten

27

2007.596.514

§ 73
Svar på medborgarförslag om parkeringsplatser på N Kungsgatan
(tunnelspåret) i Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007, § 172, av Mary Westerberg. Förslagsställaren anför att den
längsgående parkeringen på Norra Kungsgatan och Landbrogatan till
snedparkering.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 23 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att med snedparkering ökar
antalet P-platser på en viss sträcka med ca 70 procent. Samtidigt blir det
enklare för en bilist att angöra eller köra från parkeringen.
Nackdelen är dock att de parkerade bilarna tar upp lika stor plats i djupled
som vid vinkelparkering i 90 grader. Dessutom bildas vid varje
plats två triangulära ytor som inte utnyttjas.
Skall snedparkering införas på Norra Kungsgatan och Landbrogatan, som
föreslås, måste antingen parkeringen slopas på en sida eller begränsas
framkomligheten för bilar och kollektivtrafik eftersom ett av de båda
körfälten måste utgå.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2008, § 12, beslutat att det
tills vidare inte är aktuellt att införa snedparkering på de föreslagna gatorna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 97,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Idrotts- och fritidsnämnden

28

2007.643.822

§ 74
Svar på medborgarförslag om förbättring av tillgängligheten till stora
bassängen i Karlskrona simhall.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december
2007, § 183, av Siv Elofsson. Förslagsställaren anför att varje vecka besöks
simhallen av ett stort antal glada och pigga pensionärer som simmar och
deltar i vattengymnastik. Önskvärt är att någon form av ramp anordnas så att
bassängen blir mer tillgänglig för alla med rörelsehinder.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 31 mars 2008, § 11
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ramp som måste i
och ur bassängen stjäl utrymme för förvaring. Personal krävs som kan
hantera den. Vill man absolut ha en ramp måste man troligtvis vara villig att
minska bassängbredden vilket leder till en prioriteringsfråga av olika
verksamheter.
Tillgängligheten till bassängen går att lösa genom den lift som finns i
simhallen och tas fram vid behov av personalen. Patientorganisationer som
gör behandlingsbad, använder främst lasarettets bassäng, dels är där mycket
varmare vatten än i simhallen dels har de förmånliga priser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 98,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Akten

29

2008.350.610

§ 75
Svar på interpellation om utbildningsnämndens ekonomi.
Interpellation ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 2008, § 41
till utbildningsnämndens ordförande Ann-Louise Trulsson (m) av Eva Marie
Malmgren (s). Ärendet bordlades.
Ann-Louise Trulsson (m) har med skrivelse den 24 april 2008 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Ann-Louise Trulsson och Eva Marie Malmgren.
_______

29 maj 2008

Handläggare
Kommunchef
Akten

30

2008.375.105

§ 76
Samarbetsprogram för perioden 2008-30 juni 2009 mellan Karlskrona
kommun och Liepaja distrikt.
Karlskrona kommun och Liepaja distrikt i Lettland har sedan den 20 januari
2005 en vänortsrelation. För att konkretisera vänortssamarbetet har också
samarbetsprogram tecknats mellan de båda vänorterna. Då det första
programmet för perioden 2005-2007 gått ut, upprättades ett nytt
samarbetsprogram för perioden 2008-30 juni 2009 vid kommunledningens
besök i Liepaja den 3 april.
Orsaken till att det nya programmet endast gäller för tiden 2008-30 juni 2009
är att en kommunreform kommer att göras i Lettland. Liepaja distrikt med en
total befolkning på 46 600 invånare består i dag av 28 lokala kommuner som
tillsammans bildar distriktet. Från och med den 1 juli 2009 kommer området
att bestå av 8 kommuner och huruvida distriktet kommer att finnas kvar i
någon form är ovisst. Samarbetet mellan Karlskrona kommer dock att
fortsätta i någon form.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 91,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun
och Liepaja distrikt för perioden 2008-30 juni 2009.
Karl-Gösta Svenson (m) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

18 juni 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni
2008.
§ 77

Avsägelser av kommunala uppdrag.
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Kommunala val.
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Anmälningsärenden.

§ 80

Inkomna motioner och medborgarförslag.
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Förslag till nytt chefsuppdrag för kommunchef i Karlskrona kommun.

§ 82

Samverkansavtal Pottholmen Karlskrona.

§ 83

Förslag till trafik mellan Karlskrona och Emmaboda 2009-2011.

§ 84

Budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.

§ 85

Delårsrapport per den 30 april 2008.

§ 86

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun.

§ 87

Svar på medborgarförslag om att Sturköskolan marknadsförs i hela kommunen.

§ 88 Fråga
§ 89

Ordförandes sommarhälsning

_____________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 18 juni 2008, kl.13.30- 16.45

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lathe (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m) kl 13.30-15.15 §§ 77- del av § 84
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjärnlöf (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c) kl 13.30-16.30 §§ 77-84
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Roger Poka (mp)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Kurt Pettersson (sd) kl 13.30-16.35 §§ 77- del av § 85
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Annacarin Leufstedt (s)
Roland Löfvenberg (m)
Bengt Fröberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 16.30-16.45 §§ 85-89
Peter Christensen (fp) kl 13.30-16.35 §§ 77- del av § 85
Ulf Lundh (c) kl 13.30-16.30 §§ 77-84
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 16.30-16.45 §§ 85-89
Pernilla Persson (c) kl 16.30-16.45 §§ 85-89
Christina Olsson (mp)
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-16.30
Karl-Anders Holmkvist (c) kl 13.30-16.30
Pernilla Persson (c) kl 13.30-16.30
Claes-Urban Persson (s)
Eva Öhman (s)
Per-Anders Nygård (s)
Walla Carlsson (s)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anders Persson (s) och Jan-Åke Nordin (m)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
onsdagen den 25 juni 2008, kl. 11.00
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Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 77-89
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

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

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

4
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Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 83 har den 19 juni 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 77-82, §§ 84-89 har den 25 juni 2008 anslagits
på kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

18 juni 2008

Kommunala uppdrag
Akten

2008.27.102

§ 77
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Marianne Franzen (m) har i skrivelse daterad den 5 juni 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
2. Ulf Sennerlin (m) har i skrivelse daterad den 28 maj 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
3. Joakim Ekberg (m) har i skrivelse daterad den 12 juni 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
4. Thomas Berg (fp) har i skrivelse daterad den 17 juni 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
5. Samuel Bothén (kd) har i skrivelse daterad den 18 juni 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 78
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Kulturnämnden
Ersättare Rosa-Lie Andreasson (s) efter Johanna Larsson.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Stefan Lundin (fp) efter Thomas Berg.
_____
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Akterna

2008.328.700
2008.479.007
2008.478.007

§ 79
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
handikappnämnden.
B. Från revisionen- kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.
C. Från revisionen- säkring av nyckelkompetens.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

8

18 juni 2008

Aktern

2008.526.611

§ 80
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Motion rörande kommunal förskola på Verkö, av Patrik Hansson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
______
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Personalenheten
Akten

10

2008.389.020

§ 81
Förslag till nytt chefsuppdrag för kommunchef i Karlskrona Kommun.
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till nytt chefsuppdrag för kommunchef i
Karlskrona Kommun.
I dag är det kommunstyrelsens uppdrag att rekrytera, anställa och förordna
förvaltningschefer. Det är också kommunstyrelsens uppdrag att förlänga och
avsluta förordnanden samt anställningar av förvaltningschefer. Det är
kommunstyrelsens ordförande som är chef för förvaltningschefer i
Karlskrona Kommun.
Enl uppgift från SKL är situationen så att i ca 25 % av Sveriges kommuner är
kommunstyrelsens ordförande chef för förvaltningschefer och i ca 75 % av
kommunerna är kommunchef chef för förvaltningschefer.
Förslag
För att skapa en enhetlig ledningsorganisation på tjänstemannanivå och en
tydlig tjänstemanna-/politikerorganisation föreslås på uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande följande:
Kommunstyrelsen rekryterar, anställer och förordnar förvaltningschefer samt
förlänger och avslutar förordnanden samt anställningar av förvaltningschefer
i enlighet med tidigare rutin.
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar i allt övrigt chefsuppdraget för
förvaltningschefer till kommunchef.
Ovanstående förslag är kommunicerat med samtliga förvaltningschefer samt
kommunövergripande samverkansgrupp utan anmärkningar.
Kommunstyrelsen har för egen del 3 juni 2008, § 114 beslutat att
kommunstyrelsens ordförande fr o m 2008-06-01 överlämnar chefsuppdraget
för förvaltningschefer till kommunchefen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 114,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att initiativrätten för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande upphör.
Forts
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§ 81
Förslag till nytt chefsuppdrag för kommunchef i Karlskrona Kommun.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Kent Lewén (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till Christina Mattissons avslagsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christina Mattissons avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster och 32 nej-röster och 2 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s),
Veronica Lathe (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie
Malmgren (s), Lisbeth Bengtsson (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s),
Ulla Ohlsson (s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson
(s), Lars Hildingsson (s), Ali Hammad Abuisefan (s), Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s), Mats Johansson (s), Rikard Jönsson (s), Anders Persson
(s), Annacarin Leuftstedt (s), Oscar Dyberg (s),Gertie Olsson (s), Roland
Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s),Ewa Lengstedt (s), Birgitta
Möller (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Günter Dessin (v),
samt Ulf Hansson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att initiativrätten för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande upphör.
__________

18 juni 2008

Mark och exploateringsavdelningen
Handläggare
Akten

12

2008.104.210

§ 82
Samverkansavtal Pottholmen Karlskrona.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2008 § 19, godkändes en
principöverenskommelse mellan Karlskrona kommun och Kärnhem AB
avseende Pottholmen och angränsande område avgränsat av
Pantarholmskanalen i norr, vattnet i väster, fasadlivet på polishuset, samt
norra delen av Hoglands Park i söder och Norra Kungsgatan och Österleden i
öster.
Kärnhem avser att på området bl a uppföra nya byggnader inrymmande
lokaler för kontor och handel under konceptet för world Trade Center samt
bostäder.
I principöverenskommelsen anges att Karlskrona kommun och Kärnhem AB
snarast ska inleda förhandlingar med målsättningen att en mer detaljerad
överenskommelse skall vara klar senast den 30 maj 2008.
De förhandlingar som har genomförts sedan principöverenskommelsen
upprättades har resulterat i upprättat förslag till samverkansavtal.
Syftet med samverkansavtalet är att klarlägga och analysera förutsättningarna
för att genomföra exploateringen, förtydliga parternas åtaganden och roller,
planprocessens genomförande samt ange tidplan.
Med anledning härav föreslås upprättad samverkansavtal träffas mellan
Karlskrona kommun å ena sidan och Kärnhem AB å andra sidan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 116,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat samverkansavtal mellan Karlskrona kommun och
Kärnhem AB avseende Pottholmen och angränsande område.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

18 juni 2008

Blekingetrafiken AB
Handläggare
Akten

13

2007.658.163

§ 83
Förslag till trafik mellan Karlskrona och Emmaboda 2009-2011.
Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge har av Blekingetrafiken AB
erhållit förslag om fortsatt persontågtrafik på Kust till kustbanan, delen
Karlskrona-Emmaboda. Förslaget framgår av skrivelse och PM från
Blekingetrafiken.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 11 maj 2008 lämnat
förslag yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 117,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreslaget trafikupplägg för sträckan Karlskrona-Emmaboda
under i första hand perioden 2009-2011,
2. att godkänna att Blekingetrafiken träffar avtal med SJ om tågtrafiken,
samt i övrigt genomför upphandling av busstrafik och träffar erforderliga
överenskommelser för att trafiken skall kunna verkställas under i första hand
perioden 2009-2011,
3. att godkänna att trafiken bedrivs inom de för Landstinget Blekinge och
Karlskrona kommun i PM:et redovisade kostnadsramar,
4. att godkänna att det långsiktiga kostnadsansvaret för ett nytt X31-fordon
gemensamt åvilar Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun om ingen
annan, alternativ lämplig användning för fordonet efter 2011 kan finnas,
5. att uppdra till Blekingetrafiken att tillsammans med Kalmar Läns Trafik
hos regeringen ansöka om övertagande av trafikeringsrätten för bandelen
Karlskrona-Emmaboda,
6. att uppdra till kommunstyrelsen att inrymma Karlskrona kommuns
kostnader för tågtrafiken på Kust till kustbanan, delen KarlskronaEmmaboda, i budgetförslaget för 2009 och flerårsplanen för 2010 och 2011,
samt
7. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

18 juni 2008

Samtliga nämnder/styrelse
Ekonomienheten
Akten

14

2008.503.041

§ 84
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2009
och planer 2010-2011 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2009-2011”
2. Förslag till budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011, daterad
2008-06-02 som innehåller 26 stycken att-satser.
3. Socialdemokraternas och vänsterns förslag till budgetdirektiv för 20092011 – ”Det finns en annan väg”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 118,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 20092011:
a) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0
% av skatteintäkter och statsbidrag vartdera året 2009, 2010 och 2011
b) De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip
begränsas till respektive års avskrivningsmedel
c) Övriga investeringar som skall/avses täckas av framtida avgifter och/eller
kostnadsreduceringar kan finansieras med nya lån
c) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år,
2. att anmoda nämnderna ange verksamhetsmål i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning och i enlighet med de beslut som fattades i anslutning
till gällande budget/treårsplan för åren 2008 - 2010,
3. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2009
och 2010 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 08-10 primärt även
skall gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 09-11,
men
4. att barn- och ungdomsnämndens ram skall utökas med dels 3,0 miljoner
kronor för år 2009 respektive 5,0 miljoner för år 2010 som reducering av
tidigare ålagda sparkrav, dels ytterligare 3,0 miljoner kronor för år 2011 för
främst det fortsatta behovet av ytterligare utbyggnad av förskolan,
Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
5. att handikappnämndens ram skall utökas med dels 4,5 miljoner kronor för
år 2009 respektive 5,5 miljoner kronor för år 2010 som reducering av
tidigare ålagda besparingskrav och viss kompensation för fördyring av det
nya boendet Bastasjö II, dels ytterligare 4,0 miljoner kronor från år 2011 för
den fortsatta volymökningen inom verksamheten,
6. att socialnämndens ramar skall utökas med sammanlagt årliga 6,5
miljoner kronor 2009 – 2011 som främst en anpassning till förväntat utfall
för år 2008,
7. att miljö- och byggnadsnämndens ram från år 2009 skall utökas med
årliga 0,5 miljoner kronor för att möjliggöra en utökad miljöinspektion och
ett ökat planarbete,
8. att tekniska nämndens ram skall reduceras med 5,0 miljoner kronor för år
2009 och med 6,0 miljoner kronor för år 2010 och 2011 till följd av fortsatt
effektivisering av verksamheten och då främst inom fastighetsförvaltningen,
9. att tekniska nämndens ram dessutom reduceras med ytterligare 1,0
miljoner kronor vartdera året 2009 och 2010 med hänsyn till beslutade
senareläggningar av vissa infrastrukturinvesteringar,
10. att utbildningsnämndens budgetram tillfälligt för år 2009 utökas med 1,0
miljoner kronor som reducering av tidigare ålagda sparkrav,
11. att äldrenämndens ram skall utökas med dels årliga 5,0 miljoner kronor
från år 2009 som reducering av tidigare ålagda sparkrav, dels ytterligare 5,0
miljoner kronor från år 2011 som kompensation för det ökande antalet äldre
med behov av omsorg och boende,
12. att kollektivtrafikens ram skall utökas med 1,8 miljoner kronor år 2009,
2,1 miljoner kronor år 2010 och 3,0 miljoner kronor år 2011 som anpassning
till den antagna marknadsplanen för Blekingetrafiken,
13. att kollektivtrafikens ram härutöver skall utökas med ytterligare 0,5
miljoner kronor år 2009 och 1,0 miljoner kronor åren 2010 och 2011 för
planerad omläggning av busstrafiken på Trossö,
14. att valnämndens ram för år 2011 reduceras med 1,2 miljoner kronor med
hänsyn till att inga val genomförs detta år,
15. att kommunstyrelsens särskilda reserv för satsningar på tågtrafik m. m.
skall utökas med 1,0 miljon kronor åren 2009 och 2011 som anpassning till
planerna för trafiken på Kust till Kustbanan, Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
16. att kommunstyrelsens särskilda reserv för tillgänglighetsskapande
åtgärder skall tillföras 1,4 miljoner kronor år 2011 till sammanlagt 4,0
miljoner kronor i linje med antagen målsättning för åtgärdernas
genomförande,
17. att det under kommunstyrelsen för år 2011 upptas en ny särskild reserv
om årliga 2,5 miljoner kronor för lokal- och driftkostnader till följd av
planerat nytt stadsbibliotek på Trossö,
18. att det under kommunstyrelsen dessutom för år 2011 upptas en ny
särskild reserv om årliga 4,0 miljoner kronor som ökad ersättning till
Räddningsförbundet Östra Blekinge till följd av planerad flyttning av
huvudbrandstationen på Trossö,
19. att kommunstyrelsens ram reduceras – i form av ett utökat intäktskrav med 3,0 miljoner kronor år 2009, 8,0 miljoner kronor år 2010 och 13,0
miljoner kronor år 2011 som ett uttryck för de förväntade
samordningsvinsterna från inrättandet av den nya serviceförvaltningen,
20. att kommunstyrelsens ram dessutom reduceras– också i form av ett
utökat intäktskrav – med ytterligare 2,0 miljoner kronor för år 2010 och 3,0
miljoner kronor för år 2011 avseende förväntade kostnadsreduceringar till
följd av pågående översyn av kommunens nämnds- och förvaltningsstruktur,
21. att det för åren 2009 och 2010 i motsats till vad som beslutats i gällande
treårsbudget 2008 – 2010 inte upptas något belopp för Säkerhetsmarginalen,
men att det ånyo för år 2011 avsätts ursprungliga 3,4 miljoner kronor till
denna reserv,
22. att skatteintäkter och statsbidrag skall räknas upp med 7,0 miljoner
kronor år 2009 och med 15,0 miljoner kronor år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget 2008-2010) med hänvisning till Sveriges Kommuners och
Landstings senaste skatteunderlagsprognos,
23. att dessutom skatteintäkter och statsbidrag i enlighet med samma
prognos upptas med sammanlagt 2.951 miljoner kronor – en ökning med
122,0 miljoner kronor jämfört med år 2010 – för år 2011,
24. att reserven för löne- och prisstegring skall reduceras med 8,0 miljoner
kronor år 2009 och med 10,0 miljoner kronor år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget) och att samma reserv skall upptas med sammanlagt 275
miljoner kronor för år 2011 – en ökning med 85,0 miljoner kronor jämfört
med år 2010,
Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
25. att kostnaderna för pensioner skall räknas upp med 3,3 miljoner kronor
år 2009 och med 18,2 miljoner kronor för år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget) och att dessa kostnader skall tas upp med 88,6 miljoner kronor
för år 2011 – en ökning med 16,0 miljoner kronor jämfört med år 2010, samt
26. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2011 som för år 2010.
Yrkanden
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Günter Dessin (v) och Magnus
Johansson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterns förslag till
budgetdirektiv för 2009- 2011 – ”Det finns en annan väg”
Karl-Gösta Svenson (m), Mats Lindbom (c), Ann-Louise Trulsson (m), Kent
Lewén (fp), Tommy Olsson (kd), Jan Johansson (kd) och Maria Persson (c)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv.
Camilla Brunnsberg (m), Mats Johansson (s), Eva- Marie Malmgren (s) och
Ingrid Hermansson (c) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens majoritets förslag till
budgetdirektiv mot socialdemokraternas och vänsterns förslag till
budgetdirektiv och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
majoritets förslag röstar ja, den som vill tillstyrka socialdemokraternas och
vänsterns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster och 32 nej-röster, 5 som avstår och 4
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s),
Veronica Lathe (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie
Malmgren (s), Lisbeth Bengtsson (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s),
Ulla Ohlsson (s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson
(s), Lars Hildingsson (s), Ali Hammad Abuisefan (s), Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s), Mats Johansson (s), Rikard Jönsson (s), Anders Persson
(s), Annacarin Leuftstedt (s), Oscar Dyberg (s), Gertie Olsson (s),
Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
Roland Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s),Ewa Lengstedt (s),
Birgitta Möller (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Günter
Dessin (v), samt Ulf Hansson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 20092011:
a) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0
% av skatteintäkter och statsbidrag vartdera året 2009, 2010 och 2011
b) De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip
begränsas till respektive års avskrivningsmedel
c) Övriga investeringar som skall/avses täckas av framtida avgifter och/eller
kostnadsreduceringar kan finansieras med nya lån
c) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år,
2. att anmoda nämnderna ange verksamhetsmål i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning och i enlighet med de beslut som fattades i anslutning
till gällande budget/treårsplan för åren 2008 - 2010,
3. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2009
och 2010 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 08-10 primärt även
skall gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 09-11,
men
4. att barn- och ungdomsnämndens ram skall utökas med dels 3,0 miljoner
kronor för år 2009 respektive 5,0 miljoner för år 2010 som reducering av
tidigare ålagda sparkrav, dels ytterligare 3,0 miljoner kronor för år 2011 för
främst det fortsatta behovet av ytterligare utbyggnad av förskolan,
5. att handikappnämndens ram skall utökas med dels 4,5 miljoner kronor för
år 2009 respektive 5,5 miljoner kronor för år 2010 som reducering av
tidigare ålagda besparingskrav och viss kompensation för fördyring av det
nya boendet Bastasjö II, dels ytterligare 4,0 miljoner kronor från år 2011 för
den fortsatta volymökningen inom verksamheten,
6. att socialnämndens ramar skall utökas med sammanlagt årliga 6,5
miljoner kronor 2009 – 2011 som främst en anpassning till förväntat utfall
för år 2008,
7. att miljö- och byggnadsnämndens ram från år 2009 skall utökas med
årliga 0,5 miljoner kronor för att möjliggöra en utökad miljöinspektion och
ett ökat planarbete,
Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
8. att tekniska nämndens ram skall reduceras med 5,0 miljoner kronor för år
2009 och med 6,0 miljoner kronor för år 2010 och 2011 till följd av fortsatt
effektivisering av verksamheten och då främst inom fastighetsförvaltningen,
9. att tekniska nämndens ram dessutom reduceras med ytterligare 1,0
miljoner kronor vartdera året 2009 och 2010 med hänsyn till beslutade
senareläggningar av vissa infrastrukturinvesteringar,
10. att utbildningsnämndens budgetram tillfälligt för år 2009 utökas med 1,0
miljoner kronor som reducering av tidigare ålagda sparkrav, Forts
11. att äldrenämndens ram skall utökas med dels årliga 5,0 miljoner kronor
från år 2009 som reducering av tidigare ålagda sparkrav, dels ytterligare 5,0
miljoner kronor från år 2011 som kompensation för det ökande antalet äldre
med behov av omsorg och boende,
12. att kollektivtrafikens ram skall utökas med 1,8 miljoner kronor år 2009,
2,1 miljoner kronor år 2010 och 3,0 miljoner kronor år 2011 som anpassning
till den antagna marknadsplanen för Blekingetrafiken,
13. att kollektivtrafikens ram härutöver skall utökas med ytterligare 0,5
miljoner kronor år 2009 och 1,0 miljoner kronor åren 2010 och 2011 för
planerad omläggning av busstrafiken på Trossö,
14. att valnämndens ram för år 2011 reduceras med 1,2 miljoner kronor med
hänsyn till att inga val genomförs detta år,
15. att kommunstyrelsens särskilda reserv för satsningar på tågtrafik m. m.
skall utökas med 1,0 miljon kronor åren 2009 och 2011 som anpassning till
planerna för trafiken på Kust till Kustbanan,
16. att kommunstyrelsens särskilda reserv för tillgänglighetsskapande
åtgärder skall tillföras 1,4 miljoner kronor år 2011 till sammanlagt 4,0
miljoner kronor i linje med antagen målsättning för åtgärdernas
genomförande,
17. att det under kommunstyrelsen för år 2011 upptas en ny särskild reserv
om årliga 2,5 miljoner kronor för lokal- och driftkostnader till följd av
planerat nytt stadsbibliotek på Trossö,
18. att det under kommunstyrelsen dessutom för år 2011 upptas en ny
särskild reserv om årliga 4,0 miljoner kronor som ökad ersättning till
Räddningsförbundet Östra Blekinge till följd av planerad flyttning av
huvudbrandstationen på Trossö,
Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
19. att kommunstyrelsens ram reduceras – i form av ett utökat intäktskrav med 3,0 miljoner kronor år 2009, 8,0 miljoner kronor år 2010 och 13,0
miljoner kronor år 2011 som ett uttryck för de förväntade
samordningsvinsterna från inrättandet av den nya serviceförvaltningen,
20. att kommunstyrelsens ram dessutom reduceras– också i form av ett
utökat intäktskrav – med ytterligare 2,0 miljoner kronor för år 2010 och 3,0
miljoner kronor för år 2011 avseende förväntade kostnadsreduceringar till
följd av pågående översyn av kommunens nämnds- och förvaltningsstruktur,
21. att det för åren 2009 och 2010 i motsats till vad som beslutats i gällande
treårsbudget 2008 – 2010 inte upptas något belopp för Säkerhetsmarginalen,
men att det ånyo för år 2011 avsätts ursprungliga 3,4 miljoner kronor till
denna reserv,
22. att skatteintäkter och statsbidrag skall räknas upp med 7,0 miljoner
kronor år 2009 och med 15,0 miljoner kronor år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget 2008-2010) med hänvisning till Sveriges Kommuners och
Landstings senaste skatteunderlagsprognos,
23. att dessutom skatteintäkter och statsbidrag i enlighet med samma
prognos upptas med sammanlagt 2.951 miljoner kronor – en ökning med
122,0 miljoner kronor jämfört med år 2010 – för år 2011,
24. att reserven för löne- och prisstegring skall reduceras med 8,0 miljoner
kronor år 2009 och med 10,0 miljoner kronor år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget) och att samma reserv skall upptas med sammanlagt 275
miljoner kronor för år 2011 – en ökning med 85,0 miljoner kronor jämfört
med år 2010,
25. att kostnaderna för pensioner skall räknas upp med 3,3 miljoner kronor
år 2009 och med 18,2 miljoner kronor för år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget) och att dessa kostnader skall tas upp med 88,6 miljoner kronor
för år 2011 – en ökning med 16,0 miljoner kronor jämfört med år 2010, samt
26. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2011 som för år 2010.
__________
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten
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2008.271.042

§ 85
Delårsrapport per den 30 april 2008.
Utfallet per den 30 april 2008 visar på ett underskott på – 28 mkr. Utfallet
föregående år motsvarande period var ett underskott på – 30 mkr.
Motsvarande period år 2006 var resultatet -12 mkr. Främsta orsaken till
resultatförsämringen är dels att inga reavinster effektuerats, samt att de
anpassningsåtgärder som förutsatts i nämnderna ej effektuerats.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat 3 juni 2008, § 119, att godkänna
delårsrapporten per den 30 april 2008
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 119,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att för 2008 besluta om följande förändringar av budgetramarna och ett
budgeterat resultat om 8,9 mkr,
3. att i övrigt avslå samtliga nämnders äskande om ytterligare resurser, samt
4. att uppdra åt samtliga nämnder, som efter ovan förslagna åtgärder,
prognostiserar ett negativt utfall för helår 2008, skall i samband med
delårsrapport 31 augusti redovisa de åtgärder som vidtagits för att budget
skall hållas.
Yrkanden
Chrsitina Mattisson (s), meddelar att s-gruppen, Yvonne Sandberg Fries (s),
Patrik Enstedt (s), Veronica Lathe (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist
(s), Eva-Marie Malmgren (s), Lisbeth Bengtsson (s), Lena Ryge (s), Peter
Johansson (s), Ulla Ohlsson (s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s),
Magnus Johansson (s), Lars Hildingsson (s), Ali Hammad Abuisefan (s),
Forts
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§ 85 forts
Delårsrapport per den 30 april 2008.
Angela Sandström (s) Bo Andersson (s), Mats Johansson (s), Rikard Jönsson
(s), Anders Persson (s), Annacarin Leuftstedt (s), Oscar Dyberg (s),Gertie
Olsson (s), Roland Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s),Ewa
Lengstedt (s), Birgitta Möller (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström
(s), inte kommer att delta i dagens beslut.
Peter Johansson (s) och Kent Lewén yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar således
1. att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att för 2008 besluta om följande förändringar av budgetramarna och ett
budgeterat resultat om 8,9 mkr,
3. att i övrigt avslå samtliga nämnders äskande om ytterligare resurser, samt
4. att uppdra åt samtliga nämnder, som efter ovan förslagna åtgärder,
prognostiserar ett negativt utfall för helår 2008, skall i samband med
delårsrapport 31 augusti redovisa de åtgärder som vidtagits för att budget
skall hållas.
__________
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Länsstyrelsen i Blekinge län
Informationsenheten
Kommunens anslagstavla
Polismyndigheten i Blekinge Län
Tekniska nämnden
Akten
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2007.579.003

§ 86
Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Karlskrona kommun
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen behandlade den 27 november 2007
§ 93 respektive den 4 december 2007 § 256 förslag till förändrade lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun.
På gatu-/parkchefens och landskapsarkitektens initiativ föreslogs inför
kommunfullmäktiges slutliga behandling av ärendet att förslaget skulle
bearbetas ytterligare i samråd med de aktiva torghandlarna. Med anledning
därav beslöt kommunfullmäktige den 20 december 2007 § 191 att
återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Samrådet med de aktiva torghandlarna utmynnade i att det tidigare
föreslagna förbudet att försälja mat för servering eller direkt förtäring togs
bort. Restriktionen att inte tillåta att serveringsmöbler ställs upp i anslutning
till livsmedelsförsäljningen har tillförts.
Tiderna för försäljning föreslås anpassas till de tider som gäller för övrig
handel.
I övrigt gäller följande förslag till åtgärder som fanns med i det ursprungliga
förslaget från november 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 120,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa bilagda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona
kommun att träda ikraft senast den 1 juli 2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

24

2007.496.611

§ 87
Svar på medborgarförslag om att Sturköskolan marknadsförs i hela
kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151, av Göran Hallström. Förslagsställaren anför
1. att Sturköskolan marknadsförs i hela kommunen,
2. att skolan får en tydlig inriktning på t.ex. ”Skärgård och IT- tradition
och nytänkande” eller ”den naturliga skolan - skolan där närheten till hav
och natur har en framträdande roll”, samt
3. att ge möjlighet för de elever, från alla delar av kommunen, som väljer
Sturköskolan att få skolskjuts/busskort till Sturkö.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 23 april 2008, § 38
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att varje skolpliktigt
barn och ungdom i Karlskrona kommun har en kommunal hemskola som
kopplas till folkbokföringsadress. Är det så att man av någon anledning
hellre vill välja en annan kommunal skola eller friskola gör man som elev
och vårdnadshavare ett aktivt val till den skolan där det i mån av plats kan
erbjudas en placering. Då det står fritt för varje elev och vårdnadshavare att
välja annan skola står det också varje skola fritt att på olika sätt
marknadsföra sin verksamhet. Förvaltningen arbetar idag aktivt för att ge
rektorerna kunskap och kompetens inom marknadsföringsområdet. För
marknadsföring i enlighet med framtagna riktlinjer i Karlskrona kommun
t.ex. grafisk profil etc. finns idag inget hinder.
Idag finns ett antal lagar, förordningar, styrdokument och policy som reglerar
grundskolans verksamheter. Varje enskild skola har dock en stor frihet att
utefter detta, i mångt och mycket målstyrda regelverk, själva utforma och
profilera sin verksamhet. Friutrymmet för rektor är mycket stort att utveckla
den enskilda skolan i samverkan med de lokalt fackliga representanterna
enligt Karlskrona kommuns samverkansavtal och i samverkan med elever,
personal och föräldrar/ vårdnadshavare. För profilering finns idag inget
hinder.
Avseende skolskjuts finns idag ett gällande regelverk som innebär att
skolskjuts endast erbjuds till hemskolan om avståndet berättigar till detta.
Det bedöms inte som rimligt att kunna särbehandla någon skola att undantas
detta gällande regelverk. Detta motiveras genom både en lika för alla princip
som genom den ekonomiska aspekten.
Forts
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§ 87 forts
Svar på medborgarförslag om att Sturköskolan marknadsförs i hela
kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 121,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslagets att-sats 1 och 2 anses besvarad, samt
2. att avslå medborgarförslagets att-sats 3.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 88
Fråga
Magnus Johansson (s) frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande om
det är riktigt att det ska anläggas en konstgräsplan i Nättraby för att
kompensera idrottsföreningen för att man tar deras träningsplan i anspråk för
industrietablering.
Carl-Göran Svensson (m) svarar.
________

18 juni 2008

§ 89
Ordförandes sommarhälsning
Ordföranden önskar ledamöter, tjänstemän, journalister och tjänstemän en
trevlig sommar.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Peter Glimvall (s) önskar
ordförande med familj en trevlig sommar.
________

27

28 augusti 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti
2008.
§ 90

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 91

Kommunala val.

§ 92

Anmälningsärenden.

§ 93

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 94

Redovisning av fullmäktigeuppdrag att starta lärlingsprogram inom vård- och
omsorgsyrken.

§ 95

Redovisning av fullmäktigeuppdrag om kvalitetsdeklaration för barn- och
ungdomsnämnden.

§ 96

Investeringstillstånd avseende nybyggnation av lokaler för huvudcampus Blekinge
Tekniska Högskola.

§ 97

Utredning om inrättande av en serviceförvaltning- slutrapport.

§ 98

Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag och bolagsordning för AB
Karlskronahem.

§ 99

Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona.

§ 100 Utökat investeringsanslag och projekteringstillstånd för nytt gruppboende i Nättraby
för funktionshindrade.
§ 101 Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona kommun.
§ 102 Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet i Blekinge län (FINSAM).
§ 103 Samordningsförbudets i Blekinge län (FINSAM) verksamhet och finansiering.
§ 104 Svar på medborgarförslag angående trafiksäkerhet vid förskolan på Hasslö.
§ 105 Svar på medborgarförslag om att bygga förskolor i husbåtar.
§ 106 Svar på medborgarförslag avseende container för självplock vid Bubbetorps
återvinningsstation.
§ 107 Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad av
fjärrvärmekapacitet.
§ 108 Svar på medborgarförslag om seniorboende.
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§ 109 Svar på medborgarförslag om att bygga kommunikationscentrum vid dagens
järnvägsstation.
§ 110 Svar på medborgarförslag om turistbutiker i järnvägstunneln under Trossö.
§ 111 Övrigt.
_____________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 augusti 2008, kl.13.30- 16.45

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lathe (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s) kl 13.30-16.20 §§ 90-99
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-16.30 §§ 90-101
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s)
Angela Sandström (s)
Mats Johansson (s)
Mårten Ekblad (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s) kl 13.30-16.30 §§ 90-101
Oscar Dyberg (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Möller (s) kl 13.30-15.30 §§ 90-96
Sune Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Annica Engblom (m) kl 13.30-16.20 §§ 90-99
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-15.30 §§ 90-96
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd) kl 13.30-16.20 §§ 90-99
Kurt Pettersson (sd) kl 13.30-16.30 §§ 90- del av § 101
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anita Seaberg (s)
Annacarin Leufstedt (s)
Per-Anders Nygård (s) kl 15.30-16.45 §§ 97-111
Claes-Urban Persson (s) kl 16.20-16.45 §§ 100-111
Ulla Ohlsson (s) kl 16.30-16.45 §§ 102-111
Birgitta Gamelius (m)
Emma B Henning (m)
Roland Löfvenberg (m)
Bengt Fröberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.30-16.45 §§ 97-111
Patrik Magnusson (m) kl 16.20-16.45 §§ 100-111
Bo Löfgren (fp)
Ulf Lundh (c)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-15.30
Patrik Magnusson (m) kl 13.30-16.20
Lena Hjorth (fp)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Pernilla Persson (c)
Sören Lund (kd)
Christina Birge (mp)
Åke Håkansson (s)
Claes-Urban Persson (s) kl 13.30-16.20
Ulla Ohlsson (s) kl 13.30-16.30
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Per-Anders Nygård (s) kl 13.30-15.30
Mats Fagerlund (s)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Andersson (fp), Chatarina Holmberg (s) §§ 90-101
och Oscar Dyberg (s) §§ 102-111

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 4 september 2008, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 90-111
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Mikael Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Chatarina Holmberg §§ 90-101

Justeringsledamot ………………………………………………
Oscar Dyberg §§ 102-111
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 september 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2008.27.102

§ 90
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Eva-Britt Dahlström (s) har i skrivelse daterad den 26 augusti 2008 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
2. Ali Abu Iseifan (s) har i skrivelse daterad den 26 augusti 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
3. Anders Persson (s) har i skrivelse daterad den 26 augusti 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
4. Ann-Charlotte Svensson (s) har i skrivelse daterad den 26 augusti 2008
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
5. Jeanette Petersson (s) har i skrivelse daterad den 26 augusti 2008 avsagt
sig uppdraget som ledamot i region Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 91
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (s)
utser kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Lena Petersson Forsberg (c) efter Katrina Johansson.
Ledamot Inger Eriksson (s) efter Christina Nedemark.
Ersättare Magnus Lindskog (s) efter Inger Eriksson.
Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot Gerthie Olsson (s) efter Ann-Chalotte Svensson.
Ledamot Oscar Dyberg (s) efter Ali Abu Iseifan.
Ersättare Eva Öhman (s) efter Anders Persson.
Ersättare Chatarina Holmberg (s) efter Eva-Britt Dahlström.
Region Blekinge
Ersättare Eva Strömqvist (s) efter Jeanette Petersson.
Moderbolaget
Ersättare Eva Öhman (s) efter Laila Karlsson.
Handikappnämnden
Ersättare Lennart Johannisson (m) efter Marianne Franzen.
Socialnämnden
Ersättare Mai-Kathe Westberg (m) efter Ulf Sennerlin.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Julie Mostert (m) efter Joakim Ekberg.
_____
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Akterna

9

2008.328.700
2008.180.750

§ 92
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
äldrenämnden.
B. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från socialnämnden.
C. Anmälan om försäljning av cigaretter till underåriga från Länsstyrelsen i
Blekinge Län.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

10

2008.577.600
2008.605.866
2008.726.140
2008.736.821
2008.737.294
2008.738.611
2008.744.294
§ 93
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om att låta högstadieeleverna delta i
nationaldagsfirandet i Hoglands Park med sina årliga skolshower, av
Göran Lindh.
2. Medborgarförslag om utsmyckning av Rosenholmsrondellen, av Jan
Björkman.
3. Motion om sätt fart- för Karlskronas tillväxt, av Christina Mattisson (s).
4. Motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, av Lars Hildingsson (s).
5. Motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund, av
Christina Mattisson (s).
6. Motion om satsning på fler skolor och förskolor med grön flagg, av
Jeanette Petersson (s), Roland Andreasson (s) och Lisbeth Bengtsson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
______
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Utbildningsnämnden
Akten

11

2008.588.612

§ 94
Redovisning av fullmäktigeuppdrag att starta lärlingsprogram inom
vård- och omsorgsyrken.
Kommunfullmäktige beslutade den 28-29 november 2007, att ge
utbildningsnämnden i uppdrag för att starta lärlingsprogram inom vård- och
omsorgsyrken.
Utbildningsnämnden har i beslut daterad 2008-06-04. § 31 överlämnat sin
utredning.
Eva-Marie Malmgren (s) och Kent Lewén (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

12

2008.596.106

§ 95
Redovisning till kvalitetsdeklaration för barn- och ungdomsnämnden.
Motion om medborgarkontrakt väcktes vid fullmäktiges sammanträde 23-24
november 2005 av Bo Löfgren (fp). Motionen innebar förslag om att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till medborgarkontrakt för
att tydliggöra vilka krav medborgarna kan ställa på den kommunala servicen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2007 lämnat
yttrande med förslag till beslut. Kommunledningsförvaltningen skriver bl.a.
att medborgarkontrakt för olika ansvarsområden måste tas fram av berörda
nämnder/förvaltningar, inte av kommunstyrelsen.
Efter förslag från kommunstyrelsen beslutade fullmäktige den 5 juni 2007
att bifalla motionen, med den förändring att medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden successivt och senast den 1 juli 2008 ska tas fram av berörda
nämnder/förvaltningar.
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut daterad 2008-06-17 § 61
överlämnat sin kvalitetsdeklaration.
Annacarin Leufstedt (s), Jan-Olof Petersson (fp) och Kent Lewén (fp) yttrar
sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________
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Kruthusens företagsfastigheter AB
Handläggare
Akten

13

2008.673.614

§ 96
Investeringstillstånd avseende nybyggnation av lokaler för
huvudcampus Blekinge Tekniska Högskola.
December 2006 tog styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola (BTH) beslut
om att förlägga huvudcampus i en samlad miljö i Karlskrona från och med 1
juli 2009.
Beslutet om att förlägga huvudcampus i Karlskrona Kommun, föregicks av
en utredning som kommunen ombads att lämna synpunkter på, och som
kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade att besvara i november 2006
(ks au § 122 2006).
Den positiva utvecklingen för högskolan, följer den förhoppning som
kommunen arbetat med sedan satsningarna på högskolan ursprungligen
startade på Verkö, och sedermera genom en omlokalisering till Gräsvik.
BTH:s närvaro i regionen och i Karlskrona kommun är nödvändig ur ett
tillväxt- och sysselsättningsperspektiv. Sedan starten 1989 har BTH:s
inriktning och kompetens starkt bidragit till den ökade tillväxten genom att
regionen fått tillgång till mycket väl utbildade studenter och forskare.
Genom samverkan med näringsliv och kommuner bidrar BTH till skapandet
av tillväxt- och innovationsmiljöer.
Med anledning av beslutet har såväl Karlskrona kommun som Kruthusen
Företagsfastigheter AB (Kruthusen) arbetat med att ta fram lämpliga
områden för de nybyggnationer som erfordras, vilket är i linje med de
uppdrag som tidigare givits av Kommunstyrelsen, och som stämmer väl
överens med kommunens vision om de fyra hörnstenarna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 juli 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 143,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
investeringen av de nyproducerade lokalerna till Blekinge Tekniska
Högskola till ett belopp av 215 000 000 kr med villkor och principer för
hyresavtal enligt bilaga,
Forts
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§ 96 forts
Investeringstillstånd avseende nybyggnation av lokaler för
huvudcampus Blekinge Tekniska Högskola.
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 215 000 000 kr och att detta finansieras genom
upptagande av nya lån i kommunen med motsvarande belopp, samt
3. att högskolan äger rätt att under avtalstiden förvärva fastigheter som hyrs
av Kruthusen inom Campus Gräsvik till ett belopp motsvarande bokfört
restvärde vid den aktuella tidpunkten.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till att-sats 1 och 2, samt yrkar följande
ändringsyrkande avseende attsats 3, att ge Kruthusens företagsfastigheter AB
direktiv till att högskolan äger rätt att under avtalstiden förvärva fastigheter
som hyrs av Kruthusen inom Campus Gräsvik till ett belopp motsvarande
bokfört restvärde vid den aktuella tidpunkten.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till attsats 1 och 2, samt avstår att delta i
beslutet avseende attsats 3.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till attsats 1 och 2, samt meddelar att sgruppen, Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt
(s), Veronica Lathe (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie Malmgren (s), JanAnders Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark
(s), Percy Blom (s), Jeanette Pettersson (s), Magnus Johansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Angela Sandström (s), Mats Johansson
(s), Mårten Ekblad (s), Anders Persson (s), Chatarina Holmberg (s), Oscar
Dyberg (s), Roland Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Birgitta
Möller (s), Sune Johansson (s), Börje Nilsson (s), Lisbeth Bengtsson (s),
Rikard Jönsson (s), Anita Seaberg (s) och Annacarin Leufstedt (s) kommer
inte att delta i dagens beslut avseende attsats 3 och överlämna en skriftlig
röstförklaring.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (fp) och Ing Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till attsats 1
och 2, samt yrkar bifall på Karl-Görans Svensons ändringsyrkande avseende
attsats 3.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 1 mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag på på attsats 1.
forts
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§ 96 forts
Investeringstillstånd avseende nybyggnation av lokaler för
huvudcampus Blekinge Tekniska Högskola.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 2 mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag på på attsats 2.
Ordförande ställer proposition kommunstyrelsens förslag till attsats 3 mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt attsats 3.
Därefter så ställer ordförande proposition på Karl-Gösta Svensons
ändringsyrkande på attsats 3 mot kommunstyrelsens förslag på attsats 3 och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Karl-Gösta Svensons
ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att Christina Mattissons röstförklaring får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Reservationer
Günter Dessin (v) och Ulf Lundh (v) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
investeringen av de nyproducerade lokalerna till Blekinge Tekniska
Högskola till ett belopp av 215 000 000 kr med villkor och principer för
hyresavtal enligt bilaga,
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 215 000 000 kr och att detta finansieras genom
upptagande av nya lån i kommunen med motsvarande belopp, samt
3. att ge Kruthusens företagsfastigheter AB direktiv till att högskolan äger
rätt att under avtalstiden förvärva fastigheter som hyrs av Kruthusen inom
Campus Gräsvik till ett belopp motsvarande bokfört restvärde vid den
aktuella tidpunkten.
________
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Samtliga nämnder/styrelse
Ekonomienheten
Akten
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2008.249.001

§ 97
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning- slutrapport.
Kommunstyrelsen fattade den 8 april 2008 beslut om inrättande av en
serviceförvaltning under kommunstyrelsen från den 1 oktober 2008 samt att
avdelningen för konsult och service ska flyttas över i sin helhet till den nya
förvaltningen. Beslut fattades även om att remittera utredningens förslag på
övriga verksamheter att ingå i kommunstyrelsens serviceförvaltning till
samtliga styrelser och nämnder. Nu har remisstiden gått ut och med remissyttrandena som underlag har en bedömning gjorts av förslagen som
presenterades i en slutrapport. Slutrapporten innehåller utredningsgruppens
slutliga förslag på vilka verksamheter som, utöver avdelningen för konsult
och service, ska ingå i serviceförvaltningen under kommunstyrelsen. I och
med att förslaget innebär att verksamheter flyttas mellan nämnder är det
kommunfullmäktige som har att ta ställning till detta.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juni 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 38, för
egen del beslutat
1. att serviceförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar vidare utreda om ytterligare tjänster bör överflyttas och att
denna utredning ska vara klar senast 2009-01-01 samt
2. att tekniska nämndens fastighetsavdelning får i uppdrag att senast till den
1 oktober 2008 genomföra en lokalkostnadsutredning för nuvarande köksoch serveringslokaler i samverkan med avlämnande nämnder.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 144,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Gemensam kostproduktion
1. att kostenheten vid äldrenämnden förs över till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
2. att utbildningsnämndens kök överförs till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
3. att samtliga kök där lunch eller huvudmål helt eller delvis tillagas överförs
från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Forts
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§ 97 forts
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning- slutrapport.
4. att resurser för arbetsledning motsvarande 1,25 tjänst överförs från barnoch ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
5. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret från ovan berörda
nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
6. att ekonomiska konsekvenser hanteras mellan nämnderna och styrelsen
enligt utredningens förslag,
Ekonomi- och personaladministration
7. att 2,5 årsarbetare för ekonomiadministration överförs från barn- och
ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
8. att 2,0 tjänster avseende löneadministration överförs från
handikappnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
9. att 8,0 tjänster inom ekonomi- och löneadministration förs över från
äldrenämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
10. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Leasingbilar, transporter och fordonshantering
11. att transportplaneringen i kommunen utreds av serviceförvaltningen och
berörda förvaltningar under 2009,
12. att all hantering av leasingbilar övergår från tekniska nämnden till
kommunstyrelsens serviceförvaltning,
13. att resurser motsvarande 1,0 tjänst överförs från tekniska nämnden till
kommunstyrelsens serviceförvaltning för hantering av leasingbilar,
14. att kulturnämndens transporttjänst överförs till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
15. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Tryckeri och posthantering
16. att 5,0 tjänster flyttas från utbildningsnämnden till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
17. att 1,85 tjänst avseende posthantering m.m. överflyttas från tekniska
nämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning, samt
18. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Ann-Louise Trulsson (m), Richard Jomshof (sd) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 97 forts
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning- slutrapport.
Christina Mattisson (s) yrkar avslag på attsats 1-6 och att attsatserna ersätts
med följande att serviceförvaltningen ges i uppdrag att göra en omfattande
och kommungemensam kostutredning om hur tillagning och kostdistribution
på bästa möjliga sätt kan samordnas. Utredningens förslag ska redovisas
senast 2009-04-30.
Eva Strömqvist (s) yrkar bifall till Christina Mattissons avslags- och
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till attsats 1-6
mot Christina Mattissons ändringsyrkanden. Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: den som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Christina
Mattissons ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 32 nej-röster och en frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll bilaga 1.
Således beslutar kommunfullmäktige
Gemensam kostproduktion
1. att kostenheten vid äldrenämnden förs över till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
2. att utbildningsnämndens kök överförs till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
3. att samtliga kök där lunch eller huvudmål helt eller delvis tillagas överförs
från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
4. att resurser för arbetsledning motsvarande 1,25 tjänst överförs från barnoch ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
5. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret från ovan berörda
nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
6. att ekonomiska konsekvenser hanteras mellan nämnderna och styrelsen
enligt utredningens förslag,
Ekonomi- och personaladministration
7. att 2,5 årsarbetare för ekonomiadministration överförs från barn- och
ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Forts
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§ 97 forts
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning- slutrapport.
8. att 2,0 tjänster avseende löneadministration överförs från
handikappnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
9. att 8,0 tjänster inom ekonomi- och löneadministration förs över från
äldrenämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
10. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Leasingbilar, transporter och fordonshantering
11. att transportplaneringen i kommunen utreds av serviceförvaltningen och
berörda förvaltningar under 2009,
12. att all hantering av leasingbilar övergår från tekniska nämnden till
kommunstyrelsens serviceförvaltning,
13. att resurser motsvarande 1,0 tjänst överförs från tekniska nämnden till
kommunstyrelsens serviceförvaltning för hantering av leasingbilar,
14. att kulturnämndens transporttjänst överförs till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
15. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Tryckeri och posthantering
16. att 5,0 tjänster flyttas från utbildningsnämnden till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
17. att 1,85 tjänst avseende posthantering m.m. överflyttas från tekniska
nämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning, samt
18. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning.
_______
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AB Karlskrona Moderbolag
Handläggare
Akten

20

2008.609.107

§ 98
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag och bolagsordning för
AB Karlskronahem
AB Karlskrona Moderbolag har på sitt styrelsemöte den 1 juli 2008 beslutat
att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa föreslagna
ägardirektiv för bolagskoncernen och ändrad bolagsordning för AB
Karlskronahem.
AB Karlskronahems nu gällande ägardirektiv är beslutade år 2004. De
ekonomiska grundkraven i befintliga ägardirektiv gäller tom 2008 och nya
ägardirektiv behövs.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 juli 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. De föreslagna ändringarna för bolaget innebär
ändringar i både ägardirektiv och bolagsordning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 146,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa bilagda ägardirektiv för bolagen som ingår i
bolagskoncernen,
2. att ägardirektivet ska gälla från nästkommande bolagsstämma och ersätta
befintliga ägardirektiv,
3. att fastställa bilagda ändringar i AB Karlskronahems bolagsordning (§3,
§4, §7, §12), samt
4. att bolagsordningen för AB Karlskronahem ska gälla från nästkommande
bolagsstämma och därmed ersätta befintlig bolagsordning.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar följande tilläggsattsats att det ekonomiska kravet
vad gäller Karlskronahem ska vara ett nollresultat och att soliditeten ska
uppgå till minst 15%.
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts

28 augusti 2008
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§ 98 forts
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag och bolagsordning för
AB Karlskronahem
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Richard Jomshofs tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Richard Jomshofs tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa bilagda ägardirektiv för bolagen som ingår i
bolagskoncernen,
2. att ägardirektivet ska gälla från nästkommande bolagsstämma och ersätta
befintliga ägardirektiv,
3. att fastställa bilagda ändringar i AB Karlskronahems bolagsordning (§3,
§4, §7, §12), samt
4. att bolagsordningen för AB Karlskronahem ska gälla från nästkommande
bolagsstämma och därmed ersätta befintlig bolagsordning.
_______

28 augusti 2008

Äldrenämnden
Akten
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2008.601.730

§ 99
Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 25 juni 2008, § 83, hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa framtidsprogrammet.
Framtidsprogrammet redovisar äldrenämndens bedömning över hur den
framtida äldreomsorgen i Karlskrona kommun kan komma att se ut, och
vilka krav som framtidens äldre kan komma att rikta mot verksamheten.
Framtidsprogrammet ska vara vägledande för de lösningar som med tiden
behöver arbetas fram, lösningar som tar sin utgångspunkt i definierade behov
och en önskad inriktning och i vissa avseenden i en något visionär bild av
äldreomsorgen.
Framtidsprogrammet kommer att vara vägledande för nämndens strategiska
inriktning och förvaltningens operativa arbete för en lång tid framåt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 147,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa framtidsprogrammet.
Yrkanden
Jan-Åke Nordin (m) yttrar sig
Peter Johansson (s), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp), Alf Stålborg (sd),
Inga Lill Siggelsetn Blum (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa framtidsprogrammet.
_______

28 augusti 2008

Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2008.540.293

§ 100
Utökat investeringsanslag och projekteringstillstånd för nytt
gruppboende i Nättraby för funktionshindrade.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 maj 2008, § 45, beslutat
anhålla hos kommunfullmäktige om att få disponerar 2000 000 kronor av den
återstående reserven för investeringsutgifter för att komplettera tidigare
anslagna medel om 2 000 000 kronor för tillbyggnad av gruppboendet på
Kyrkvägen i Nättraby, att meddela projekteringstillstånd avseende
tillbyggnad av gruppboendet på Kyrkvägen i Nättraby, samt
att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det
fall investeringen inte fullföljs.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 juli 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Handikappförvaltningens nuvarande
gruppboende på Klimatgatan (N. Hässlegården) måste ersättas med ett nytt
fullvärdigt boende. Boendet har dessutom flera brister i brandskyddet, som
egentligen måste åtgärdas senast under innevarande år om inte
verksamheten skall riskera att behöva stänga (flytta).
Handikappförvaltningen planerar nu i samverkan med tekniska
förvaltningen för en utbyggnad av befintligt gruppboende på Kyrkvägen i
Nättraby med bl.a. två nya platser/lägenheter. Denna tillbyggnad skall
således kunna ersätta det befintliga boendet på Klimatgatan, som därmed
inom en snar framtid kan avvecklas (och försäljas).
Tillbyggnaden i Nättraby är prel. kostnadsberäknad till 4,0 miljoner kronor.
I 2008 års investeringsbudget finns ett anslag om 2,0 miljoner kronor för
ersättning av just Klimatgatans gruppboende. Resterande 2,0 miljoner
kronor får lösas genom en omdisposition från andra investeringsanslag, som
inte kommer att förbrukas (fullt ut) under innevarande år. I första hand bör
återstående del (1 290 tkr) av den obetecknade investeringsreserven för år
2008 användas. Resterande del (710 tkr) bör sedan lämpligast tillfälligt
kunna omdisponeras från den särskilda reserven för handikappanpassning av
fastigheter. Stora delar av denna reserv hinner nämligen inte förbrukas redan
under innevarande år. Eventuella korrigeringar till följd av detta får sedan
göras i 2009 års slutliga investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 148,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Forts

28 augusti 2008
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§ 100 forts
Utökat investeringsanslag och projekteringstillstånd för nytt
gruppboende i Nättraby för funktionshindrade.
1. att utöka investeringsanslaget för ”Ersättningslokal gruppboende,
Klimatgatan” (dvs. Kyrkvägen i Nättraby) från 2,0 till 4,0 miljoner kronor,
2. att täcka dessa 2,0 miljoner kronor genom att omdisponera dels 1,3
miljoner kronor från 2008 års generella investeringsreserv, dels 0,7 miljoner
kronor från anslaget för handikappanpassning av fastigheter,
3. att till följd av projektet tillkommande drift- och hyreskostnader skall
rymmas inom handikappnämndens från år 2009 tilldelade årliga
budgetramar,
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden projekteringstillstånd för
tillbyggnad av gruppboende i Nättraby (Kyrkvägen), samt
5. att handikappnämnden kommer att belastas med uppkommande
projekteringskostnader i det fall investeringen inte kommer till utförande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

28 augusti 2008

Samtliga nämnder/bolag
Agend-21 samordnare
Akten

2008.575.042

§ 101
Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 23 juni 2008, samt
den 6 augusti 2008 överlämnat förslag till miljöbokslut för år 2007.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunstyrelsens uppdrag att årligen
sammanställa kommunens miljöbokslut. Bokslutet redovisar bland annat
nyckeltal som framtagits inom Föreningen Sveriges Ekokommuner där
Karlskrona kommun är en av medlemmarna. Det innefattar också annan
relevant information om miljöarbetet i kommunen.
Miljöarbetet i Karlskrona kommun styrs av olika styrdokumentet såsom
miljöplan och energiplan med flera dokument. Inriktningen är att
verksamheterna och arbetet i kommunen skall styra mot en hållbar
utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 149,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslut för år 2007.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annacarin Leufstedt (s) och Sofia Bothorp (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samordningsförbund i Blekinge Län
Handläggare
Akten

28 augusti 2008 26
2008.87.106

§ 102
Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge län
(FINSAM)
Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län (FINSAM) översände i
början av år 2008 till sina sju olika medlemmar ett reviderat förslag till
förbundsordning för förbundet. Förbundets verksamhet har således hittills
bedrivits utan någon formellt fastställd förbundsordning. Ärendets fortsatta
behandling har därefter vilat med hänvisning till pågående förhandlingar
med Ronneby kommun om ett eventuellt medlemskap i förbundet. Dessa
förhandlingar avslutades i början av juni månad utan något konkret resultat.
Ronneby kommun har således valt att även tills vidare stå utanför förbundet
och dess samverkan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 juli 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun har i princip inga
invändningar mot innehållet i den föreslagna förbundsordningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka det upprättade förslaget till förbundsordning för
Samordningsförbundet i Blekinge län (FINSAM), samt
2. att Karlskrona kommun skall åta sig det tilldelade uppdraget enligt § 14 i
förslaget till förbundsordning att utse en revisor och en revisorssuppleant för
perioden 1 januari 2008 till 31 december 2010 för medlemskommunernas
räkning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Samordningsförbund i Blekinge Län
Försäkringskassan
Socialnämnden
Handikappnämnden
Handläggare
Akten

28 augusti 2008
2004.473.701
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§ 103
Samordningsförbundets i Blekinge län (FINSAM) verksamhet och
finansiering
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 juli 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Det relativt nybildade
Samordningsförbundet i Blekinge län (FINSAM) har nu varit i funktion
sedan slutet av år 2006. Medlemmar i förbundet är för närvarande
Landstinget Blekinge, Blekingekommunerna utom Ronneby,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Förhandlingar har också
förts med Ronneby kommun om ett framtida medlemskap men hittills utan
resultat. Förbundets uppgift är främst att inom länets gränser svara för en
finansiell samordning mellan de berörda myndigheterna av
rehabiliteringsarbetet med olika individer med främsta syfte att kunna
återföra dessa till arbetsmarknaden. Prioriterade grupper är idag unga vuxna
som står utanför arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet eller är sjukskrivna –
personer med psykosocial problematik och – personer som p.g.a.
funktionshinder eller liknande orsaker har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Verksamheten finansieras i nuläget till 50 % av staten (försäkringskassan)
och 50 % av landstinget och kommunerna tillsammans. Den senare delen
fördelas sedan lika mellan landstinget och de fyra medlemskommunerna
(efter antalet invånare). Hittills har verksamheten bedrivits inom en total
finansiell ram om 2,0 miljoner kronor, varav staten således bekostat hälften
1,0 miljoner kronor. Karlskrona kommuns årliga andel har uppgått till 250
tkr och tillfälligt finansierats inom kommunledningsförvaltningens
projektbudget.
För innevarande år har staten preliminärt avsatt maximala 5,0 miljoner
kronor i finansiellt stöd till detta samarbete i just Blekinge län att jämföra
med hittills utnyttjade enbart 1,0 miljoner kronor. Samordningsförbundet vill
nu att även landstinget och deltagande fyra kommuner utökar sina
ekonomiska insatser i motsvarande grad, så att länet kan tillgodogöra sig hela
det statliga bidraget. Härigenom skulle betydligt fler individer än idag kunna
involveras i det ”gränslösa” rehabiliteringsarbete som förbundet idag står
bakom. För Karlskronas del skulle detta då innebära en höjning av den årliga
andelen (i praktiken fullt ut först från år 2009) till maximalt 1 250 tkr (utifrån
att Ronneby kommun även fortsättningsvis står utanför förbundet).
Forts

28 augusti 2008
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§ 103 forts
Samordningsförbundets i Blekinge län (FINSAM) verksamhet och
finansiering
De nämnder/förvaltningar i kommunen som är praktiskt involverade i
förbundets arbete och som kan uppnå förtjänster/vinster härav är
socialnämnden och handikappnämnden. Kommunens ursprungliga
kostnadsandel (250 tkr) bör därför fortsättningsvis lämpligtvis hänföras till
socialnämndens särskilda anslag/ram för Socialbidrag/Ekonomiskt bistånd.
Kommunens föreslagna utökade kostnadsandel kan däremot helt eller delvis
(minst 750 tkr) bekostas av redan tillgängliga resurser inom
handikappnämndens aktuella budgetram, som då får
omdisponeras/omrubriceras till dessa utvidgade rehabiliteringsinsatser. Med
hänsyn till den befarade negativa budgetavvikelsen för Ekonomiskt bistånd
under innevarande år bör dock extra medel tillfälligt tillskjutas för att täcka
årets ”grundbidrag”. Den långsiktiga finansieringen av såväl denna del som
handikappnämndens andel bör sedan långsiktigt prövas i kommande
budgetberedning för perioden 2009 – 2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommuns ursprungliga årliga kostnadsandel om
250 tkr för medlemskapet i Samordningsförbundet i Blekinge län
från år 2008 skall belasta socialnämndens särskilda anslag/ram för
Socialbidrag/Ekonomiskt bistånd,
2. att tillfälligt för år 2008 täcka dessa 250 tkr genom en
motsvarande omdisponering av medel från kommunfullmäktiges
reserv för oförutsett,
3. att kommunens från år 2008 utökade kostnadsandel primärt skall
täckas utav i handikappnämndens tilldelade budget redan befintliga
medel, samt
4. att den långsiktiga kostnadsandelen och dess finansiering
slutgiltigt skall prövas och fastställas i kommande beredning av
Budget/Plan för åren 2009 – 2011.
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Tekniska nämnden
Akten

28 augusti 2008
2004.193.512
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§ 104
Svar på medborgarförslag angående trafiksäkerhet vid förskolan på
Hasslö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april
2004, § 54, av Thorleif Pettersson och Hans-Olof Karlsson. Förslaget är att
det skyndsamt anordnas någon form av skyddsbarriär intill daghemmet avd.
Tärnan vid Fabian Månssons väg som en säkerhetshöjande åtgärd så att
barnen på denna lekplats kan vistas i säkrare miljö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 juni 2008, 57, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förskolan inklusive utelekplats, omgärdas av ett
nätstaket. Vid utelekplatsen, det vill säga mot Fabian Månssons väg, samt
mot Östra Bredaviksvägen är staketet förstärkt. Den väg som går vinkelrätt
emot förskolan, Västra Bredaviksvägen, är ej tillåten för genomfartstrafik,
och de enda som kör ut på Fabian Månssons väg är de som bor på eller
besöker Västra Bredaviksvägen. Hastigheten är begränsad till 50 km/tim
förbi förskolan. Tekniska förvaltningen kan inte se behov av någon
skyddsbarriär vid utelekplats på förskolan Tärnan på Hasslö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 153,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att i samband med iordningställande av mark vid
Hasslö skola och förskola ska möjligheten ses över att anordna någon form
av skyddsbarriär.
2. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Percy Blom (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

28 augusti 2008
2008.109.611
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§ 105
Svar på medborgarförslag om att bygga förskolor i husbåtar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
april 2008, § 4, av Filip Issal. Förslaget är att en förstudie för flytande
förskolor inleds och att en pilotanläggning byggs.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 juni 2008, § 65,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Medborgarförslagets tanke med
”förskolepråmar” kräver att det finns detaljplaner som tillåter etablering av
denna typ av verksamhet precis som när det gäller etablering ”på land”. Detta
finns inte inom Karlskrona kommun idag utan sådana detaljplaner måste tas
fram.
När det gäller säkerhet på och omkring en förskolepråm så innebär givetvis
vattnet en säkerhetsrisk. Riskinventeringar och utredning om hur man ska
uppnå godtagbar säkerhet måste göras.
Närheten till vatten finns på många platser i Karlskrona kommun men dock
innebär kopplingen till vatten att det finns stora begränsningar på var i
kommunen som denna möjlighet skulle kunna finnas. Utifrån de geografiska
begränsningar som förslaget innebär, behovet av ytterligare detaljplaner i
kustområden och de uppenbara säkerhetsrisker som placeringen innebär
anser Barn- och ungdomsnämnden att en flexibilitet avseende
förskoletableringar kan ske på annat sätt. Exempelvis flyttbara paviljonger
och att nya byggnader är planerade utifrån att olika verksamheter ska kunna
inrymmas i lokalerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 154,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Tekniska nämnden
Akten

28 augusti 2008
2007.484.455
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§ 155
Svar på medborgarförslag avseende container för självplock vid
Bubbetorps återvinningsstation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151, av Filip Issal. Förslaget är att en plats ställs i ordning,
förslagsvis i en inrymd i en container för självplock av saker som kastas med
fortfarande har en viss nivå av funktionalitet vid Bubbetorps
återvinningsstation.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 maj 2008, § 47, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden förespråkar återanvändning då detta ur
miljösynpunkt är den absolut bästa lösningen för omhändertagande av avfall.
Det finns dock redan idag en fungerande ”second hand”- marknad i form
av föreningsdrivna loppmarknader, second handbutiker, internetmarknader
m m, där man både kan sälja, skänka och köpa begagnade varor.
Nämnden anser inte att denna uppgift åligger kommunen att
handha. Dessutom finns det redan idag ganska omfattande problem med
inbrott och stölder från Bubbetorps återvinningscentral, vilket riskerar att öka
om ytterligare stöldbegärligt material tillförs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 155,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Sofia Bothorp (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

28 augusti 2008
2008.2.375
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§ 107
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Thomas Worzyk. Förslaget är att kommunen bör ge
Affärsverken i uppdrag att genomföra en seriös studie på de tekniska och
ekonomiska möjligheterna och risker av ett koncept på vind- och
vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona. Studien bör
hålla hög kvalité och bör redovisas offentligt.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 juni 2008, § 209,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden instämmer i de uppgifter som
lämnats av Affärsverken. ”Generellt kan värmepump vara ett bra alternativ
för hus som värmer sitt hus med el- eller oljepanna och där fjärrvärmen inte
finns tillgänglig eller av ekonomiska skäl inte är intressant. Visserligen kan
värmepumpen generera tre gånger så mycket värmeenergi som den förbrukar
elenergi men det är med dagens elproduktion ändå inte försvarbart från
miljösynpunkt att använda el för att producera så lågvärdig energi som
värme. Förädlad energi som elektricitet eller förädlade bränslen bör på sikt
inte användas för fjärrvärmeproduktion utom i mycket små system eller som
reserv. Förnyelsebar energi bör produceras i Blekinge både genom
kraftvärmeverk, vatten - och vindkraft. Energi producerade av
kolkondenskraftverk ger högt värde koldioxid per producerad energienhet
och blir då mycket högt. Denna produktion måste ersättas och minska om vi
skall vara klimatsmarta och uppnå miljövinster.
Efterfrågan på fjärrvärme ökar kontinuerligt. För att klara produktionen sker
ständigt nya investeringar i fjärrvärmeanläggningar ofta även med
elproduktion sk kraftvärme.
Kommunen är sedan länge positivt inställda till vindkraft. Kommunen avser
att upprätta en fördjupad översiktsplan för utveckling av vindkraftverk
tillsammans med Torsås kommun och som skall vara färdigställd senast
2010-12-31. en strategi som stöd för beslut om vindkraftverks etablering
avses vara färdigställd 2009-12-31.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 156,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Forts

28 augusti 2008
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§ 107 forts
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona.
Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar att ärendet återremitteras för ytterliggare
beredning.
Mats Lindbom (c) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till Magnus
Johanssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar således
att återremittera ärendet
_________

Miljö- och byggnadsnämnden
Äldrenämnden
Akten

28 augusti 2008
2008.35.739
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§ 108
Svar på medborgarförslag om seniorboende.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Sterne Johannesson. Förslaget handlar om seniorboende
centralt i Rödeby.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 juni 2008, § 205,
lämnat yttrande och beslutsförslag i samråd med både Karlskronahem och
äldreförvaltningen. Äldrenämnden arbetar med ett framtidsprogram för
äldreomsorgen i Karlskrona och tar där upp frågor som berör planering för
bostäder för friska äldre. Inriktningen på boendeformer och kommunernas
engagemang och ansvar i dessa frågor kommer belysas i framtidsprogrammet.
Vidare anser äldreförvaltningen att nybyggnation av bostäder ska ske med
förutsättningarna att bostäderna ska kunna nyttjas av personer med
omfattande behov av stöd, omsorg och/eller vård. Äldreförvaltningen
bedömer att kommunen inte behöver ta särskilda initiativ i frågan om
seniorbostäder. Behovet av bra och tillgängliga bostäder bör beaktas för
äldres behov i kommunens ordinarie planeringsprocess. I kommunens arbete
med bostadsförsörjning, genom översiktsplanering och
bostadsplaneringsansvaret, bör stor vikt läggas vid analys och planering för
äldre personers behov av bostäder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den översiktliga planeringen i
kommunen. En översiktsplan är en vision för kommunens framtida utveckling
och ska bl a fungera som en vägledning angående kommunens mark och
vattenanvändning. Enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun så är
området bredvid Mogården I Rödeby utpekat som utvecklingsområde för
bostäder. Området ligger centralt i Rödeby med närhet till service och
kommunikationer vilket är av stor vikt. Ett ianspråktagande av området
kräver en omlokalisering eller omdisponering av bussterminalen i centrum
samt ny detaljplan. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är dock att
inte planlägga för seniorbostäder utan planlägga för bostäder med god
tillgänglighet. Karlskrona Kommuns miljöpris 2008. Initiativet för ny
bebyggelse ligger dock ej på samhällsbyggnadsförvaltningen utan får komma
från någon annan intressent.
Vad gäller förslagen angående ägande direktiv till Karlskronahem och
kommunal borgen eller andra stimulanåtgärder ligger det varken inom
samhällsbyggnads- eller äldreförvaltningens ansvarsområden. Karlskronahem
Forts

28 augusti 2008
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§ 108 forts
Svar på medborgarförslag om seniorboende.
framför att idag finns inga anmälningar i bostadskön om att kunderna önskar
seniorbostäder i Rödeby. Detta kan bero på att Karlskronahem inte har
bostäder i Rödeby utöver de särskilda äldreboendena. Karlskronahem för
dock en diskussion om seniorboende i Rödeby.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

28 augusti 2008
2008.140.530
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§ 109
Svar på medborgarförslag om att bygga kommunikationscentrum vid
dagens järnvägsstation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Joachim Nilsson. Förslaget är att bygga
kommunikationscentrum vid dagens järnvägsstation.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 juli 208 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Den 18 juni 2008 fastställde kommunfullmäktige
ett samverkansavtal med Kärnhem AB om att utveckla och bebygga området
Pottholmen där järnvägsstationen är belägen. Enligt avtalet ska bland annat
ett World Trade Center byggas liksom lokaler för kontor, handel, kommunal
service samt bostäder.
Kommunen och Kärnhem tar under hösten 2008 fram ett program för
utvecklingen av Pottholmen med bland annat krav på utformning av
byggnader, vilka verksamheter som kan lokaliseras till området,
kommunikationsfrågor, kollektivtrafik, tillgänglighet m.m.
I december 2008 är avsikten att 3-4 arkitektföretag erbjuds deltaga i en
arkitekttävling, s k parallella uppdrag med programmet som underlag.
I programmet som pågår planeras bland annat för ett resecentrum i
anslutning till befintlig järnvägsstation med angörningar för bussar,
parkeringsplatser för bilar etc. Likaså planeras för kommunikationer till och
från området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 158,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

28 augusti 2008
2008.138.843
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§ 110
Svar på medborgarförslag om turistbutiker i järnvägstunneln under
Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Joachim Nilsson. Förslaget är turistbutiker under Trossö.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 17 juli 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun har under 2007 tillsammans
med Gehl Architects från Köpenhamn tagit fram en strategi för Trossö.
Strategin anger rekommendationer för hur Trossö kan bli attraktivare med
shopping, boende, kultur och turism samtidigt som trafiken dämpas i
stadskärnan. Ambitionen är att stärka Ronnebygatan och Borgmästaregatan
för shopping samt utveckla nya shoppingstråk runt Hoglands park utmed
Landbrogatan och N. Kungsgatan i en attraktiv fortgängarmiljö. I strategin
behandlas tunneln som en framtida möjlighet för en kollektivtrafikstråk med
minitåg eller buss.
En arkitekttävling för Amiralitetsslätten, utlyst av Fortifikationsverket,
Statens fastighetsverk och Karlskrona kommun, avgjordes under våren 2008.
Bland inlämnade förslag fanns intressanta tankar om att öppna tunneln under
torget för allmänheten med gång- och cykelväg och även spårvagn. Tunneln
är inte i kommunens ägo och är idag låst men det skulle vara mycket
intressant att göra den mer tillgänglig vilket får bli föremål för fortsatt
utredning med Fortifikationsverket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

28 augusti 2008

§ 111
Övrigt
Ordföranden informerar om att sammanträdet den 25 september 2008
kommer troligtvis att ställas in på grund av för få ärenden.
________
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1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober
2008.
§ 112 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 113 Kommunala val.
§ 114 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 115 Avskrivna motioner.
§ 116 Inkomna interpellationer.
§ 117 Redovisning av fullmäktigeuppdrag om kvalitetsdeklaration för äldrenämnden.
§ 118 Förvärv av fastigheten Lösen 14:11 för inrättande av särskilt boende.
§ 119 Delårsrapport per den 31 augusti 2008.
§ 120 Komplettering av investeringsanslag och begäran om investeringstillstånd för
uppförande av gruppboende, Bastasjö II
§ 121 Möjligheter- förtroende- trygghet, tre vägar att gå vidare.
§ 122 Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift avseende servering av
alkohol och försäljning av folköl.
§ 123 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september
2008.
§ 124 Svar på medborgarförslag om annonsplats på offentliga trycksaker.
§ 125 Svar på motion angående eventuell energikris.
§ 126 Svar på motion om enzonstaxa i kollektivtrafiken för barn och ungdomar.
§ 127 Svar på motion om att bygga en lekpark för barn med funktionshinder.
§ 128 Svar på motion om nya gatlyktor på landsbygden.
§ 129 Svar på motion om att kaffe som upphandlas av kommunens förvaltningar och bolag
ska vara rättvisemärkt.
§ 130 Svar på medborgarförslag om att köpa in KRAV-märkt och rättvisemärkt kaffe till
kommunens förvaltningar och bolag.
§ 131 Svar på medborgarförslag ett lyft för Hoglands park.
§ 132 Svar på medborgarförslag om att bygga staket längs Nättrabyån.
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§ 133 Svar på medborgarförslag om ”alla älskar Vedebyskolan”
§ 134 Svar på medborgarförslag om att inskränka försäljningen av raketer och smällare.
§ 135 Svar på medborgarförslag om begränsning av skjutning och försäljning av fyrverkeri
samt upplysa om gällande regler.
§ 136 Svar på medborgarförslag om trygghetsbeskrivningar och trygghetsbokslut.
§ 137 Svar på medborgarförslag om aktiv park.
§ 138 Svar på medborgarförslag om gratis resa på stadsbussarna för skolbarn tillsammans
med ansvarig personal.
§ 139 Svar på medborgarförslag om cykelväg Fågelmara- Kristianopel.
§ 140 Svar på medborgarförslag om bättre bussförbindelser till Fur.
§ 141 Svar på medborgarförslag om gratis buss för skolbarnen under sportlovet.
§ 142 Svar på medborgarförslag från RFSL angående att homosexuella, bisexuella och
transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra i
samhället.
§ 143 Fråga
§ 144

Svar på interpellation om studentboende.

§ 145 Svar på interpellation angående café Utsikten.
§ 146

Svar på interpellation angående förskola.

_____________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 23 oktober 2008, kl.13.30- 17.35

Beslutande

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

3

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m) kl 13.30-17.25 §§ 112-del av § 145
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Veronica Lathe (s) kl 13.30-17.10 §§ 112-del av § 145
Patrik Hansson (s) kl 13.30-17.15 §§ 112-del av § 145
Eva-Marie Malmgren (s) kl 13.30-17.20 §§ 112-del av §
145
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s) kl 13.30-17.05 §§ 112-del av § 144
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s) kl 13.30-17.20 §§ 112-del av § 145
Oscar Dyberg (s)
Roland Andréasson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl 13.30-17.10 §§ 112-del av § 145
Johan Elofsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-16.00 §§ 112-135
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m) kl 13.30-16.45 §§ 112- 142
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp )
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-16.45 §§ 112- 142
Ingrid Hermansson (c)
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Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp) kl 13.30-16.15 §§ 112- del av §§ 142
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd) kl 13.30-17.30 §§ 112-del av § 145
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd) kl 13.30-17.15 §§ 112-del av § 145
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd) kl 13.30-16.05 §§ 112- del av §§ 142
Kurt Pettersson (sd) kl 13.30-16.30 §§ 112- del av §§ 142
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Anita Seaberg (s)
Ola Bergqvist (s)
Bengt Lindström (m)
Birgitta Gamelius (m)
Emma B Henning (m)
Bengt Fröberg (m) kl 16.00-17.35 §§ 136-146
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 16.45-17.35 §§ 143-146
Ulf Lundh (c)
Karl-Anders Holmqvist (c) 15.15-17.35 §§ 120-146
Pernilla Persson (c) kl 13.30-15.15 §§ 112-119
José Espinoza (mp)
Christina Birge (mp) kl 16.45-17.35 §§ 143-146
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (m) kl 13.30-16.00
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-16.45
Peter Christensen (fp)
Nicole Carlbäck (fp)
Christina Birge (mp) kl 13.30-16.45
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 13.30-15.15
Mats Fagerlund (s)
Eva Öhman (s) kl 13.30-17.00
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jan-Olof Petersson (fp) och Roland Andreasson (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 30 oktober 2008, kl. 12.15
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Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 112-146
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

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

Justeringsledamot ………………………………………………
Roland Andreassson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 oktober 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2008.27.102

§ 112
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Laila Karlsson (s) har i skrivelse daterad den 10 september 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i region Blekinge.
2. Mårten Ekblad (s) har i skrivelse daterad den 6 oktober 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
3. Björn Nogér (s) har i skrivelse daterad den 14 oktober 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 113
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Region Blekinge
Ersättare Ewa Lengstedt (s) efter Eva Strömqvist.
Ersättare Eva-Marie Malmgren (s) efter Laila Karlsson.
Utbildningsnämnden
Ledamot Martin Nilsson (s) efter Mårten Ekbladh.
Ersättare Ulrika Stenström (s) efter Martin Nilsson.
Samordningsförbundet FINSAM,
Revisor Sven-Otto Ullnér (m).
_____
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Akterna

2008.825.318
2008.827.318
2008.748.537
2008.893.512
2008.894.769

§ 114
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om upphävande av fullmäktiges beslut om
väghållningsansvaret i Rödeby, Jämjö och Nättraby, av Magnus
Alfredsson.
2. Medborgarförslag om upphävande av fullmäktiges beslut om
väghållningsansvaret i Rödeby, Jämjö och Nättraby, av Arne Karnehov.
3. Medborgarförslag om att låta all trafik på väg in till stan få busstorget
som ändhållplats, av Per Johansson.
4. Medborgarförslag om övergångsställe på Stationsvägen i Lyckeby, av
Gunni Sjövall.
5. Medborgarförslag om medmänskligheten, av Annika Larsson med flera.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
______

9
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Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akterna

2005.34.040
2006.212.340

§ 115
Avskrivna motioner
Kent Lewén (fp) återkallade i skrivelse den 13 oktober 2008 motion
stoppa osund konkurrens.
Kent Lewén (fp) återkallade i skrivelse den 13 oktober 2008 motion
asbest i dricksvattenledningar.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionerna från vidare handläggning.
_______
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Akterna

2008.885.614
2008.886.282
2008.887.610

§ 116
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
1. Interpellation till strategikommunalrådet Tommy Olsson (kd) om
studentlägenheter, av Christina Mattisson (s).
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson (m)
om hyreskontrakt Café Utsikten, av Christina Mattisson (s).
3. Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (fp) om
barnomsorgsbehovet, av Patrik Hansson (s)
________
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Äldrenämnden
Akten

2008.588.612

§ 117
Redovisning av fullmäktigeuppdrag om kvalitetsdeklaration för
äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2007 som svar på motion att
samtliga nämnder/förvaltningar ska ta fram medborgarkontakt för olika
ansvarsområden.
Syftet med detta är att tydliggöra vilka krav medborgarna kan ställa på den
kommunala servicen och få klarhet i vilka garantier kommunen lämnar om
kommunen inte uppfyller sina åtaganden. Alla som omfattas eller kan
omfattas av tjänsten ska kunna förstå vad kommunen å ena sidan utlovar och
vad den å andra sidan inte utlovar.
Äldrenämnden har i beslut daterad 2008-09-24 § 109 överlämnat sin
kvalitetsdeklaration.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________
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Handläggare
Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Akten

2008.797.252

§ 118
Förvärv av fastigheten Lösen 14:11 för inrättande av särskilt boende.
Handikappförvaltningen har i behov av och planerar för ett nytt särskilt
boende i fall där man idag inte kan verkställa beslut på ett korrekt sätt.
Införandet av det nya boendet har försenats vilket innebär en stor merkostnad
för kommunen i form av extern placering av boende m.m.
För att klara de mest akuta placeringarna har därför föreslagits att en lämplig
fastighet köps in och inrättas som ett tillfälligt boende till dess att det nya
planerade boendet kan färdigställas.
Berörda förvaltningar, kommunlednings-, tekniska- och
handikappförvaltningen har undersökt marknaden på lämpliga
villafastigheter som varit utbjudna till försäljning och funnit att fastigheten
Lösen 14:11 kan tillgodose kommunens behov på ett bra sätt.
Huset är nybyggt med hög standard och på 130 m2 med 24 m2 biarea samt
med gjuten platta på 70 m2 som med komplettering kan medge boende.
Huset är slutbesiktat. Tomten är på 3003 m2 . Huset måste dock anpassas till
ett vårdboende med de krav som detta medför och komplettering enligt ovan
för att bereda boende med fem platser plus utrymmen för personalen.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett särskilt beslutsförslag när det gäller
kostnaderna för komplettering och ombyggnaden för vårdboende.
Fastighetens läge har angetts på upprättad karta. Framförhandlad
köpeskilling är som framgår av upprättat köpekontrakt 2,3 mkr och tillträde
är satt till den 1 december 2008 med hänsyn till brådskan i ärendet.
När det nya planerade särskilda boendet tas i bruk kan fastigheten användas
för korttidsboende i handikappförvaltningen.
Driftskostnaderna för det tillfälliga boendet ryms inom
handikappförvaltningens budgetram då medel för planerat boende är avsatt
från den 1 oktober 2008. Vidare kommer statsbidrag också att utgå för
verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Forts
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§ 118 forts
Förvärv av fastigheten Lösen 14:11 för inrättande av särskilt boende.
att godkänna upprättat köpeavtal var igenom kommunen förvärvar Lösen
14:11 i Karlskrona för 2 300 000 kronor.
Patrik Hansson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

2008.271.042

§ 119
Delårsbokslut per den 31 augusti 2008 för Karlskrona kommun
Vice Ordförande Sven-Otto Ullnér och Tommy Ahlqvist från Ernst & Young
föredrar revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti 2008 med
prognos januari-december 2008.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2008 för kommunen och koncernen med den sammanställda
redovisningen jämte en prognos för årets budgetutfall och förslag till beslut.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen, den 7
oktober 2008, § 181, för egen del
1. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2008, samt
2. att överlämna delårsbokslutet till revisionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 181,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2008, skall vidtaga åtgärder för en budget i balans långsiktigt, samt
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2008.
Karl-Gösta Svenson (m), Christina Mattisson (s), Sofia Bothorp (mp),
Richard Jomshof (sd), Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m), Patrik
Hansson (s) och Peter Johansson (s) yttrar sig.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.363.293

§ 120
Komplettering av investeringsanslag och begäran om
investeringstillstånd för uppförande av gruppboende, Bastasjö II.
Tekniska nämnden har den 2 september 2008, § 64 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att omdisponera 10 000 000 kronor av anslaget 2008 för
projektet ”ombyggnad av Rosenfeldtskolan” till projektet ”uppförande av
gruppboendet Bastasjö II”, samt att meddela investeringstillstånd avseende
uppförande av gruppboendet Bastasjö II.
Omdisponeringen är möjlig på grund av att ombyggnaden av
Rosenfeldtskolan i motsvarande omfattning kommer att genomföras först
under år 2009.
Samtidigt har 10 mkr för kompletterande anslag till gruppboende Bastasjö II
föreslagits avsättas under 2009 i den investeringsplan som föreläggs höstens
budgetberedning. Ett beslut enligt föreliggande förslag innebär att projektet
Bastasjö II utgår ur investeringsplanen 2009. I stället kompletteras
investeringsplanen för ombyggnad av Rosenfeldtskolan med 10 mkr under år
2009.
Tekniska förvaltningen förutsätter att handikappförvaltningen rymmer
hyreskostnader och verksamhetskostnader i övrigt i den driftkostnadsram
som kommunfullmäktige planerat för nämnden för perioden 2009-2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 183,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att omdisponera 10 000 000 kronor av anslaget 2008 för projektet
”ombyggnad av Rosenfeldtskolan” till projektet ”uppförande av
gruppboendet Bastasjö II”, samt
2. att meddela investeringstillstånd avseende uppförande av gruppboendet
Bastasjö II.
Patrik Hansson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Personalenheten
Ekonomienheten
Akten

2008.502.020

§ 121
Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att gå vidare.
Förslag till omställningsprogram för Karlskrona Kommun har av
kommunstyrelsen återremitterats vid två tillfällen – den 3 juni 2008 samt den
12 augusti 2008. Utifrån dessa återremisser är nu ärendet till vissa delar
omarbetat och kompletterat enligt upprättade handlingar.
Härutöver har ett yttrande inkommit i ärendet den 11 september 2008 från
SKTF, Lärarförbundet och SACO som starkt stöder förslaget till ett
omställningsprogram för Karlskrona Kommun. Vidare har en
förhandlingsframställan enl MBL 12§ från Kommunals tre sektioner
inkommit den 15 september 2008 och förhandling har skett den 25 september
2008 enligt upprättad bilaga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 185,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att inrätta ett omställningsprogram, omfattande en projekttid om
2008-11-01 -- 2011,
2. att finansiera ovan beskrivna omställningsprogram med 50 Mkr genom
extra utdelning från AB Karlskrona Moderbolag, samt
3. att personalchef Karlskrona Kommun får i uppdrag att månadsvis
informerar kommunstyrelsens allmänna utskott under hela projekttiden.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar återremiss för att ta reda på vilka förvaltningar
som det finns övertalighet på.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Richard Jomshofs återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 121 forts
Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att gå vidare.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att inrätta ett omställningsprogram, omfattande en projekttid om
2008-11-01 -- 2011,
2. att finansiera ovan beskrivna omställningsprogram med 50 Mkr genom
extra utdelning från AB Karlskrona Moderbolag, samt
3. att personalchef Karlskrona Kommun får i uppdrag att månadsvis
informerar kommunstyrelsens allmänna utskott under hela projekttiden.
______
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Socialnämnden
Akten

2008.757.706

§ 122
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift
avseende servering av alkohol och försäljning av folköl.
Socialnämnden har den 25 augusti 2008, § 93 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslaget om revidering av
ansökningsavgifter och tillsynsavgifter för servering av alkohol, samt att de
nya avgifterna ska gälla fr om 2009-01-01.
Det är en uppgift för socialnämnden att utreda och föreslå beslut om
serveringstillstånd för restauranger i kommunen. stöd för avgiftsuttag
föreligger i alkohollagen 7 kap. 13 §. Avgifternas storlek ska följa den så
kallade självkostnadsprincipen, dvs. avgifterna som tas ut skall motsvara den
kostnad kommunen har för arbetet.
Avgifterna tas ut genom en prövning av ansökan om serveringstillstånd s.k.
ansökningsavgift, alternativt en ändring av befintligt tillstånd. Detta betyder
att ansökningsavgiften inte återbetalas om ansökan avslås. Detta gäller även
tillfälliga tillstånd.
För den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd för alkohol,
samt för den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel
med folköl, tas en s.k. tillsynsavgift ut. Restauranger med stadigvarande
serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen, både med en fast
tillsynsavgift och en rörlig sådan. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på
omsättningen av alkohol, som tillståndshavaren redovisar i
restaurangrapporten.
För restauranger som får beslut om tillfälligt serveringstillstånd ingår,
tillsynsavgiften i ansökningsavgiften.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 186,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa förslaget om revidering av ansökningsavgifter och
tillsynsavgifter för servering av alkohol, samt
2. att de nya avgifterna ska gälla fr om 2009-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Akten

2008.256.004

§ 123
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2008.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda lämnas vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 12 september
2008 lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 187,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

23 oktober 2008 21

Informationsenheten
Akten

2008.80.055

§ 124
Svar på medborgarförslag om annonsplats på offentliga trycksaker.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Filip Issal. Förslaget är att trycksaker som kommunen antingen
ger ut eller äger blir tillgängliga för annonssäljare, samt att intäkterna går
oavkortat till de verksamheter som upplåter plats för annonser.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 14 augusti 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. När det gäller reklam på läromedel och
matbrickor i kommunens skolor så anser både utbildningsförvaltningen och
barn- och ungdomsförvaltningen att det är svårt att förena skolans
värdegrund och krav på saklighet. Skolplikten i grundskolan innebär också
att barn och ungdomar inte kan välja bort den påverkan som reklam på
läromedel skulle innebära.
Redan i dag finns ett antal trycksaker i kommunen som delfinansieras genom
annonsförsäljning, exempel är ”upplev Karlskrona” ”utsikt” och
”nyinflyttad”. Annonsförsäljningen ger inte några direkta inkomster, däremot
minskar kommunens kostnader för tidningsproduktionen. Respektive
verksamhet avgör om det är lämpligt att upplåta plats för annonser i
trycksaker och tidningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 september 2008, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om annonsplats på offentliga trycksaker.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Informationsenheten
Akten

2005.671.372

§ 125
Motion angående en eventuell energikris
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005, §
231, av Gunilla Ekelöf (fp). Motionären vill att det upprättas en
avkopplingsplan så att icke nödvändiga anläggningar och utrymmen slukar
energi vid sträng kyla och klargöra rutiner för beredskap för våra särskilda
boenden när sträng kyla uppstår.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att med nuvarande
lagstiftning finns ett mycket begränsat stöd för att prioritera kunder i ett
elnät. I Karlskrona finns det fyra olika elnätsägare. De största är
Affärsverken, Eon samt Rödeby elverk. Kommunen kan inte styra över dessa
med nuvarande lagstiftning.
Vid störningar av mindre art kan man t.ex. vidta begränsade bortkopplingar.
Detta måste i så fall göras på frivillig basis och kan tillämpas där Karlskrona
kommun är fastighetsägare. Detta ger emellertid ett begränsat
handlingsutrymme vars värde kan vara ringa. En sådan planläggning kan
med kort varsel arbetas fram med den kännedom som Tekniska förvaltningen
och Affärsverken förfogar över.
Energimyndigheten har i uppdrag att se över den nuvarande lagstiftningen
inom elområdet. Syftet är att göra en förändring som gör det möjligt att
prioritera vissa kunder i elnätet i händelse av en bristsituation. Karlskrona
kommun bidrar med kunskap i detta arbete genom ett projekt kallat prio ett.
Projektet prio ett är ett privat-offentligt samverkansprojekt som drivs av
Karlskrona kommun med finansiering från Energimyndighet. Förutom
kommunen medverkar också Radius AB och Affärsverken AB. I projektet
provas ny teknik för att öka tryggheten och minska sårbarheten i elnätet. Här
provas möjligheterna att vid en störning eller bristsituation kunna leverera el
till i förväg prioriterade användare. Det kan vara ett äldreboende, ett företag
eller ett bostadsområde. Projektet startade i augusti 2005 och pågår till och
med 2008.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Region Blekinge
Handläggare
Akten

2006.436.531

§ 126
Förslag till yttrande över motion angående ”Enzonstaxa i
kollektivtrafiken, för barn och ungdomar”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Jörgen Johannsson (c). Motionären vill att enzonstaxa införs i
kollektivtrafiken i Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
kommunledningsförvaltningen avgav yttrande till kommunstyrelsen över
motionen den 22 februari 2007. Ärendet återremitterades dock för
samordning med övriga kommuner inför bolagsstämman.
Efter detta har Region Blekinge tillsatt en parlamentarisk utredning kring
kollektivtrafiken i Blekinge, som bl.a. har till uppgift att samordna frågor av
gemensam karaktär mellan bolagets ägare.
Kommunledningsförvaltningen menar att ska enzonstaxa för barn och
ungdomar införas, måste detta ske i hela länet. Detta eftersom taxesystemet
är länsövergripande enligt nuvarande regelverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 189,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna förslaget om ”enzonstaxa i kollektivtrafiken, för barn och
ungdomar” till Region Blekinges parlamentariska utredning kring
kollektivtrafiken i Blekinge, samt
2. att motionen därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.686.332

§ 127
Svar på motion angående att bygga en lekpark för barn med
funktionshinder.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005, §
231, av Maria Persson (c). Motionären vill att man undersöker möjligheten
att bygga en lekpark för barn med funktionshinder någonstans i kommunen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 2 september 2008, § 71 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att tekniska förvaltningen
ansvarar för närvarande för ca 100 lekplatser på allmän platsmark inom
kommunen (därutöver finns lekplatser för allmänheten inom skolor och i
anslutnings till Karlskronahems fastigheter).
För de av tekniska förvaltningen administrerade lekplatserna sker en
successiv upprustning i den takt som tilldelade budgetmedel medger (många
av de kommunala lekplatserna i landet har kritiserats då de genom
försummat underhåll ej klarar gällande säkerhetsföreskrifter).
Förvaltningens ambition är att tillse att det snarast möjligt finns en fullt ut
upprustad lekplats inom varje tätort i kommunen och att dessa även skall
vara handikappanpassade. I avvaktan på att detta är genomfört anser
förvaltningen att utrymme ej finns för närvarande att skapa ytterligare
specialbyggda lekplatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 190,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Tommy Olsson (kd) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Günter
Dessins bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 127 forts
Svar på motion angående att bygga en lekpark för barn med
funktionshinder.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2006.442.317

§ 128
Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående nya
gatlyktor på landsbygden.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2006, §
135, av Jörgen Johansson (c). Motionären vill att Karlskrona kommun
återinför ett årligt anslag för utökad gatubelysning på landsbygden och att
Karlskrona kommun tillsammans med samhälls-, intresse- och
hembygdsföreningar utreder behovet av utökad gatubelysning på
landsbygden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 2 september 2008, § 72 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Beträffande återinförande
av årligt anslag för gatubelysning på landsbygden finns budgetmedel med
200 tkr/år för 2007 och 2008 och med ambitionen att så skall ske även för
2009.
Beträffande förslag om utredning tillsammans med samhälls-, intresse- och
hembygdsföreningar om belysningsbehovet på landsbygden bedömer
tekniska förvaltningen detta vara ett alltför omfattande arbete då det finns ca
500 enskilda väghållare utöver de i motionen angivna intressenterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 191,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed anses besvarad.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Günter
Dessins bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag
Votering begärs.
Forts
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§ 128 forts
Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående nya
gatlyktor på landsbygden.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Günter Dessins bifallsyrkande
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 72 ja-röster och 2 nej-röster och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Günter Dessin (v) och Ulf Lundh (v) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed anses besvarad.
_______
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Upphandlingsenheten
Samtliga förvaltningar/bolag
Handläggare
Ekonomienheten
Akten

2005.288.020

§ 129
Yttrande över motion om att kaffe som upphandlas av kommunens
förvaltningar och bolag skall vara rättvisemärkt.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, av
Magnus Mannhammar (s) och Faraj Abu Iseifan (s). Motionärerna vill att
kommunfullmäktige rekommenderar att det kaffe som upphandlas av
kommunens förvaltningar och bolag ska vara rättvisemärkt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att efter den senaste
livsmedelsupphandlingen ingår KRAV- och Rättvisemärkt kaffe som en
valbar produkt, och Karlskrona kommun följer därmed Miljöstyrningsrådets
rekommendation i upphandling av livsmedel.
Under 2005 var priset för rättvisemärkt kaffe ca 32 % dyrare jämfört med
icke rättvisemärkt.
Sedan motionen inkom har marknaden för rättvisemärkt kaffe ökat, vilket
inneburit att den tidigare stora prisskillnaden minskat. I de avslutade
livsmedelsupphandlingarna fick vi en lägre skillnad, men fortfarande är det
rättvisemärkt kaffet dyrare, drygt 13 kr/kg mot traditionellt kaffe.
Att enbart handla rättvisemärkt kaffe skulle i dagsläget öka kommunens
kostnader med ca 235 000 kr per år.
Upphandlingsenhetens bedömning är att Karlskrona Kommun ställer krav i
upphandling av kaffe som är väl i nivå med de krav som enligt lagstiftningen
kan ställas i en upphandling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 192,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Richrad Jomshof (sd) yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Upphandlingsenheten
Samtliga förvaltningar/bolag
Handläggare
Ekonomienheten
Akten

2006.440.058

§ 130
Yttrande över medborgarförslag om att köpa in KRAV-märkt och
rättvisemärkt kaffe till kommunens förvaltningar och bolag
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135, av Mats Olsson. Förslaget är att kommunfullmäktige uppmanar
de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen att köpa in
KRAV-märkt och rättvisemärkt kaffe till personal och representation och att
andelen KRAV-märkt och rättvisemärkt kaffe redovisas i miljörevisionen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att detta
medborgarförslags innebörd är mycket snarlik inkommen motion
2005.288.020 som handlar om upphandling av rättvisemärkt kaffe.
Upphandlingsenhetens bedömning är att Karlskrona Kommun redan idag
ställer de krav i upphandling av kaffe som är väl i nivå med de krav som
enligt lagstiftningen kan ställas i en upphandling. Det förslag till beslut som
skrivits fram i svar på ovan angivna motion lyder:
att nuvarande andel avrop av ekologiskt/certifierat kaffe skall vidmakthållas
Dessutom har Karlskrona Kommun har i samband med budgetdirektiv för
perioden 2008 och plan 2009 och 2010 antagit regeringens mål om att 25%
skall vara ekologiskt odlat till år 2010.
Ett problem är att det i dag är svårt att skilja andel ekologiskt respektive
certifierat (bl a rättvisemärkt) kaffe åt. Jämställer vi dessa produkter med
varandra, uppgick den totala andelen ekologiskt/certifierat kaffe 2007 enl de
avrop som gjordes i Karlskrona kommun till ca 25%, vilket innebär att vi
redan där uppfyller mål om 25% ekologiskt odlat kaffe.
Beträffande redovisning av andel kravmärkta produkter i miljörevisionerna
är det revisorerna som har den möjligheten att göra djupare redovisning. I
kommunens och bolagens årsredovisningar och rapporter följer vi de
rekommendationer som tas fram enligt god redovisningssed och god
ekonomisk hushållning, där bland annat det av fullmäktige antagna målet om
att till 2010 skall 25 % av de upphandlade livsmedlen vara ekologiskt odlade.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 193,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Tekniska nämnden
Akten

2005.116.330

§ 131
Svar på medborgarförslag: Ett lyft för Hoglands park.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars
2005, § 28, av Jan-Olof Bergman. Förslaget är att parken borde kunna nyttjas
för diverse olika aktiviteter.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 2 september 2008, § 74 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en arbetsgrupp är tillsatt för
att utreda Hoglands parks framtida användning.
Resultatet av utredningen kommer att redovisas framöver. Arbetsgruppen
har att ta ställning till hur parken skall rustas upp och vilka framtida
aktiviteter som skall möjliggöras och därmed göra parken mera attraktiv.
I samband därmed kommer även de i medborgarförslaget föreslagna
åtgärderna att beaktas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 194,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2006.291.180

§ 132
Svar på medborgarförslag om att bygga ett staket längs Nättrabyån.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, §
79, av Anna och Filip Issal. Förslaget är att bygga ett staket längs Nättrabyån
som skyddar barnen från att leka i det strömma vattnet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 2 september 2008, § 73 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona är en sjöstad
med många stränder och kajer inom de centrala delarna (Trossö med m fl
områden). Därutöver finns inom övriga tätorter bostadsområden intill åar och
vattendrag (Nättraby, Lyckeby, Rödeby m fl).
Gemensamt för alla dessa områden är att där finns inga stängsel mot vattnet.
Detta kan betraktas som en del av Karlskronas kultur.
Ett kommunalt stängsel längs Nättrabyån är en viktig principiell fråga då
motsvarande åtgärder kan komma att krävas även på många andra platser
inom kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 195,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2007.602.611

§ 133
Svar på medborgarförslag – ”Alla älskar Vedebyskolan”
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007, § 172, av Lars Brask. Förslaget är Förslagsställaren ställer
sig emot utredningens tankar att lägga ned Vedebyskolan
och skapa ett flertal f-9 skolor i Lyckebyområdet. Som alternativ till
nedläggning ser förslagsställaren endast alternativen att behålla
Vedebyskolan och utveckla den som en 6-9 skola alternativt etablera en ny
kommunal 6-9 skola i närområdet.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2008, § 76
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att när besluten kring
lokalbehovsutredningen togs den 6 december 2007 valdes att
utredningen kring Lyckebyområdets framtid skulle plockas ut och beredas
ytterligare. Det som skett sedan dess är att Karlskrona kommuns skolor
arbetar mot en indelning och inriktning på f-5 respektive 6-9 skolor. I
dagsläget finns inga planer på något annat än att utveckla Vedebyskolan som
en 6-9 skola i linje med förslagsställarens önskemål.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 196,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Peter Johansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Handläggare
Akten

2008.67.003

§ 134
Svar på medborgarförslag om att inskränka försäljning av raketer och
smällare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Agneta Thörnberg. Förslaget är att inskränka försäljning av
raketer och smällare till två vardagar för nyårsafton för att undvika
okynnessmällande före och efter nyår.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att på uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet
vid fyrverkerier. Arbetsutskottet beslutade den 2 september 200 § 65 att bl. a
att godta de åtgärder som utredningen föreslaget som tillräckliga. Av
utredningen framgår bl.a att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att
begränsa försäljningen av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare
prövad av Riksdagens ombudsmän (JO).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 197,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar på återremiss för ytterligare beredning i ärendet,
med anledning av domslut från Miljödomstolen när det gäller
demoskjutningar.
Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till Patrik Hanssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot Patrik Hanssons återremissyrkande. Kommunfullmäktige
finner att man beslutat återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
________
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Handläggare
Akten

2008.9.003

§ 135
Svar på medborgarförslag om begränsning och försäljning av fyrverkeri
samt upplysa om gällande regler.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Lars Åkesson. Förslaget är att inskränka avskjutning till
nyårsafton och i möjligaste mån begränsa försäljningen av raketer och
smällare. Han vill även betona vikten av de regler som gäller följa. Särskilt
vad avser åldersgräns och gällande lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att på uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet
vid fyrverkerier. Arbetsutskottet beslutade den 2 september 200 § 65 att bl. a
att godta de åtgärder som utredningen föreslaget som tillräckliga. Av
utredningen framgår bl.a att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att
begränsa försäljningen av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare
prövad av Riksdagens ombudsmän (JO).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 198,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att ärendet återremitteras på samma grund
som i ärendet motion 2008.67.003 §§ 134.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot Carl-Göran Svensson (m) återremissyrkande.
Kommunfullmäktige finner att man beslutat återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
________
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Handläggare
Akten

2005.518.100

§ 136
Svar på medborgarförslag om trygghetsbeskrivningar och
trygghetsbokslut.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober
2005, § 152 av Arne Karnehov. Förslaget är att trygghetsbeskrivningar och
trygghetsbokslut i alla kommunens verksamhetsgrenar blir obligatoriska och
att samordnaren för hållbar utveckling blir ansvarig för helheten i Agenda 21
och placeras i kommunledningen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 augusti 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att många olika
verksamheter och aktiviteter pågår i kommunen i dag med syfte att
säkerställa och öka säkerheten och tryggheten för medborgarna. Enligt Lagen
om skydd mot olyckor (2003:778) ska alla kommuner har ett
handlingsprogram för den förebyggande verksamheten för skydd mot
olyckor samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Den 20 december
2007 antog kommunfullmäktige ”handlingsprogram för den förebyggande
verksamheten för skydd mot olyckor”. När det gäller organisatorisk placering
av ansvariga för hållbar utveckling och Agenda 20 så tillhör dessa båda
tjänster sedan den 1 augusti 2008 enheten för strategisk utveckling inom
tillväxtavdelningen vid kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 199,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2008.213.828

§ 137
Svar på medborgarförslag om aktiv Park
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars
2008, § 26 av Ove Hansson. Förslaget är att öka den fysiska aktiviteten i
parkområdet genom att bygga in olika enkla lättanvända redskap i
parkmiljön.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2008, § 47
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att dom har fått i
uppdrag att samordna yttrandet med samhällsbyggnadsförvaltningen och har
kompletterat detta med synpunkter även från tekniska förvaltningen som har
ansvar för skötsel mm av parkerna i kommunen.
Som nämnts är förslaget ett relativt enkelt och positivt inslag i en stadsmiljö.
Samtliga berörda parter är överens om att Hoglands park bör användas för
andra ändamål enligt parkutredning. Säkerhetsfrågor kopplat till placeringen
är viktiga och denna park används mycket av barnfamiljer vilket kan vara en
risk.
En placering av en Aktiv Park anläggning kan däremot vara lämplig i
Amiralitetsparken eller att utgöra ett komplement till Hälsans Stig med
redskap vid ett eller flera platser längs denna.
Ett förslag i den riktning bör då utredas gemensamt av berörda förvaltningar.
Kostnaderna för en anläggning och vad som ska ingå vad gäller redskap är
inte känt varför en studie och analys även vad gäller dessa delar bör tas fram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 200,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
övriga berörda förvaltningar ta fram ett förslag till Aktiv Park i Karlskrona
vad gäller placering, innehåll och kostnader och därefter ta ställning till om
och var en Aktiv Park ska anläggas.
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Region Blekinge
2005.270.531
Handläggare
Akten
§ 138
Svar på medborgarförslag om gratis resa på stadsbussarna för skolbarn
med ansvarig personal.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005,
§ 71 av Siw Olsson. Förslaget är att låta skolelever åka buss gratis under
skoltid tillsammans med ansvarig personal. Eftersom bussarna har så få
passagerare dagtid skulle det inte kosta något men samtidigt ge så oerhört
mycket till kommunens elever. En positiv bieffekt kan ju också bli att
eleverna får bussvana och kanske i framtiden gärna väljer bussen som
kommunikationsmedel.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Barn- och
ungdomsnämnden och Blekingetrafiken har avgivit yttrande i ärendet. Barnoch ungdomsnämnden påpekar i sitt yttrande att man måste jämställa
skolresor i både tätort och landsbygd. Kommunledningsförvaltningen ser
också detta som en självklarhet, dvs. att elever i hela kommunen måste
behandlas lika. Blekingetrafiken avvisar gratis resor till skolorna men anser
att rabatterade resor till skolorna är ett intressant förslag att pröva.
Under höstterminen 2008 och vårterminen 2009 genomförs ett prov med ett
s.k. skolkort innebärande att elever och lärare/handledare reser med 50 %
rabatt på barn/ungdomspriset mellan kl. 09.00 - 15.00 och mellan kl. 18.30 –
24.00. För resor vid andra tider gäller 20 % rabatt. Resor med skolkortet får
göras av grupper på 4 -32 personer per resa, varav minst en i gruppen är
lärare/handledare.
Kommunledningsförvaltningen menar för sin del att gratis resor för skolbarn
och ansvarig personal i enlighet med medborgarförslaget måste, om det
införs, införas i hela länet då Blekingetrafikens taxor gäller för hela länet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till den av Region Blekinge tillsatta parlamentariska utredningen kring
kollektivtrafiken i Blekinge, som bl.a. har till uppgift att samordna frågor av
gemensam karaktär mellan bolagets ägare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 201,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna förslaget om ”gratis resa på stadsbussarna för skolbarn
tillsammans med ansvarig personal” till Region Blekinges parlamentariska
utredning kring kollektivtrafiken i Blekinge, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Handläggare
Akten

2007.34.312

§ 139
Svar på medborgarförslag om cykelväg Fågelmara- Kristianopel.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari
2007, § 5 av Birger Ganneby. Förslaget är att bygga en cykelväg mellan
Fågelmara och Kristianopel.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att den aktuella
vägen, länsväg 757, är statlig och ansvaret ligger således på Vägverket.
Den s.k. länstransportplanen i vilken de regionala vägobjekten prioriteras
upprättas dock av Region Blekinge. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att de framkomna synpunkterna i rubricerade medborgarförslag ges
Region Blekinge och Vägverket Region Sydöst till känna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 202,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge Region Blekinge och Vägverket Region Sydöst tillkänna innehållet i
medborgarförslaget, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Handläggare
Akten

2005.164.531

§ 140
Svar på medborgarförslag om bussförbindelser till Fur.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars
2005, § 28 av Ronny Johannesson. Förslaget är att bättre bussförbindelser till
Fur genom att ändra bussturerna så att de passar ungdomar som studerar i
Karlskrona. Konkret föreslås följande åtgärder i medborgarförslaget.
1. Låt bussen som går 12.00 (numera 12.05) från Karlskrona, gå till Fur och
inte vända i Holmsjö,
2. Ta bort bussen som går 15.30 från Karlskrona till Fur. Det går en kl.
16.00 (numera 15.57) som inte är fullsatt från Rödeby. Till Rödeby går det
många turer som ansluter till linje 172, som går till Fur 16.25 (numera
16.22),
3. Eller låt bussen som går 14.30 (numera 14.25) från Karlskrona vända i
Fur och inte i Holmsjö.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
medborgarförslaget överlämnades till Blekingetrafiken 2005-06-27 och
förslaget har varit en del av det underlagsmaterial som föregått
revideringarna av tidtabellerna. Dock kan Blekingetrafiken konstatera att
inga förändringar är gjorda i den riktning som förslagsställaren förordar.
Kommunledningsförvaltningen vill notera att kollektivtrafiken till de norra
kommundelarna har diskuterats en längre tid. Det stora problemet är det låga
resandet kombinerat med ett begränsat ekonomiskt utrymme. Den
ekonomiska situationen har istället inneburit att trafiken på lördagar och
söndagar helt dragits in. Som en konsekvens av detta har Närtrafiken utökats
till att gälla samtliga dagar mellan kl. 9.00 och 16.00, vilket i många stycken
är en standardhöjning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 203,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Region Blekinge
Handläggare
Akten

2007.63.531

§ 141
Svar på medborgarförslag om gratis buss för barn under sportlovet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars
2007, § 31 av Malin Kolb. Förslaget är att gratis buss för skolbarn på
sportlovet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att i
medborgarförslaget konstateras att kommunen bedriver många trevliga
aktiviteter för sportlovslediga skolbarn. Det kan vara svårt för de barn, som
inte har föräldrar med möjlighet att skjutsa, att ta del av dem. Vi har från
Rödeby fina bussförbindelser, säkert även så i andra delar av kommunen,
men för en del familjer, kanske med fler än ett skolbarn, kan nyttjande av
buss bli ekonomiskt ohållbart. Det borde finnas samma möjlighet för alla
barn och ungdomar, oavsett hemförhållande, att prova på
sportlovsevenemang runt om i Karlskrona kommun. Detta underlättas
givetvis genom fria bussresor.
Kommunledningsförvaltningen menar för sin del att förslaget om gratis buss
för skolbarn under sportlovet bör, om det införs, införas i hela länet. Detta
bl.a. med anledning av att inte bara respektive kommun utan också
Landstinget Blekinge kommer att få bära kostnaderna för gratis bussresor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till den av Region Blekinge tillsatta parlamentariska utredningen kring
kollektivtrafiken i Blekinge, som bl.a. har till uppgift att samordna frågor av
gemensam karaktär mellan bolagets ägare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 204,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna förslaget om ” gratis buss för skolbarn under sportlovet ” till
Region Blekinges parlamentariska utredning kring kollektivtrafiken i
Blekinge, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/bolag
Handläggare
Akten

2007.240. 109

§ 142
Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående
homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april
2007, § 56 av Ulf Härstedt. Förslaget är att nedan 10 punkter genomförs i
Karlskrona kommun, så kommunen kan leva upp till sitt mångfalds mål.
1. Utbilda politiker.
2. Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete med HBT-frågor.
3. Utbilda alla anställda inom kommunen.
4. Utbilda alla arbetsgivare inom kommunen.
5. Synliggör HBT-personer och familjer i undervisningen.
6. Utbilda all skolpersonal.
7. Kontrollera att undervisningen korrekt tar upp frågor kring HBTpersoners situation.
8. Ge stöd till sociala mötesplatser.
9. Se över de relevanta styrdokumenten.
10. Ställ krav på ideella föreningar och studieförbund.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Karlskrona Kommun ser mycket positivt
på medborgarförslaget och delar till fullo förslagsställarens uppfattning att
tolerans är en viktig faktor i att vara en attraktiv kommun. Ett tolerant
förhållningssätt hos kommunföreträdare ökar både vår förmåga att attrahera
nya medborgare samt påverkar viljan att stanna kvar hos de medborgare som
redan bor här.
I det 10-punktsprogram som föreslås genomförs redan, enl yttrande från
Barn- och ungdomsnämnden 27 februari 2008, § 19 samt
Utbildningsnämnden 5 september 2007, § 60, de förslag till åtgärder som
visas på i punkter 5, 6, 7 och 9. Vidare har Karlskrona Kommun för avsikt att
genomföra de åtgärdspunkter som kvarstår.
Punkterna 1, 3 och 4 kommer att tillgodoses via Karlskrona
Kompetenscenter (KKC) där det årligen ska erbjudas utbildningar/seminarier
i mångfaldsfrågor (inklusive HBT). Tema mångfald och jämställdhet ingår
redan i den planerade ledarutveckling, steg 2 som samtliga chefer i
Karlskrona Kommun ska delta i under 2009 – 2010.
Forts
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§ 142 forts
Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående
homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället.
Uppföljningsansvar att detta genomförs har Styrning och Ledning, område
Personal.
Punkt 2 kommer att tillgodoses genom att Styrning och Ledning får i
uppdrag att se över hur Karlskrona Kommun på ett bra vis kan tillgodose
samtliga 4 diskrimineringsområden i de styrdokument som just nu är föremål
för översyn.
Under punkt 8 föreslår vi RFSL att söka de speciella projektmedel som
Karlskrona Kommun, Idrotts- och fritidsförvaltningen avsätter för
diskriminerings- och utvecklingsprojekt. I den mån RFSL inte bedriver några
specifika projekt hänvisas till ordinarie bidragsansökningar som kan lämnas
till Idrott- och fritidsförvaltningen eller Socialförvaltningen.
Under punkt 10 i medborgarförlaget föreslås att alla ideella föreningar och
studieförbund som får bidrag av kommunen ska redovisa hur de motverkar
diskriminering och kränkningar på grund av sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck. Vi anser att det är ett bra förslag och kommer att uppmana
de förvaltningar som ger bidrag enligt ovan att genomföra föreslagna
kravställan för att föreningarna ska erhålla bidrag. Denna typ av kravställan
sker till viss del redan inom Idrotts- och Fritidsförvaltningen inom
jämställdhets- och integrationsområdet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 205,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Yrkanden
Eva-Britt Dahlström (s), Magnus Johansson (s), Karl-Gösta Svenson (m),
Ann-Louise Trulsson (m), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Jan-Olof
Petersson (fp), Bengt Fröberg (m) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall på
medborgarförslaget.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Eva-Britt
Dahlströms bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla medborgarförslaget.
Votering begärs.

Forts
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§ 142 forts
Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående
homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Eva-Britt Dahlströms bifallsyrkande
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 2 ja-röster och 68 nej-röster, 1 avstår och 4
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
_________
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§ 143
Fråga
Eva-Marie Malmgren (s) frågar utbildningsnämndens ordförande AnnLouise Trulsson om det finns en plan för vuxenutbildningens framtid och är
personalen i så fall informerad om denna plan.
Ann-Louise Trulsson (m) svarar.
___________
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Akten

2008.885.614

§ 144
Svar på interpellation om studentboende.
Interpellation den 13 oktober 2008 till strategikommunalrådet Tommy Olsson
(kd) från Christina Mattisson (s).
Tommy Olsson (kd) har den 22 oktober 2008 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Carl-Göran Svensson (m) och Mats Lindbom (c)
___________
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Akten

2008.886.282

§ 145
Svar på interpellation om Café Utsikten.
Interpellation den 13 oktober 2008 till kommunstyrelsens ordförande KarlGösta Svenson (m) från Christina Mattisson (s).
Karl-Gösta Svenson (m) har den 20 oktober 2008 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m) och Mats Lindbom (c)
___________
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Akten

2008.887.610

§ 146
Svar på interpellation om förskola.
Interpellation den 13 oktober 2008 till Kent Lewén (fp) från Patrik Hansson
(s).
Kent Lewén (fp har den 15 oktober 2008 svarat på interpellationen.
Ärendet bordläggs.
____________

27 november 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27
november 2008.
§ 147 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 148 Kommunala val.
§ 149 Anmälningsärende
§ 150 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 151 Inkomna interpellationer.
§ 152 Redovisning av fullmäktigeuppdrag om flexibla skollov.
§ 153 Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11, Hästö Marina,
Karlskrona kommun.
§ 154 Investeringstillstånd för installation av pelletsanläggning i Tving skola.
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 november 2008, kl.13.30- 16.15

Beslutande

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

2

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Veronica Lathe (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s) kl 13.30-15.10 §§ 147-156
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ewa Lengstedt (s) kl 13.30-16.05 §§ 147- del av §§ 166
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl 13.30-15.45 §§ 147- del av §§ 166
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-15.30 §§ 147- del av §§ 165
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp )
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp) kl 13.30-15.45 §§ 147- del av §§ 166
Tommy Olsson (kd) jäv kl 13.50-14.45 § 153
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd) kl 13.30-15.45 §§ 147- del av §§ 166
Kurt Pettersson (sd)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Anita Seaberg (s)
Walla Carlsson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 15.10- 16.15 §§ 157-167
Emma B Henning (m) kl 13.30-15.00 §§ 147-153
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Fröberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.00-16.15 §§ 154-167
Ulf Lundh (c)
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)
Sören Lundh (kd) kl 13.50-14.45 § 153

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-15.00
Peter Christensen (fp)
Bo Löfgren (fp)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Inger Åkesson (kd)
Sören Lundh (kd) kl 13.30-13.50
Åke Håkansson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 13.30- 15.10
Eva Öhman (s)
Mats Fagerlund (s)
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Anna Ekström (fp) och Eva-Britt Dahlström (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
fredagen den 5 december 2008, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 147-167
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Anna Ekström

Justeringsledamot ………………………………………………
Eva-Britt Dahlström
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 5 december 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten
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2008.27.102

§ 147
Avsägelser av kommunala uppdrag
Mikael Karlsson (m) har i skrivelse daterad den 12 november 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i idrott- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 148
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Ronnie Nilsson (m) efter Mikael Carlsson.
Ersättare Nicklas Platow (m) efter Ronnie Nilsson.
Handikappnämnden
Ersättare Nina Andersson (s) efter Eva-Lotta Altvall.
_____
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Akterna

2008.921.005
2007.476.214
2008.328.700
2008.977.701

§ 149
Anmälningsärende.
1. Sammanträdesplan år 2009 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott.
2. Detaljplan för Fäjö 1:75, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
3. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL),
Socialnämnden.
4. Utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2008, från revisorerna i
Vårdförbundet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2008.952.558
2008.1000.336
2008.1016.336

§ 150
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om namnskyltar och riktningspilar på sjön av Åke
Holst.
2. Medborgarförslag om upprustning av hjärtats stig runt Bastasjön, av
Sven Svensson.
3. Motion angående Bastasjö friluftsområde, av Patrik Hansson (s), Mats
Johansson (s) och Claes-Urban Persson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Akterna

2008.984.805
2008.985.614

§ 151
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
1. Interpellation till idrotts- och fritidsnämndens ordförande Camilla
Brunnsberg (m) om föreningsbidragen, av Patrik Hansson (s).
2. Interpellation till strategikommunalrådet Tommy Olsson (kd) om
studentlägenheter/studentboende, av Christina Mattisson (s).
________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2008.935.608

§ 152
Redovisning av fullmäktigeuppdrag om flexibla skollov.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2005, § 169 som svar på
motion att bifalla motionen om flexibla skollov, varvid barn- och
ungdomsförvaltningen uppdrogs att utreda förutsättningarna för ett flexibelt
skollov, samt att ta fram kostnader för detta.
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut daterad 2008-10-22 § 93
överlämnat sin redovisning.
Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Jan-Olof Petersson (fp), Ingrid Hermansson
(c) och Patrik Hansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.797.252

§ 153
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun.
Jäv
Tommy Olsson (kd) anmäler jäv.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2008, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avsiktsförklaring
mellan Karlskrona kommun och Spigg Telekommunikation AB.
Rubricerat ärende har tidigare varit föremål för kommunens hantering och
kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2007, § 41, att godkänna
avsiktsförklaringen mellan kommunen och Spigg Telekommunikation AB,
nedan kallat bolaget.
Ärendet överklagades till länsrätten den 18 december 2007 som upphävde
kommunens beslut. Motiveringen var att ärendet skulle beretts inte bara i
kommunstyrelsen utan också av tekniska nämnden. Kommunen överklagade
domen och begärde prövningstillstånd i kammarrätten. Den 10 september
2008 beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd.
Enligt 10 kapitlet 15 § kommunallagen skall kommunen rätta beslut som har
upphävts i den utsträckning som är möjligt. Med anledning härav förs
ärendet med avsiktsförklaring på nytt fram för beslut i både tekniska
nämnden och kommunfullmäktige.
Avsiktsförklaringen avser en detaljplaneläggning och försäljning av
fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11. Fastigheten Kölen 7 innehas med
tomträtt av bolaget för båtvarv och därmed jämförlig verksamhet och vidare
arrenderar bolaget ett mindre område om ca 3 500 kvm av Kölen 11 av
kommunen för marin verksamhet.
Parterna är överens om att söka ombilda Kölen 5-11 som äga av kommunen
till bostadsändamål samt att behålla en del av Kölen 7 för marint verksamhet
och att i detta syfte upprätta en detaljplan som medger detta. Bolaget står för
50 % och kommunen för 50% av kostnaderna för framtagandet av detaljplan.
Forts
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§ 153 forts
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun.
I och med varvets avveckling kan kommunen sälja den tomtmark för
bostadsändamål utmed Ångslupsvägen som hittills tjänat som skyddsområde
mellan varvet och befintlig bostadsbebyggelse. Det bör vara möjligt att för
kommunens del att stycka av 4-5 tomter därvidlag, beroende på
byggnadssätt.
Föreliggande avtal skiljer sig från tidigare avtal så till vida att ersättningen
för den mark som kommunen ska överlåta till bolaget baseras på antalet
byggrätter inom området. Antalet byggrätter i form av rad/par/småhus är
enligt förslaget 18 stycken och köpeskillingen är föreslagen till 3 960 000
kronor (istället för 3 800 000 kronor). Skulle det bli flera eller färre
byggrätter skall ersättningen justeras uppåt eller neråt med 220 000
kronor/byggrätt.
Bolaget svarar för exploateringskostnaderna inom området och
saneringskostnaderna även på angränsade fastigheter orsakade av
verksamheten.
Fördelningen av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att
regleras i ett exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen och avtalet
tas fram parallellt med detaljplanen.
Avsiktsförklaringen är för sin giltighet beroende av att ny detaljplan vinner
laga kraft i området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och
Spigg Telekommunikation AB.
Yrkanden
Lars Hildingsson, Günter Dessin (v), Christina Mattisson (s) yrkar avslag
Karl-Gösta Svenson (m), Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m) och Gertie
Olsson (s) yttrar sig
Mats Lindbom (c), Camilla Brunsberg (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Lars Hildingssons avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 153 forts
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster och 32 nej-röster och 1 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och
Spigg Telekommunikation AB.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten

2008.865.291

§ 154
Investeringstillstånd för installation av pelletsanläggning i Tving skola.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 september 2008, § 83,
föreslagit kommunfullmäktige att anslå 2 300 000 kronor för installation av
pelletsanläggning i Tvings skola och att täcka investeringsutgiften genom
disposition av 200 000 kronor ur 2008 års ospecificerade anslag för
energibesparande åtgärder och minskat oljeberoende och tillskjuta ytterligare
2 100 000 kronor, samt att tekniska nämnden omedelbart meddelas
investeringstillstånd för installationen.
Skolan i Tving får idag sin värme genom en gammal oljepanna, som har
kompletterats med en elpanna. Installerad effekt räcker inte till för att värma
samtliga byggnader vid kall väderlek. För att undvika avbrott i
värmeförsörjningen och samtidigt konvertera pannanläggningen till ett mer
miljövänligt uppvärmningssätt föreslår tekniska förvaltningen i skrivelse
daterad den 15 september 2008 att anläggningen konverteras till en
pelletsanläggning, där även en uteluftsvärmepump installeras för ansvar för
sommardriften.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 oktober 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 218,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna utökning av investeringsanslag för installation av
energibesparade åtgäder/pelletsanläggning i Tvings skola om totalt 2 300 000
kr inkl kvarvarande investeringsanslag,
2. att finansiering av den utökade investeringsramen vid behov löses genom
nyupplåning, samt
3. att samtidigt meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd
för detta projekt inom ramen 2 300 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

2008.503.041

§ 155
Kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2009.
Enligt kommunallagen skall kommunerna senast under november månad i
kommunfullmäktige fatta ett preliminärt beslut om skattesatsens storlek för
det kommande budgetåret. Det finns dock möjlighet för kommunerna att i
fullmäktige under december månad ändra detta beslut och fastställa en annan
slutlig skattesats än den som tidigare har beslutats.
Budgetberedningen föreslår nu att kommunens skattesats för år 2009 fastställs
till oförändrat 21,19 %.
Förslagen till vatten- och avloppstaxa respektive renhållningstaxa måste inför
varje nytt budgetår fastställas av kommunfullmäktige. För att dessa avgifter
skall kunna börja gälla redan från den 1 januari 2009 bör ett särskilt beslut
härom fattas av kommunfullmäktige senast i november månad.
Eventuella övriga förslag till avgiftsförändringar för år 2009 kan däremot i
princip anstå och fastställas först i samband med behandlingen i december
månad av förslaget till budget och plan i övrigt för kommunen för åren 2009
– 2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 219,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa kommunens skattesats för år 2009 till oförändrat 21,19 %,
2. att samtidigt godkänna upprättat förslag till vatten- och avloppstaxa för år
2009 i enlighet med bilaga 1, samt
3. att även godkänna upprättat förslag till renhållningstaxa för år 2009 i
enlighet med bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

2007.507.214

§ 156
Detaljplan för Västra Nättraby 6:17 m fl
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 september 2008,
§ 314, hemställt att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Västra
Nättraby 6:17 m fl.
Planområdet är beläget i Nättraby ca 15 km väster om Karlskrona centrum.
Området ligger söder om E22 och norr om Idrottsvägen. I öster gränsar
området till befintligt verksamhetsområde med kommersiell inriktning. I
östra delen av området finns en fotbollsplan som nyttjas av Nättraby GOIF.
Planområdet omfattar 8,5 ha. Den befintliga bollplan som finns inom
planområdet kommer vid exploatering av området tas i anspråk som mark för
verksamheter. I ersättning ska kommunen bl a bekosta en omvandling av
befintlig grusplan i södra delen av idrottsplatsen till att bli gräsplan.
Detaljplanen syftar till att skapa ett utökat område för kontor, småindustri,
handel och hantverk i anslutning till befintligt verksamhetsområde med
kommersiell verksamhet i Nättraby. I samband med detaljplanens
genomförande behöver resterande etapper av den parallellväg till E22, som
finns angiven i gällande plan byggas. Parallellvägen kommer fungera som
genomfartsgata från Nättraby till trafikplats till E22 i höjd med Bjärby. Den
nya genomfartsgatan kommer att avlasta den smala Idrottsvägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att antaga detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17, daterad 25 augusti
2008.
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
Sofia Bothorp (mp) och Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

2008.873.261

§ 157
Skönstaviks camping, arrendeavtal och avtal om övertagande av
kommunens stugor m.m. inom området för Skönstaviks camping.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2008, § 94,
föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreliggande arrendeavtal mellan
Skönstaviks Camping HB och kommunen, samt godkänna föreliggande
köpeavtal mellan Skönstaviks Camping HB och kommunen varigenom
kommunen överlåter sina byggnader inom campingområdet för 2 654 000
kronor till handelsbolaget
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har förhandlat
med arrendatorn till Skönstaviks camping i syfte att reglera förhållandena
mellan camping och stugområdet och samtidigt säkerställa mark för natur
och rekreation. Förutom campingen är ett kolonistugeområde och en allmän
badplats belägen inom området.
Förhandlingen har lett fram till ett arrendeavtal, samt ett avtal om överlåtelse
av kommunens byggnader inom campingområdet. Syftet med avtalen är att
renodla verksamheten och klargör respektive parts åtaganden samt minimera
kommunens åtagande.
Arrendeavtalet innebär att kommunen utarrenderar marken i 25 år.
Tiden är satt för att möjliggöra en utveckling och investeringar i
campinganläggningen. Kommunen har ingen del i detta utan ansvaret för
detta ligger fortsättningsvis på arrendatorn.
Arrendet är 40 000 kronor/år och indexerat med möjlig omprövning under
arrendetiden. Arrendatorn svarar för områdets skötsel och drift. Vid
arrendets upphörande har kommunen ingen lösenskyldighet för arrendatorn
tillhörig egendom om inte särskilda skriftliga avtal dessförinnan träffats
mellan parterna.
Forts
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§ 157 forts
Skönstaviks camping, arrendeavtal och avtal om övertagande av
kommunens stugor m m inom området för Skönstaviks camping.
Köpeavtalet för byggnaderna omfattar kommunens byggnader inom
campingområdet med reception, affär, uthyrningsstugor (13 stycken),
övernattningsstuga, servicebyggnad etc. Byggnaderna överlåtes till det
bokförda värdet, 2 654 000 kronor, med tillträde den 1 januari 2009.
Kommunen har därefter inget ansvar för byggnadernas drift och underhåll.
Dock skall vissa planerade mindre arbeten avslutas som en iståndsättning.
Allmänhetens och koloniområdets tillgång till servicebyggnader, bad m m
regleras i två separata avtal dels för Badplats Skönstavik och dels för
Kolonistugeområdet Skönstavik.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande arrendeavtal mellan Skönstaviks Camping
HB och kommunen, samt
2. att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Skönstaviks Camping HB
och kommunen varigenom kommunen överlåter sina byggnader inom
campingområdet för 2 654 000 kronor till handelsbolaget
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.306.840

§ 158
Svar på motion om Båtturism och lokalt båtliv.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006 § 79, av
Jörgen Johansson (c). Motionären vill stärka Karlskronas prägel som sjöstad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 25 september
2008, lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att visionen
för Telenor Arena Karlskrona och Karlskrona kommun är att Karlskrona
skall vara ledande inom områdena idrott, hälsa och evenemang/besöksnäring
i Östersjöregionen om 10 år. Navet är Telenor Arena Karlskrona.
Karlskronas världsarv och unika marina miljö är två mycket viktiga
framgångsfaktorer i arbetet att förverkliga vår vision.
Karlskronas prägel som sjöstad;
Besöksnäring och upplevelseindustrin är områden under snabb och kraftfull
utveckling. Många är de aktörer och kommuner som tar initiativ i dessa
frågor. I detta sammanhang är därför respektive stads unika möjligheter en
väldigt viktig parameter. Karlskrona har mycket unikt kopplat till vårt läge i
Östersjön, samt Karlskronas marina arv. Karlskrona har också tillgång till
mycket spetskompetens inom det marina området, främst genom
Marinmuseum men också via Marinbasen i Karlskrona.
Strategin för att öka fokus på sjölivet som dragare till Karlskrona och
regionen, går i dagsläget hand i hand med utvecklingen av Sail Karlskrona,
samt även processen med planerna kring handelshamnens och gästhamnens
utveckling. Vad det gäller Sailet så är målsättningen att aktiviteter på sjön
skall minska beroendet av ”stora båtar” vid kaj. Här arbetar vi aktivt med det
lokala båtlivet för att utveckla dessa aktiviteter. Marinmuseum och Marinen
är alla involverade i projektgruppen som arbetar med utvecklingen av Sailet
och besöksnäringen kring detta evenemang. Troligtvis kommer detta att
innebära ökat engagemang från Marinmuseum och Marinen vad det gäller
besöksnäringen generellt. Detta sammantaget gör att vi kommer att se flera
aktiviteter med marint inslag och utveckling av hamnar, båtliv och de lokala
båtklubbarna under andra tider på året än under Sailet.
Forts

27 november 2008 21

§ 158 forts
Svar på motion om Båtturism och lokalt båtliv.
Vi vet idag att frågor som rör upplevelser, turism och evenemang är av
avgörande betydelse för företag eller personer som väljer att etablera eller
bosätta sig på en ort. Därför har Karlskrona gjort ett klokt val i att ha dessa
frågor högt upp på den politiska agendan. Jag vill påstå att vi i dagsläget är
den kommun i det regionala samarbetet, som fokuserar mest på utveckling av
sjöliv och besöksnäring. Vi har i samband med detta också valt att gå utanför
Blekinges gränser, och för i dag dialog med Kalmar och Öland om utökat
regionalt samarbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Serviceförvaltningen
Akten

2005.272.050

§ 159
Svar på motion angående krav vid upphandling av mobiltelefoner.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005 § 71, av
Henric Wachtmeister (mp), Björn Gustavsson (mp) och José Espinoza (mp).
Motionären vill att Karlskrona kommun enbart ska köpa in mobiltelefoner
som uppfyller de krav som TCO Development har satt upp och att
Karlskrona kommun ska agera på ett sätt som påverkar samtliga kommuner
och landsting i landet att kunna köpa mobiltelefoner som uppfyller de krav
som TCO Development har satt upp.
Serviceförvaltningen har med skrivelse daterad 8 oktober 2008, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att precis som
motionärerna påpekar har TCO:s märkning av bildskärmar blivit en
världsstandard. Inom mobiltelefonin har dock utvecklingen inte gått i denna
riktning, då det ännu inte (år 2008) finns någon TCO-märkt mobiltelefon att
köpa på marknaden.
Vid inköp av mobiltelefoner och PDA:er till Karlskrona Kommun tittar ITenheten på samtliga egenskaper som TCO ser som viktiga (information,
strålning, ergonomi och ekologi), vilket innebär att det redan idag finns en
strävan mot att välja mobiltelefoner med värden som motsvarar TCO:s krav.
Dock kan inte kravet att endast köpa in mobiltelefoner som motsvarar TCOs
krav uppfyllas då ingen TCO-märkt telefon finns på marknaden samt att de
mobiltelefoner som TCO själva tagit initiativ till att testa och att föra upp på
sin egen lista som godkända, ej motsvarar verklig tillgång och efterfrågan.
Då testerna genomförs sporadiskt och på endast en liten mängd
mobiltelefoner kan inte IT-enheten använda detta test som underlag för
rekommenderad utrustning till våra användare. Som information bör nämnas
att, enligt TCO:s hemsida, senaste mobiltelefontestet genomfördes i
november 2007.
För att uppmärksamma användare på bl a strålning kommer IT-enheten i
fortsättningen att lägga till information om SAR-värde/telefon på intranätet,
där sådan information finns att hämta från mobiltelefonleverantören.
Angående att-sats nummer två angående att Karlskrona Kommun ska verka
för att SKL tar initiativ som underlättar för kommuner och landsting att köpa
telefoner som uppfyller TCO:s krav ser serviceförvaltningen inte någon
resursmässig möjlighet att agera aktivt i denna fråga.
Forts
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§ 159 forts
Svar på motion angående krav vid upphandling av mobiltelefoner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 224,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kulturnämnden
Akten

2008.472.866

§ 160
Svar på medborgarförslag avseende konst i kollektivtrafiken.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2008,
§ 58, av Filip Issal. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att det är
många invånare som är intresserade av konst men som inte tar sig till
inrättningarna eller konsthallar och därför är förslaget att konsten ska ta sig
till invånarna.
Förslagsställaren vill även att kollektivtrafiken ska utsmyckas med konst
eller kulturella verk. I bussar kan tavlor med Karlskronamotiv hängas upp,
poesi av författare från Blekinge pryda fönsterrutor på bussar och busskurer
eller lokalt producerad musik spelas i högtalare.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2008, § 56 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningens mål för
kulturverksamhet är att arbeta aktivt för att exempelvis konst ska vara en
dynamisk del i utvecklingen av kommunen. En attraktiv plats att besöka, leva
och verka i. Vidare förklarar kulturstrategen att det läggs stor vikt vid att ge
service och information åt allmänhet, politiker, konstnärer, tjänstemän och
media. Målsättningen är att försöka främja eget skapande och ett livaktigt
lokalt kulturliv.
Detta görs genom att bevaka och aktivt medverka till att skapa
förutsättningar för konst i form av offentliga gestaltningar, utställningar och
projekt – både med lokala, nationella och internationella konst- och
kulturutövare.
Men vad gäller förslaget om konstinslag på kollektivtrafiken så hör den
frågan till Länstrafikens verksamhet. Det har redan förekommit lokala
kulturella inslag som Länstrafiken direkt har upphandlat.
Kulturförvaltningen har inte något uppdrag eller medel från Länstrafiken
inom sin ordinarie verksamhet, men ställer sig naturligtvis positiv till
förslagsställarens tankar om konsten och kulturens betydelse ur ett lokalt
perspektiv.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 oktober 2008
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Tekniska nämnden
Akten

2006.417.842

§ 161
Svar på medborgarförslag med budskapet ”du lämnar nu fastlandet”
vid samtliga broar över Sunna kanal för södergående trafik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Peter Öjeskog. I medborgarförslaget ange förslagsställaren
att skyltar med budskapet ”Du lämnar nu fastlandet” sätts upp vid samtliga
broar över Sunna kanal för södergående trafik. Informationen föreslås även
skrivas på engelska (eventuellt även tyska och polska). Som motiv anges att
Karlskrona har ett unikt läge, byggt på 33 öar och centrum fyra kilometer
från fastlandet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 september 2008, § 85 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att idén kan i utvecklad form
eventuellt användas vid en framtida stadsanpassning av infartsleden vid
passage av ”brohålan”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Kulturnämnden
Akten

2008.101.866

§ 162
Svar på medborgarförslag om konsttävling för utsmyckning av
Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Filip Issal. I medborgarförslaget ange förslagsställaren
önskemål om att genomföra en konsttävling för utsmyckning på Telenor
Arena Karlskrona genom ett särskilt riktat bidrag.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2008, § 55 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man anser att föreslagna
medel tyvärr är för små för att en tävling ska kunna genomföras, även med
tanke på utförandet av själva konstverken. Inte ens genom inköp av konst
skulle någon verklig synbar förändring kunna åstadkommas.
Kulturförvaltningen har dock med inspiration från förslagsställaren haft en
första kontakt med ansvariga för arenan och planerar ett gemensamt
konstprojekt med start under hösten 2008. Inriktningen kommer vara att få
yngre konstnärer att utföra väggmålningar och utsmyckningar som väl
kommer att komplettera befintlig konstnärlig utsmyckning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 oktober 2008
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Tekniska nämnden
Akten

2006.135.869

§ 163
Svar på medborgarförslag om att kommunen upplåter en vägg för
graffiti.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av Svante Möller. I medborgarförslaget anger förslagsställaren
att kommunen skall sätta upp en centralt placerad graffitivägg för att hålla
klottret borta från gatorna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 september 2008, § 86 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att frågan om graffitivägg har
tidigare diskuterats utan att man hittat någon bra permanent lösning. Det hela
slutade med att tekniska förvaltningen, i samråd med kulturförvaltningen,
upplät en gångtunnel för graffiti under Österleden norr om Wämöparken.
Denna bedöms ej vara flitigt använd i nuläget. Förvaltningen kommer också
under en period upplåta gamla bussgaraget norr om brandstationen för
graffitimålning.
Med hänvisning till ovanstående kommer förvaltningen inte att sätta upp en
särskild kommunal graffitivägg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 228,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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§ 164
Fråga
Eva-Marie Malmgren (s) frågar utbildningsnämndens ordförande AnnLouise Trulsson om det finns en plan för vuxenutbildningens framtid och
lokalisering och är personalen i så fall informerad om denna plan.
Ann-Louise Trulsson (m) svarar.
___________

27 november 2008 29

Akten

2008.887.610

§ 165
Svar på interpellation om förskola.
Interpellation ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2008, §
146, till kommunalrådet Kent Lewén av Patrik Hansson (s). Ärendet
bordlades.
Kent Lewén (fp) har med skrivelse den 15 oktober 2008 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp).
__________
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Akten

2008.984.805

§ 166
Svar på interpellation om föreningsbidragen.
Interpellation den 14 november 2008 till idrott- och fritidsnämndens
ordförande Camilla Brunsberg från Patrik Hansson (s).
Camilla Brunsberg (m) har den 26 november 2008 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c) och Sofia Bothorp (mp).
__________
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Akten

2008.886.282

§ 167
Svar på interpellation om studentboende.
Interpellation den 14 november 2008 till strategikommunalrådet Tommy
Olsson från Christina Mattisson (s).
Tommy Olsson (kd) har den 26 november 2008 svarat på interpellationen.
___________

18 december 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2008.
§ 168 Utdelning av världsarvsstipendium och Hilleröd Byråds vandringspris.
§ 169 Försäljning av kv Urmakaren 76, Karlskrona parkerings hus.
§ 170 Försäljning av kv Magistraten 16, Karlskrona.
§ 171 Budget 2009 och plan 2010-2011 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 172 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 173 Kommunala val.
§ 174 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 175 Taxa för kommunarkivets tjänster.
§ 176 Ekonomi- och verksamhetsstyrning.
§ 177 Driftsentreprenad turismverksamheten.
§ 178 Svar på medborgarförslag om övergångsställe över Borgmästarekajen i höjd med
gamla Långöbron till Lokstallarna och Blekingegatan.
§ 179 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Kungsmarksvägen samt
övergångsställe över Gullbernavägen vid Hultvägen.
§ 180 Ordförandens julhälsning
_____________
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18 december 2008

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 18 december 2008, kl.08.30-18.45
Sammanträdet ajourneras kl.11.50-13.15

Beslutande

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

2

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lathe (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s) kl 08.30-14.55 §§ 168- del av §§ 171
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s) kl 08.30-16.15 §§ 168- del av §§ 171
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
Lars Hildingsson (s) kl 08.30-17.55 §§ 168- del av §§ 171
Ali Hammad Abuisefan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s) kl 08.30-17.20 §§ 168- del av §§ 171
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Oscar Dyberg (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Birgitta Möller (s) kl 08.30-11.50 §§ 168- del av §§ 171
Sune Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m) kl 08.30-15.10 §§ 168- del av §§ 171
Sophia Ljungberg (m) kl 08.30-18.40 §§ 168- del av §§ 171
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m) kl 08.30-18.40 §§ 168- del av §§ 171
Sven-Otto Ullnér (m) kl 08.30-17.20 §§ 168- del av §§ 171
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 08.30-18.40 §§ 168- del av §§ 171
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
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Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp)
Roger Poka (mp) kl 08.30-14.55 §§ 168- del av §§ 171
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) kl 15.10- 18.45 del av §§
171-180
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd)
Kurt Pettersson (sd) kl 08.30-16.00 §§ 168- del av §§ 171
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Anita Seaberg (s)
Eva Öhman (s) kl 15.10- 18.45 del av §§ 171-180
Ulla Olsson (s) ) kl 15.10- 18.45 del av §§ 171-180
Birger Wernersson (s) kl 18.40-18.45 del av §§ 171-180
Mats Fagerlund (s) kl 18.40-18.45 del av §§ 171-180
Ola Bergqvist (s) kl 18.40-18.45 del av §§ 171-180
Emma B Henning (m)
Bengt Lindström (m) kl 15.10- 18.45 §§ 168- del av §§ 171
Bengt Fröberg (m) kl 18.40- 18.45 del av §§ 171-180
Roland Löfvenberg (m) kl 18.40-18.45 del av §§ 171-180
Lena Hjorth (fp) kl 08.30-11.50 §§ 168- del av §§ 171
Bo Löfgren (fp) kl 15.10- 18.45 del av §§ 171-180
Ulf Lundh (c) kl 08.30-18.40 §§ 168- del av §§ 171
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 18.40-18.45 del av §§ 171180
Inger Åkesson (kd) kl 08.30-11.50 §§ 168- del av §§ 171
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)
José Espinoza (mp) kl 15.10-18.45 del av §§ 171-180

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (m) kl 08.30-15.10
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 08.30-18.40
Bengt Lindström (m) kl 17.00-18.40

18 december 2008

Roland Löfvenberg (m) kl 08.30-18.40
Peter Christensen (fp)
Bo Löfgren (fp) kl 08.30-15.10
Nicole Carlbäck (fp)
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 08.30-17.40
José Espinoza (mp) kl 08.30-15.10
Åke Håkansson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 08.30-15.10
Eva Öhman (s) 08.30-15.10
Mats Fagerlund (s) kl 08.30-18.40
Birger Wernersson (s) kl 17.00-18.40
Ola Bergqvist (s) kl 17.00-18.40
Camilla Persson (v)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Johan Elofsson (m) och Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Tisdagen den 23 december 2008, kl. 08.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 168-180
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Johan Elofsson

Justeringsledamot ………………………………………………
Anders Persson
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18 december 2008

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 23 december 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 168
Utdelning av världsarvsstipendium och Hilleröd Byråds vandringspris.
Världsarvsstipendium 2008
Stipendiet går till Torsten Samzelius för sitt arbete med Läsesällskapets
bibliotek i Karlskrona. Torsten får stipendiet för sin forskning och
sakkunskap kring ett av landets mest unika historiska bibliotek. Han har
under sin tid som bibliotekarie på ett engagerat och framgångsrikt sätt lyft
fram den unika boksamlingen.

Hilleröd Byråds vandringspris
Vandringspriset går till Niklas Almers, KA 2 IF för sin utveckling som
rullstolsåkare, med stora framgångar vid junior-VM i New Jersey, där han
tog hem fyra guldmedaljer på 100, 400, 800 och 1500 meter samt en
silvermedalj i stafetten 4 x 100 meter. Niklas är också en duktig
rullstolsdansare.
Ordförande informerar om att kulturpriset har gått till Helena Janzén för att
med världen som arbetsfält väljer Helena att varje år mellanlanda på Ungskär
och till den Blekingska skärgården locka stora begåvningar inom operans
område. Föreställningarna i öns missionshus är en glädje för både deltagare
och publik. Med professionalitet i framförande och som pedagogisk ledare
sätter hon Ungskär på operakartan, samt att det andra Världsarvsstipendiumet
för 2008 har gått till Ingegärd Wärnersson för ihärdigt arbete och stort
engagemang med att utveckla världsarvet i Karlskrona som en stark
turistdestination
Helena Janzén och Ingegärd Wärnersson kommer att tilldelas sina priser vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 22 januari 2009.
_______

18 december 2008
Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

7

2008.1029.253

§ 169
Försäljning av kv Urmakaren 76, Karlskrona parkeringshus.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att försälja dels fastigheten
Urmakaren 76 och dels fastigheten Magistraten 16. Båda fastigheterna är
centralt belägna och välkända objekt på Trossö. Magistraten 16 är en
kontors- och restaurangfastighet belägen längs norra delen av Stortorget, och
Urmakaren 76 är det stora parkeringshuset bakom Åhlens.
Försäljningen har skett via anbud och då det är fråga om betydande komplex
som fordrar en stor arbetsinsats har Catella Corporate Finance AB i Malmö
anlitats som rådgivare för att biträda vid försäljningen.
Fastigheterna har varit utannonserade och inkomna anbud har utvärderats
varefter det har varit slutförhandlingar med de anbudsgivare som inkommit
med de mest fördelaktiga anbuden. Förfarandet angavs i anbudsförfrågan.
Anbuden kunde avse dels de enskilda objekten eller båda ihop. Förfarandet
har resulterat i upprättat köpekontrakt.
Detta PM behandlar fortsättningsvis försäljningen av Urmakaren 76.
Fastigheten är belägen vid Norra Smedjegatan, och omfattar
parkeringshuset bakom Åhléns.
Parkeringshuset förvaltas av tekniska förvaltningens gata/parkavdelning
och verksamheten bedrivs av Q-park (fd Car-Park) via ett
omsättningsbaserat hyresavtal som löper på ett år i taget.
Gata/parkavdelningens resultat för parkeringshuset för 2007 var -2 275 tkr.
Försäljningsförhandlingarna enligt ovan resulterade i ett gemensamt
slutbud på 30 mkr på båda objekten, och den del som berör Urmakaren 76
regleras i bilagda förslag till köpekontrakt där Christer Hermansson köper
fastigheten för 10 000 tkr. Tillträde är den 1 februari 2009.
Det bokförda värdet på fastigheten uppgår till 7 518 tkr, vilket innebär att
realisationsvinsten efter försäljningsomkostnader uppgår till 2 300 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 december 2008, § 254,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Christer Hermansson(4205254370) och kommunen varigenom kommunen överlåter och försäljer
fastigheten Urmakaren 76 för 10 000 000 kr till Hermansson.
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§ 169 forts
Försäljning av kv Urmakaren 76, Karlskrona parkeringshus.
Yrkanden
Lars Hildingsson (s) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Kommunfullmäktige beslutar att Lars Hildingssons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Christer Hermansson(4205254370) och kommunen varigenom kommunen överlåter och försäljer
fastigheten Urmakaren 76 för 10 000 000 kr till Hermansson.
_________
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

9

2008.1028.253

§ 170
Försäljning av fastigheten Magistraten 16, Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att försälja dels fastigheten
Magistraten 16 samt dels fastigheten Urmakaren 76. Båda fastigheterna är
centralt belägna och välkända objekt på Trossö. Magistraten 16 är en
kontors- och restaurangfastighet belägen längs norra delen av Stortorget och
Urmakaren 76 är det stora parkeringshuset bakom Åhlens.
Försäljningen har skett via anbud och då det är fråga om betydande komplex
som fordrar stor arbetsinsats har Catella Corporate Finance AB i Malmö
anlitats som rådgivare för att biträda vid försäljningarna.
Fastigheterna har varit utannonserade och inkomna anbud har utvärderats
varefter det har varit slutförhandlingar med de anbudsgivare som lämnat de
mest fördelaktiga anbuden. Förfarandet angavs i anbudsförfrågan. Anbuden
kunde avse dels de enskilda objekten eller båda ihop. Förfarandet har
resulterat i upprättat köpekontrakt.
Detta PM behandlar fortsättningsvis försäljningen av Magistraten 16.
Fastigheten innefattar två byggnadskroppar. Hörnbyggnaden har 3-4 plan
med restaurang Nivå på bottenplan, plan två samt källarplan. Resterande
plan tillsammans med den andra byggnadskroppen används som kontor.
Kontorslokalerna hyrs dels av kommunens socialförvaltning, ca 1165 kvm,
och landstinget, ca 180 kvm.
Genom att det är allmänna hyresgäster ges det en stabilitet åt fastigheten
vid en försäljning och har positiv prispåverkan vid längre
hyresförhållanden. Hyresavtalet för socialförvaltningen förlängs till år
2013. Övriga hyresavtal övertas av den nye ägaren på oförändrade villkor.
Förhandlingarna enligt ovan resulterade i ett gemensamt slutbud på båda
fastigheterna på 30 miljoner kronor från Christer Hermansson, vilket
bedömdes vara det mest fördelaktiga. Den del som avser Magistraten 16 är
på 20 miljoner kronor. Tillträde är den 1 februari 2009.
Det bokförda värdet på fastigheten Magistraten 16 uppgår till 5 090 tkr,
vilket innebär att realisationsvinsten efter försäljningsomkostnader uppgår
till 14 500 tkr.
Forts
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§ 170 forts
Försäljning av fastigheten Magistraten 16, Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 december 2008, § 255,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan kommunen och Christer
Hermansson (420525-4370) varigenom kommunen överlåter och försäljer
fastigheten Magistraten 16 för 20 000 000 kr till Hermansson.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd), Günter Dessin (v), Marcel Abedin (mp)
yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
får ett särskilt yttrande till protokollet.
Magnus Johansson (s), Tommy Olsson (kd), Percy Bloom (s) yttrar sig.
Karl-Gösta Svenson (m), Jan Lennartsson (m), Kent Lewén (fp), Sofia
Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Richard Jomshofs, Günter Dessins och Marcel Abedins avslagsyrkande och
finner att fullmäktige beslutat enligtkommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 ja-röster och 9 nej-röster och 1 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Därefter beslutar Kommunfullmäktige att Lars Hildingssons särskilda
yttrande får bifogas protokollet, protokollsbilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan kommunen och Christer
Hermansson (420525-4370) varigenom kommunen överlåter och försäljer
fastigheten Magistraten 16 för 20 000 000 kr till Hermansson.
________
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

§ 171
Budget 2009 och plan 2010-2011.
Femklövern och socialdemokraterna har gemensamt överlämnat ett
balanserat budgetförslag för beredning av kommunstyrelsen inför beslut i
kommunfullmäktige den 18 december 2008.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning finns följande handlingar:
1. Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor, bolagens
förslag till investeringsbudget samt uppräkning av politiska
förtroendemäns arvoden för år 2008.
3. Protokoll från MBL-förhandling 24 oktober 2008 och den 27 november
2008.
4. Förslag till beslut angående budget 2009 och plan 2010-2011.
5. Sverigedemokraternas förslag till budget 2009 samt planer för 2010-2011,
för trygghet och tradition (6 att-satser och 8 tilläggsyrkande).
6. Vänsterpartiets förslag till budget 2009 samt ramar 2010-2011, en budget
för solidarisk fördelning ( 4 att-satser).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 244,
för egen del beslutat
1. att för genomförandet av uppdragen enligt finansieringsåtgärderna i
föreliggande budgetförslag tillsätta en genomförandegrupp bestående av två
representanter från Femklövern respektive Socialdemokraterna att utses
bland kommunstyrelsens ledamöter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 244,,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa finansiella mål för åren 2009 – 2011 för Karlskrona kommun
i enlighet med kommunstyrelsens förslag på sidorna 7 och 8 i
budgetdokumentet,
2. att fastställa kommunövergripande och nämndsvisa verksamhetsmål för
åren 2009 – 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
3. att fastställa upprättade resultatbudget och balansbudget för såväl år 2009
som plan för åren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag
på sidorna 26 – 28 i budgetdokumentet,
Forts
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§ 171 forts
Budget 2009 och plan 2010-2011.
4. att fastställa anslag till Karlskrona kommuns nämnder för såväl budgetåret
2009 som planeringsåren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens
förslag på sidan 24 i budgetdokumentet,
5. att fastställa investeringsbudget för år 2009 och investeringsplaner för
åren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag i bilaga 1,
6. att godkänna arvodesberedningens förslag till ersättningar till de politiskt
förtroendevalda i kommunen att gälla från den 1 januari 2009 i enlighet med
bilaga 2,
7. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i kommunstyrelsens förslag inkl. bilagor till
budget och plan för åren 2009 – 2011 samt att följa den inriktning som i
övrigt anges,
8. att fastställa beloppsramen under 2009 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden), samt
9. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
vidta erforderliga justeringar av nämnders ramar med anledning av framtida
fördelning av de olika finansieringsposterna, samt övriga tekniska justeringar
i föreliggande budgetförslag,
_______________________________________________________

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Karl-Gösta Svenson (m), Christina Mattisson (s), Kent Lewén (fp), Patrik
Hansson (s), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd), Marcel Abedin (mp),
Ann-Louise Trulsson (m), Yvonne Sandberg Fries (s), Camilla Brunsberg
(m), Jan Johansson (c), Angela Sandström (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Sofia Bothorp (mp), Jan Lennartsson (m), Magnus Larsson (c), Mats
Johansson (s), Anna Ekström (fp), Magnus Johansson (s), Eva Strömqvist (s)
yttrar sig.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
Forts
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§ 171 forts
Budget 2009 och plan 2010-2011.
BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisionen
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
----------------

Sid.
31
31
31
32
33
35
37
38
39
40
42
43
45
46

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Jan-Olof Petersson (fp) och Johan Elofsson (m) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (fp) yttrar sig.
Ulf Hansson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
Jan Johansson (kd) yrkar att man under första halvåret låter förvaltningen
undersöka hur många föräldrar med barn i de aktuella åldrarna som är
intresserade av vårdnadsbidrag och sedan låta införa det från den 1 juli 2009.
Kostnader för detta får tas fram inom budgeten för nämnden för aktuella
planperioder.
Karl-Gösta Svensson (m) yrkar avslag på Jan Johanssons tilläggsyrkande.
Patrik Hansson (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
avslag på Jan Johanssons tilläggsyrkande.
----------------

HANDIKAPPNÄMDEN
Ordförande i handikappnämnden Karin Månsson (fp) yttrar sig.
Lena Ryge (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
------------------Forts
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§ 171 forts
Budget 2009 och plan 2010-2011.

IDROTT- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Camilla Brunsberg (m) och Oscar Dyberg (s) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (v) yttrar sig.
-----------------

KULTURNÄMNDEN
Jan Lennartsson (m), Ulf Hansson (v), Magnus Larsson (c), Angela
Sandström (s), Karin Brunsberg (m) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Anders Persson (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedin (mp) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, men
reserverar sig mot nerskärning på Kulturskolan.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ulf Hansson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
---------------

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Carl-Görans Svensson, Magnus Johansson (s) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedin (mp) yttrar sig.
----------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (c) och Jan-Anders Lindfors yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (v) yttrar sig.
-------------

TEKNISKA NÄMNDEN
Tommy Olsson (kd), Lars-Göran Forss (m), Christina Mattisson (s) och CarlGöran Svensson (m) yttrar sig.
Percy Blom (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
-------Forts
§ 171 forts
Budget 2009 och plan 2010-2011.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ann-Louise Trulsson (m) och Eva-Marie Malmgren (s) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
-------

ÄLDRENÄMNDEN
Jan-Åke Nordin (m), Peter Johansson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
Mats Lindbom (c) och Angela Sandström (s) yttrar sig.
-------------Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas förslag och finner att fullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på Jan Johanssons (c) tilläggsattsats
under rubriken barn- och ungdomsnämnden och finner att fullmäktige
beslutar avslå yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa finansiella mål för åren 2009 – 2011 för Karlskrona kommun
i enlighet med kommunstyrelsens förslag på sidorna 7 och 8 i
budgetdokumentet,
2. att fastställa kommunövergripande och nämndsvisa verksamhetsmål för
åren 2009 – 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
3. att fastställa upprättade resultatbudget och balansbudget för såväl år 2009
som plan för åren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag
på sidorna 26 – 28 i budgetdokumentet,
4. att fastställa anslag till Karlskrona kommuns nämnder för såväl budgetåret
2009 som planeringsåren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens
förslag på sidan 24 i budgetdokumentet,
5. att fastställa investeringsbudget för år 2009 och investeringsplaner för
åren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag i bilaga 1,
6. att godkänna arvodesberedningens förslag till ersättningar till de politiskt
förtroendevalda i kommunen att gälla från den 1 januari 2009 i enlighet med
bilaga 2,
Forts
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§ 171 forts
Budget 2009 och plan 2010-2011.
7. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i kommunstyrelsens förslag inkl. bilagor till
budget och plan för åren 2009 – 2011 samt att följa den inriktning som i
övrigt anges,
8. att fastställa beloppsramen under 2009 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden), samt
9. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
vidta erforderliga justeringar av nämnders ramar med anledning av framtida
fördelning av de olika finansieringsposterna, samt övriga tekniska justeringar
i föreliggande budgetförslag,
________

Kommunala uppdrag

2008.27.102
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Akten

§ 172
Avsägelser av kommunala uppdrag
Jerry Hansson (fp) har i skrivelse daterad den 26 november 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Ola Bergqvist (s) har i skrivelse daterad den 28 november 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i
socialnämnden.
Mårten Ekblad (s) har i skrivelse daterad den 5 december 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Stefan Lundin (fp) har i skrivelse daterad 5 december 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Johanna Larsson (s) har i skrivelse daterad 24 november 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
Carl-Henrik Larsson (s) har i skrivelse daterad 5 december 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 173
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Samordningsförbundet FINSAM,
Revisor suppleant Thomas Svensson (s).
Utbildningsnämnden
Ersättare Elisabeth Persson (s) efter Björn Nogér.
Socialnämnden
Ledamot Kenneth Nyström (s) efter Ola Bergqvist.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Daniel Jusinski (kd) efter Stefan Lundin (fp).
Tekniska nämnden
Ersättare Stefan Lundin (fp) efter Jerry Hansson.
_____
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Akterna

2008.1024.739
2008.1023.736
2008.1037.510
2008.1070.510

§ 174
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre, av Richard Jomshof
(sd).
2. Motion om införande av parboendegaranti för äldre, av Richard Jomshof
(sd).
3. Medborgarförslag om reglering av biltrafiken i stadens centrala delar i
allmänhet runt Stortorget, av Carl Emanuel Mark
4. Motion om hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i Torskors, av
Patrik Hansson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

18 december 2008 20

Registratorer
Kommunarkivet
Samtliga nämnder
Informationsenheten
Akten

2008.946.061

§ 175
Taxor för kommunarkivets tjänster.
Nu gällande taxor antogs av Kommunstyrelsen 2006 § 70 och av KF 2001 §
101. Sedan taxorna antogs har efterfrågan på att få information digitalt ökat.
Karlskrona Mediearkiv som skapas vid årsskiftet kommer att ge allmänheten
möjlighet att ta del av bilder och filer digitalt över Karlskrona i en
utsträckning som inte tidigare funnits. Kommunarkivet har också fått
möjlighet att ta kopior i färg vilket tidigare saknats. Kommunarkivet har även
fått en stor leverans från Samhällsbyggnadsförvaltningen av digitala ritningar
som gör att efterfrågan ökar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 231,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att följande taxor ska gälla fr. o. m. den 1 januari 2009
Kopiering av arkivhandlingar
A0
25 kr
A1-2 20 kr
A3- 4 8 kr svartvitt
15 kr färg
Kopia av färg eller svartvitt fotografi (på blankt fotopapper)
Format Pris
10x15
25 kr
15x22
50 kr
20x30
100 kr
30x45
200 kr
50x75
375 kr
Digitala bilder
JPG, 300 dpi 100 kr
JPG, 150 dpi
25 kr
Digitala filer
Digitala rörliga bilder 25-100 kr beroende på filstorlek
Digitalt ljud
25 kr
Digitala ritningar/kartor
25 kr

Forts
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§ 175 forts
Taxor för kommunarkivets tjänster.
Skanning av dokument 8 kr/sida
Bränning av digitala bilder/dokument på CD-skiva 15 kr/skiva, samt
2. att ovanstående uppgifter kommer att gälla för enskilt bruk. Vid
publicering (bok, läromedel, tidning, annons, reklambroschyr, hemsida m.m.)
tillämpas användaruppgifter enligt Svenska Fotografers Förbund prisguide.
Lars- Göran Forss (m) påtalar att det är en felskrivning i kommunstyrelsens
protokoll att det har fallit bort ett mellanslag när det gäller taxor för
kopiering arkivhandlingar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med
ovanstående rättelser.
__________
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten

2008.954.040

§ 176
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Kommunstyrelsen gav undertecknad i uppdrag, 2008-03-11 § 38, att se över
gällande principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Karlskrona kommun har sedan mitten av 1990-talet arbetat med sin
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Detta resulterade i ett nytt dokument ”Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning” som beslutades av
kommunfullmäktige i april 1998, § 71.
Arbetssätt och inriktning har under många år fungerat väl, men i takt med att
såväl vår omgivning som kommunens verksamheter utvecklats, har ett antal
tillägg, kompletteringar och förändringar gjorts utan att det ursprungliga
dokumentet reviderats. Detta innebär att det i dagsläget är svårt att
överblicka vad som gäller inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning
vilket i sin tur skapar osäkerhet kring vilka regler som är de nu gällande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 243,
för egen del beslutat
att ge ekonomichefen i uppdrag att kommunicera och informera om dessa
principer i den kommunala organisationen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 243,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande dokument för ekonomi- och
verksamhetsstyrning
2. att dokumentet skall träda i kraft 1 januari 2009 med undantag för
införandet av en gemensam balansräkning som genomförs först fr.o.m. 1
januari 2010, samt
3. att upphäva tidigare beslutat dokument - principer för ekonomi- och
verksamhetsstyrning
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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AB Arena Rosenholm
Ekonomienheten

2008.1031.841

§ 177
Driftsentreprenad turismverksamheten.
Turismverksamheten drivs idag av kommunledningsförvaltningen inom
avdelningen för tillväxt. Verksamheten består av turistbyrån med turistchef
och 7 tjänster. Verksamheten får kommunbidrag om 3,2 mkr per år samt
intäkter från guidningar, butiksförsäljningar och provisioner om ca 2,6 mkr.
För 2008 har turismverksamheten projektmedel om 0,7 mkr.
Utveckling av besöksnäringen är nödvändig för att kunna öka antalet
besökare till kommunen. Detta kommer att efterfrågas med hänsyn till
privata företags utveckling t ex byggnation av hotell. En viktig del är att
utveckla samarbetet med det lokala näringslivet, att utveckla besöksnäringen
som har koppling till idrott och hälsa samt att bättre kunna marknadsföra
Karlskrona i turismfrågor. Besöksnäringen behöver en tydligare koppling till
näringslivet och genom att verksamheten bedrivs i bolagsform får man
samma beslutsvägar som andra aktörer inom branschen. När verksamheten
bedrivs i bolagsform blir man också en tydligare aktör på marknaden. En
utveckling av turismnäringen är tänkt att ske inom befintliga ekonomiska
ramar (3,2 mkr +2,6 mkr). Detta ställer krav på kostnadseffektivitet och att
intäkterna som verksamheten har ökar för att skapa ett utrymme till
utvecklingen.
Konkurrensutsättning av en verksamhet syftar till, enligt
konkurrensprogrammet, att nå hög effektivitet och god kvalitet på tjänsterna.
Om utveckling av besöksnäring ska ske inom befintliga ekonomiska ramar
bör verksamheten konkurrensutsättas för att hitta den optimala driftsformen.
Genom en konkurrensutsättning av turistbyrån som resulterar i att
verksamheten drivs i bolagsform skapas möjligheter för näringslivet att
engagera sig i och att även finansiera satsningar inom besöksnäringen.
I kommunens konkurrensprogram ska varje nämnd upprätta en plan för och
fatta beslut om konkurrensutsättning inom sitt verksamhetsområde. Varje
nämnd ska också fatta beslut om egenregi anbud ska lämnas.
Kommunstyrelsen har inte fattat beslut om någon sådan plan. Ansvarig för
varje verksamhet i kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag på vad
som är möjligt och vad som är lämpligt att konkurrensutsätta.
Forts
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§ 177 forts
Driftsentreprenad turismverksamheten.
Av detta underlag framgår bland annat att drift och utveckling av turistbyrån,
samt utveckling av turism och besöksnäring kan och bör konkurrensutsättas
för att uppnå ett tydligare samarbete/partnerskap med det privata
näringslivet.
Upphandlingen kommer att utvärderas utifrån dels att vissa ställda krav
uppfylls (t ex kännedom om Karlskrona och Blekinge, språkkunskaper,
kunskap om världsarv) och dels bedömning av olika kriterier bland annat hur
verksamheten kan utvecklas. Avtalsperioden som är tänkt att upphandlas är 4
år.
Den ekonomiska ramen (samma som verksamheten får idag) kommer att
vara en förutsättning i upphandlingen. Syftet med konkurrensutsättningen är
alltså inte att få en lägre kostnad utan att få mer verksamhet och utveckling
av verksamheten till samma kostnad som man har idag. Det finns därmed
inget behov för kommunledningsförvaltningen att göra en egen kalkyl som
jämförelse och inte heller att lämna egen regi anbud. Syftet med
konkurrensutsättningen är att en annan enhet ska bedriva verksamheten. Med
detta resonemang föreslås kommunledningsförvaltningen avstå från att
lämna egen regi anbud på turismverksamheten.
Enligt Kommunens konkurrensprogram bör den som har anknytning till ett
kommunalt företag som kan lämna anbud i en upphandling inte delta i
upphandlingsärendet. Verksamhetsansvarig för besöksnäringen är Michael
Fransson som också är VD i AB Arena Rosenholm. Eftersom AB Arena
Rosenholm Karlskrona kan lämna ett anbud i upphandlingen och föreslås att
enhetschefen för besöksnäringen inte ska handlägga upphandlingsärendet.
För att AB Arena Rosenholm Karlskrona ska ha möjlighet att lämna anbud i
upphandlingen behöver vissa ändringar i bolagsordning och ägardirektiv
göras. Förslaget är att bolagets föremål i bolagsordningen och
verksamhetsidén i ägardirektivet utökas med att bolaget har som uppgift att
bedriva turismverksamhet inom Karlskrona kommun enligt bilagt förslag.
(Föreslagna ändringar finns i §3 bolagsordningen och under rubriken ”Affärs
och verksamhetsidé” i ägardirektiven för AB Arena Rosenholm Karlskrona).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 245,
för egen del beslutat
1.att konkurrensutsätta turismverksamheten,
2.att avstå från att lämna egen regi anbud,
3. att upphandlingsärendet inte handläggs av enhetschefen för
besöksverksamheten,
Forts
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4. att upphandlingschefen får i uppdrag att genomföra
konkurrensutsättningen av turismverksamheten, samt
5. att förfrågningsunderlaget redovisas till kommunstyrelsens allmänna
utskott innan det skickas ut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 243,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att fastställa bilagda ändring av ägardirektiv och bolagsordning för AB
Arena Rosenholm Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
Akten

2006.62.512

§ 178
Svar på medborgarförslag om övergångsställe i höjd med gamla
Långöbron till Lokstallarna och Blekingegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari
2006 § 4, av Anna-Louise Nilsson. I medborgarförslaget ange
förslagsställaren om önskemål om övergångsställe i höjd med gamla
Långöbron till Lokstallarna och Blekingegatan.
Tekniska nämndens trafikutskott har vid sammanträde den 19 augusti 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. I samband med etablering av Lidl intill
Lokstallarna har det utförts trafiksäkerhetshöjande åtgärder och åtgärder för
att underlätta för fotgängare att korsa Borgmästarekajen. De åtgärder som
utförts är fartdämpande så kallade busskuddar och intilliggande plattlagda
gångpassager (två stycken)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 246,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.549.312

§ 179
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs
Kungsmarksvägen samt övergångsställe över Gullbernavägen vid
Hultvägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober
2005, § 152, av Sven Ranfors. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
förslag om en säkrare skolväg genom anläggande cykel- och gångbana på
Gullberna området, samt längs Kungsmarksvägen mellan Kungsmarksplan
och järnvägskorsningen vid Marieberg. Vidare att ett övergångsställe anläggs
över Gullbernavägen vid Hultvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2008, § 103 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den föreslagna gång- och
cykelvägen längs Kungsmarksvägen är genomförd.
Beträffande föreslaget övergångsställe över Gullbernavägen vid Hultvägen
avser tekniska förvaltningen se över möjligheterna att åstadkomma en
trafiksäkrare lösning. Om detta innebär ett traditionellt övergångsställe eller
annan form av gång/cykelpassage kommer att utredas närmare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 248,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 180
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en God Jul och
Ett Gott Nytt År.
Peter Glimvall (m) önskar ordföranden en God Jul.
_______

