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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 januari 2010, kl.13.00-16.10

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-15.40, 16.05-16.10 §§ 1-21,
ej §§ 22 p.g.a jäv.
Peter Glimvall (M) kl 15.40-16.05 §§ 22
Peter Glimvall (M) kl 13.00-15.40 §§ 1-21
Yvonne Sandberg Fries (S) kl 13.00-15.25 §§ 1- del av 21
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S) kl 13.00-15.15 §§ 1-18
Jeanette Pettersson (S) kl 13.00-16.05 §§ 1-21
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S) kl 13.10-14.40 §§ 1- del av 18
Oscar Dyberg (S)
Gerthie Olsson (S)
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Lars-Göran Forss (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Richard Jomshof (SD) kl 13.00-15.35 §§ 1- del av § 20
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
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Glenn Törnström (SD) kl 13.10-14.40 §§ 1- del av 18
Kurt Pettersson (SD)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C) kl 13.35-16.10 §§ 16-22
Maria Persson (C) kl 13.10-16.10 §§ 2-22
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Roger Poka ( MP)
Günter Dessin (V)
Marcel Abedni ( ) kl 13.30-16.10 §§ 14-22
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Bengt Lindström (M)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M)
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP)
Ulf Hansson (V)
Walla Carlsson (S) kl 15.15-16.10 §§ 19-22
Åke Håkansson (S) kl 15.15-16.10 §§ 19-22
Eva Öhman (S) kl 15.25-16.10 §§ del av 21-22

Närvarande

ersättare

Roland Löfvenberg (M)
Sven Wallfors (M)
Ulf Danielsson (M)
Peter Christensson (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (M)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
José Espinoza (MP)
Åke Håkansson (S) kl 13.00-15.15 §§ 1-18
Claes-Urban Persson (S)
Eva Öhman (S) kl 13.00-15.25 §§ 1-del av 21
Walla Carlsson (S) kl 13.00-15.15 §§ 1-18
Mats Fagerlund (S)
Margita Landehag (S)
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Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Patrik Enstedt (S) och Jan-Åke Nordin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 4 februari 2010, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf §§ 1-21

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall §§ 22

Justeringsledamot …………………………………………………….
Patrik Enstedt

Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Åke Nordin
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 februari 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§1
Utdelning av Kulturpriset.
Kulturpriset tilldelas år 2009 Sven-Gunnar Pettersson, Robin Åkerman,
Oskar Appelqvist och Linus Norda med följande motivering:
För att ni med takt och ton ser till att Karlskronas musikscen är vital och
utmanande.
För att ni med absolut gehör bidrar med professionell entusiasm i stora och
små sammanhang, för unga och gamla, proffs och amatörer, revypublik,
radiopublik, jazzdiggare och popsnöre, både här och där.
Slutligen för att ni som goda medmusikanter skapar en mängd speltillfällen
för många i musikbranschen.
Ett villkor skickar vi därför med detta pris; Sänk aldrig volymen!
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

2010.48.102

§2
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Åke Håkansson (S) har i skrivelse daterad 28 januari 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Räddningstjänstförbundet i Karlskrona- Ronneby.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2010.48.102

§3
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Räddningstjänstförbundet i Karlskrona- Ronneby
Ersättare Mats Fagerlund (S) efter Åke Håkansson.
_____
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Akterna

2010.10.007
2009.689.005

§4
Anmälningsärende.
1. Kommunrevisionen, granskning av avtal i ett affärsdrivande kommunalt
bolag- Affärsverken Karlskrona AB.
2. Statens folkhälsoinstitut, nationella tobaksuppdraget.
3. Tillägg till sammanträdesplanen till kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

10

2010.16.312
2010.63.246
2010.64.336
2010.67.003
2010.61.105

§5
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om förbättrad cykelbana vid korsningen av
infartsleden vid Skönstaviks camping, av Sven-Erik Samuelsson.
2. Medborgarförslag om skyltar på Aspö, av Ingvar Bergljung.
3. Medborgarförslag om anläggning av spontan lek- och aktivitetsyta i
Bastasjö friluftsområde, av Stefan Svensson.
4. Medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk
utrustning inom kommunen, av Marcus Englund, Niklas Edwardsson och
Dan Axelsson.
5. Motion om vänortsplats i Karlskrona, av Tommy Olsson (KD)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Akten

11

2010.47.611

§6
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående historisk dyr flygbladsutdelning, av Patrik Hansson
(S).
__________
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Överförmyndarnämnden
Ekonomienheten
Handläggare
Akten

12

2010.13.024

§7
Förslag på nya principer för arvode och ersättningar
Överförmyndarnämnden har sett över principerna för arvode och ersättningar
till god man, förmyndare och förvaltare. Nämnden har lämnat förslag till nya
principer.
I budget för 2010 har överförmyndarnämnden fått en utökad budgetram om
200 tkr. Den föreslagna höjningen ryms inom ramen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 12,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva överförmyndarnämndens tidigare beslut från 2008-12-02 §
171 angående arvode och ersättningar
2. att anta de föreslagna höjda ersättningarna enligt upprättad bilaga
avseende förordnade ställföreträdare så som god man, förmyndare och
förvaltare
3. att de nya reglerna börja gälla från och med 1 januari 2010
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

13

2009.231.042

§8
Uppföljning per den 30 november 2009.
Härmed överlämnas budgetuppföljning per den 30 november för kommunen
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i juni månad § 127.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till -32,8 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir – 28,5
miljoner kronor, där Socialnämnden -18 miljoner kronor och
Handikappnämnden -14,6 miljoner kronor samt Utbildningsnämnden -11
miljoner kronor svarar för den största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 51,5 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 53,9 miljoner kronor bättre än budget.
Pensionskostnaderna beräknas bli 48,2 miljoner kronor högre än budget.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring beräknas ge ett överskott om
29 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås inte, resultatet beräknas
bli 52,8 miljoner kronor lägre än budget.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 13,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppföljningen per den 30 november 2009.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

14

2009.901.253

§9
Försäljning av del av Verkö 3:264 till ABB Fastighet AB.
Under 2006 träffades ett avtal om markytan mellan kommunen och ABB´s
fastighetsägare ute på Verkö. Avtalet innebar i korthet att kommunen överlät
det s.k. Baltic House-området jämte parkeringen och kommunen, utöver en
mellangift på 2,0 milj, i sin tur erhöll ett markområde på ca 3,4 ha av bolaget.
Nämnda markområde är beläget mellan ABB´s anläggning och Verkö och
utgörs av icke bebyggd mark för industriändamål.
ABB har sedan dess expanderat och byggt nytt samt utvecklat sin
verksamhet på den yta man förvärvade av kommunen. Ytan är i stort sett
konsumerad. För att säkerställa sina framtida behov av expansion vill ABB
köpa tillbaks det område av Verkö 3:264 man 2006 överlät till kommunen.
Förhandlingarna med ABB har lett fram till bilagda förslag till köpeavtal
med kartbilaga, där kommunen överlåter området på ca 3,4 ha till ABB
Fastighet AB för en köpeskilling av 5,8 milj. kr. Tillträde är 2010-03-01.
Området har i kartbilagan markerats med sned skraffering. Området är
bergigt och då kommunen kan ha behov av bergmassor på Verkö anges att
losskjutet berg, med en exploatering från bolagets sida, skall erbjudas
kommunen utan kostnad för användning på Verkö. Utanför Verkö bekostar
kommunen borttransporten. I övrigt är avtalet av gängse innehåll. Av
köpeskillingen på 5,8 milj. bedöms 2,5 milj. vara reavinst.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 14,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
försäljer ca 3,4 ha av fastigheten Verkö 3:264 till ABB Fastighet AB
(556120-1517) för en köpeskilling av 5.800.000 kronor
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

28 januari 2010

Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

15

2009.927.252

§ 10
Förvärv av fastigheten Karlskrona 6:58.
Fastigheten Karlskrona 6:58 ligger inom Gullberna industriområde, strax
norr om f.d. Gullberna station mellan järnvägsspåren till Emmaboda norrut
resp. till Malmö västerut.
Fastigheten är i gällande detaljplan avsedd för industriändamål och innehåller
i areal 19477 kvm. Tillfarten är mot Gullbernavägen. Ta.värdet är 1,752
miljoner. Fastigheten ägs av Hyrverket Entreprenad och Fastigheter i Sydost
AB som har viss upplagsverksamhet där. Bolaget vill avveckla verksamheten
och har gjort en framställan till kommunen om kommunen har intresse av att
förvärva fastigheten.
Fastigheten är obebyggd och ligger centralt inom Gullberna och får avses
vara strategisk viktig mark för industriverksamhet eller för ev.
järnvägsrangering. Rangerbangården på Trossö är under avveckling och
fastigheten är ett alternativ i den påbörjade bangårdsutredningen.
Förhandlingarna har lett fram till föreliggande förslag till köpeavtal där det
föreslås att kommunen förvärvar densamma för 1,9 miljoner kronor, vilket
ligger i nivå med vad kommunen tar för industrimark i Torskors. Tillträde är
föreslaget till 1 mars 2010. I övrigt är avtalet av gängse innehåll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 15,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
förvärvar fastigheten Karlskrona 6:58 av Hyrverket Entreprenad och
Fastigheter i Sydost AB (556101-6253) för en köpeskilling av 1 900 000
kronor, samt
2. att köpet finansieras genom ianspråktagande av 1,9 miljoner kr ur
kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

16

2009.941.253

§ 11
Försäljning av fastigheten del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.
För Skeppsbrokajen, eller som den även kallas Stadsmarinan, på norra
Trossö gäller en detaljplan, som vunnit laga kraft under 2008. Inom
detaljplanen finns ett antal byggrätter för centrumändamål. Ytorna mellan
byggrätterna är avsedda för parkering och skall ingå i en
gemensamhetsanläggning för detta ändamål när utbyggnaden så medger.
Utdrag ur detaljplanen har bilagts. Utbyggnaden kan förväntas ske i etapper
och det är sannolikt att området kan ha karaktären av en byggarbetsplats
tidvis.
Med anledning av ovanstående är det lämpligaste och mest rationella att
området ses som ett exploateringsobjekt och att kommunen svarar för
iordningställande av gemensamhetsytorna och kajer m m enligt detaljplanen
och i huvudsak enligt planens gestaltningsprogram. Kostnaden för
iordningställandet kommer att täckas av inflytande köpeskillingar vid
försäljning av byggrätterna.
Inom detaljplanens östra del finns en större byggrätt som fastighetsbolaget
Dagon AB under en längre tid arbetat med för att få intressenter/hyresgäster
till. Bolagets förhandlingar har nått resultat och bolaget önskar nu förvärva
det aktuella området.
Kommunen och Dagon AB har därför upprättat förslag till köpeavtal, där
kommunen försäljer det aktuella området till bolaget för en köpeskilling av
5,5 miljoner. Området har markerats på köpeavtalets karta och är på ca 2200
kvm. Tillträde sker senast 2010-03-01. Kommunen har anlitat en
utomstående opartisk värderingsman, som värderat det aktuella området och
som kommit fram till att ett marknadsvärde för detta ligger i intervallet 4,55,5 milj. kronor. Bolaget är medvetet om att de kommer att bygga intill en
kaj och på ett kajplan och de tar ansvaret för att deras grundläggning och
byggnationens placering på kajernas dragstag löses på så sätt att kajernas
bestånd inte äventyras. Bolaget och kommunen skall i detta samråda vid
konstruktion och utförande. Bildandet av gemensamhetsanläggningen, som
omtalats ovan, och iordningställandet av p-platserna och de allmänna ytorna
behandlas även i avtalet.
Forts
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§ 11 forts
Försäljning av fastigheten del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.
Bolaget ämnar söka bygglov snarast för att påbörja byggnationen under 1:a
halvåret 2010 för att den skall vara inflyttningsklar under hösten 2011.
Bygget kommer att inrymma både kontor och restaurang. I övrigt får avtalet
avses vara av gängse innehåll.
Skeppsbrokajen får ses som ett exploateringsområde en tid framöver där
kommunen svarar för iordningställande av de allmänna ytorna m m.
Kostnaden härför kommer att täckas av inflytande köpeskillingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 16,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
försäljer ett område om ca 2200 kvm av fastigheten Karlskrona 2:1,
Skeppsbrokajen, till Dagon AB(556636-3411) för en köpeskilling av
5 500 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten
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2009.938.253

§ 12
Försäljning av fastigheten del av Rosenfeldt 21 till AB Karlskronahem.
Under en längre tid har Rosenfeldtskolan funnits med bland olika
utredningsalternativ för den kommunala kärnverksamheten. Trots otaliga
försök så har inget långsiktigt behov av lokaler
funnits på Trossö trots det centrala läget.
Med anledning av Blekinge Tekniska Högskolas centralisering till
Karlskrona så kommer det på sikt att finnas ett underskott av
studentlägenheter i högskolans närhet. Behovet kommer delvis att tillgodoses
av nybyggnader på Gräsviksområdet, men ytterliggare alternativ efterfrågas.
I samband med planändringen av Rosenfeldtskolan så togs utredningsförslag
fram på studentbostäder. Förslaget innehåller alternativ som medger upp till
48 st lägenheter till en förhållandevis låg ombyggnadskostnad.
Efter planändringens genomförande har Karlskronahem visat intresse av att
förvärva fastigheten, för att genomföra ombyggnaden för studentlägenheter.
Området är efter avstyckning enligt gällande plan på ca: 1700kvm och
byggnaden är uppförd i tre plan samt källare och vind. BRA ca:2100kvm.
Förhandlingarna mellan parterna har lett fram till bilagda förslag till
köpeavtal med kartbilaga, där kommunen överlåter fastigheten för en
köpeskilling av 2,0 milj. kr.
Köpeskillingen genererar ett överskott på ca: 1milj.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 17,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun säljer
del av fastigheten Rosenfeldt 21 till Karlskronahem AB för en köpeskilling
av 2.000.000 kronor.
Anne-louise Trulsson (M), Christina Mattisson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (FP) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.215.880

§ 13
Investering i arbetsmiljöåtgärder vid Stadsbiblioteket
Med hänvisning till att förverkligandet av kommunens nya
stadsbibliotek har tvingats skjutas på framtiden ett antal år har behovet
av vissa angelägna arbetsmiljöåtgärder – främst avseende klimat,
ventilation och belysning - vid nuvarande stadsbiblioteket accentuerats
och förstärkts.
Kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen har nu i samråd arbetat
fram ett jämfört med ursprungsförslaget nedbantat program och
reviderad kostnadskalkyl för dessa åtgärder. Detta nya förslag har i sin
tur godkänts av kulturnämnden vid dess novembersammanträde. Det
reviderade förslaget innebär således en total investering om
2,0 miljoner kronor, varav knappt 0,4 miljoner kronor avser nya
återlämningsautomater som ska bekostas direkt av kulturnämnden.
Kulturnämnden räknar samtidigt med att kunna inrymma de under år
2010 (ca sex månader) tillkommande hyres- och kapitalkostnaderna
inom den tilldelade budgetramen. För år 2011 begär nämnden däremot
en motsvarande utökning av den tilldelade budgetramen.
Investeringen är tänkt att finansieras av i Budget 2009 anslagna men
icke fullt ut ianspråktagna investeringsmedel för skol- och
förskolelokaler.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 1 615 000 kronor för investering i arbetsmiljöåtgärder vid
nuvarande stadsbiblioteket,
2. att dessutom anslå 385 000 för investering i nya
återlämningsautomater vid stadsbiblioteket,
3. att finansiera dessa två investeringar genom en omdisposition och
överföring av sammanlagt 2 000 000 kronor från investeringsanslaget
för Skol- och förskolelokaler i 2009 års budget,
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden och kulturnämnden ett
omedelbart investeringstillstånd för dessa två investeringar, samt
Forts
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§ 13 forts
Investering i arbetsmiljöåtgärder vid Stadsbiblioteket
5. att kulturnämndens begäran om en från år 2011 utökad budgetram
ska prövas först i samband med kommande beredning av nämndernas
budgetramar för åren 2011 – 2013.
Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Informationsenheten
Ekonomienheten
Akten

21

2009.809.041

§ 14
Ny renhållningstaxa för 2010.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 november 2009 § 137,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat förslag till
renhållningstaxa för 2010.
Tekniska förvaltningen har upphandlat Affärsverken AB för insamling och
behandling av hushållsavfall från och med den 1 november 2009 och
sju år framåt. SITA har erhållit entreprenaden för slamtömning från och med
den 1 oktober 2009 och sju år framåt. Priserna ligger ungefär på samma nivå
som tidigare. Den nya taxan är anpassad logiskt och miljömässigt till
kärlstorlek och tömningsintervall.
Taxan har en helt annan konstruktion än tidigare taxa, vilken togs över från
Affärsverken 2005. Den nya taxekonstruktionen innebär att kostnader för de
olika avfallsslagen och den fasta avgiften preciseras.
Den fasta avgiften täcker de fasta kostnaderna för renhållningskollektivet,
såsom drift och skötsel av återvinningsgårdar, administrativa kostnader
hämtningsregistrering m.m.
Den rörliga kostnaden täcker kostnader för hämtning, behandling, avfalls och
förbränningsskatter.
Den nya taxekonstruktionen innebär att de olika avfallsslagen täcker sin
egen kostnad och att exempelvis ett 130 l kärl för komposterbart avfall med
hämtning var 14:e dag betalar hälften så mycket för hämtning och
behandling som motsvarade kärl med hämtning en gång/vecka. Detta har till
följd att vissa taxor höjs och vissa taxor sänks både för villa hushåll och
flerbostadsfastigheter i det nya förslaget.
Generellt har samtliga osorterade abonnemang höjts med ca 10 %, detta för
att få en styrning till de sorterade abonnemangen. Den ökade intäkten har
fördelats på de sorterade abonnemangen och på så sätt bidragit till att hålla
kostnadsökningen nere på dessa abonnemang.
Den nya renhållningstaxan för 2010 innebär en genomsnittlig taxehöjning
med totalt ca 4 %. Det innebär ökade intäkter med 1,5 mkr som ska möta
ökade kostnader i samband med införande av hämtningsregister samt ökat
öppethållande vid återvinningscentralen i Bubbetorp.
Forts
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§ 14 forts
Ny renhållningstaxa för 2010.
Latrintaxorna höjts med 50 % för åretrunttömning och 39 % för
sommarhämtning. Detta på grund av ökade kostnader för hämtning och
behandling.
Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 mars 2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderat förslag till renhållningstaxa för 2010.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (KD) och Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Klaipeda stad
Handläggare
Akten

23

2009.798.105

§ 15
Samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för
åren 2009-2012.
Karlskrona kommun och Klaipeda stad är vänorter sedan 1989. För att
konkretisera vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de båda
vänorterna. Programmets innehåll framgår av upprättat bilaga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprätta samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun och
Klaipeda stad för åren 2009-2012.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Aizpute kommun
Handläggare
Akten

24

2009.863.105

§ 16
Vänortsavtal samt samarbetsprogram för perioden 2009-2011 mellan
Karlskrona kommun och Aizpute kommun i Lettland.
Med anledning av en kommunreform i Lettland har tidigare vänortsavtal
mellan Karlskrona kommun och Liepaja distrikt upphört att gälla den 1 juli
2009. Med anledning av detta har man från lettisk sida föreslagit den
nybildade kommunen Aizpute som vänort till Karlskrona.
Den 11 november 2009 undertecknades vänortsavtalet mellan kommunerna
och blir giltigt efter godkännande av respektive kommunfullmäktige. I
samband med undertecknandet av vänortsavtalet undertecknades ett förslag
till samarbetsprogram för de båda kommunerna avseende åren 2009-2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättat vänortsavtal mellan Karlskrona kommun och
Aizpute kommun, samt
2. att godkänna upprättat samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun och
Aizpute kommun för åren 2009-2011.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Handikappnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

25

2009.960.293

§ 17
Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende
Inglatorp.
I enlighet med det uppdrag kommunstyrelsens ordförande gett
förvaltningschefen för tekniska förvaltningen har nedanstående förslag
avseende nytt särskilt boende framtagits:
Handikappförvaltningen har behov av att tillskapa ett nytt boende för
personer med behov av en bostad enligt ”Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade” (LSS). Boendet i Inglatorp innebär ersättning av fyra
platser från boendet på Lösen Mark samt ett nytillskott på fyra lägenheter
som ska tillgodose en volymtillväxt för personer med behov av LSS-boende.
Målet att ha boendet klart till den 30 september 2010, för att få tillgodoräkna
det i LSS-systemet är med dagens tidplan mycket svårt att nå. Dock kommer
vi att under projektets gång ha detta i åtanke och som ambition. Möjligheten
att nå detta mål utesluts inte, men vi kan inte garantera måluppfyllelsen.
Boendet kommer att inrymma totalt 8 stycken lägenheter samt
gemensamhetsutrymme, miljöhus och lägenhetsförråd, vilket motsvarar cirka
800 m2 byggnadsyta. Bedömd investeringskostnad uppgår till 17 000 000 kr
inklusive projekteringskostnad.
Finansieringen av nybyggnationen löses genom att 17 miljoner av
investeringsmedel från projekt som inte har verkställts i kommunens totala
investeringsplan, omfördelas till särskilt boende i Inglatorp.
Handikappnämnden har budgeterade medel för driften av det planerade
särskilda boendet förutsatt att lokalerna i Lösenmark avvecklas och
kostnaden för hyra kan lyftas över till de nya lokalerna.
Med en avskrivningstid på 33 år och en internränta på 4%, kommer
handikappförvaltningens internhyra för det planerade boendet i Inglatorp
uppgå till 1 486 000 kr per år exkl moms.
Samråd i detta ärende har skett mellan representanter från tekniska
förvaltningen, handikappförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.
Forts
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§ 17 forts
Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende
Inglatorp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt
boende Inglatorp, samt
2. att omfördela från investering gruppboende Backabo, ur 2008 års anslag
med 4.900.000 kronor, ur 2009 års anslag med 11.800.000 kronor och ur
2010 års anslag med 300 000 kronor.
Patrik Hansson (S), Eva-Britt Dahlström (S) och Emma B Henning (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (FP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Region Blekinge
Handläggare
Akten

27

2009.743.530

§ 18
Förslag till yttrande över Region Blekinges kollektivtrafikutredning
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade utredning på remiss från Region
Blekinge.
Regionstyrelsen gav 23 april 2008 ett uppdrag till en parlamentariskt
sammansatt utredning att utreda och ge förslag till långsiktiga ägardirektiv
för Blekingetrafikens verksamhet.
I uppdraget ingick att beskriva långsiktig trafikinriktning med hänsyn tagen
till medborgarnas tillgänglighet, en utvidgning av arbetsmarknads- och
studieregioner, klimat- och miljöaspekter, inriktning av den lokala, regionala
och interregionala trafiken, utformningen av samhällsresorna samt
samordningen av dessa resor med kollektivtrafiken i övrigt och hur
samordningen av trafiken skall ske med övriga trafikhuvudmän i Sydsverige.
I utredningen skulle även redovisas kostnaden för kollektivtrafiken under
kommande år samt behovet av ägartillskott efter hänsynstagande till
förväntade biljettintäkter. Slutligen har utredningen haft i uppdrag att
beskriva hur kollektivtrafiken bör vara organiserad i framtiden för att på
bästa möjliga sätt kunna uppnå ägarnas mål om den framtida
kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 25,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att till Region Blekinge avge yttrande över kollektivtrafikutredningen i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP), Gerthie Olsson (S) och Marcel
Abedini ( ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Löfgren (FP), Tommy Olsson (KD), Mats Johansson (S), Jan Johansson
(KD) och Maria Persson (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

28

2007.503.023

§ 19
Svar på motion om kommunal tjänst som marinbiolog.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2007, § 151
av Richard Jomshof (SD). Förslaget är att utreda möjligheterna att tillsätta en
Kommunal tjänst som marinbiolog, gärna i samverkan med Ronneby
kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 november 2009,
§ 279, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de problem i
samband med klimatförändringarna inte löses av en marinbiolog då
problemen är knutna till översvämning eller rasrisker på land. De tjänster
som kan vara aktuella är geologer eller ingenjörer. Nämnden gör också den
bedömningen att frågan är väldigt specifik och bättre och biligare att lösa
med konsultutredning. På länsstyrelsen finns dessutom flera marinbiologer
som kan stå till tjänst för frågeställningar som kan bli aktuella. Kommunen
har dessutom ekologkompetens med vissa kunskaper inom området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 26,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall på motionen.
Sofia Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD), Karin Brunnsberg (M) yrkar
bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige finner att man
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Richards Jomshofs
bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Forts
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§ 19 forts
Svar på motion om kommunal tjänst som marinbiolog.
Fullmäktige beslutar med 66 ja-röster mot 5 nej-röster, 1 avstår och 3
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag till avslag på motionen.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

30

2006.284.843

§ 20
Svar på medborgarförslag om öppna upp tunneln under Stortorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, §
79 av Filip Issal. Förslaget är att öppna upp tunneln under stortorget för
butiker, restauranger men framför allt för spatserade människor. Gör det
möjligt för en intressent att bygga en galleria som kan locka besökare till
Karlskrona innersta hjärta.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 november 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att kommunens
strategi är att utöka de kommersiella stråken på Trossö längs Ronnebygatan
och Borgmästaregatan ner mot Fisktorget samt norrut längs Landbrogtatan
och N. Kungsgatan.
Pågående utredningar och arbeten med stortorget, gågata Borgmästaregatan,
Hoglands park och fisktorget har stor betydelse för centrumutvecklingen och
nya kommersiella A-lägen, med god exponering och bra tillgänglighet.
Utvecklingen av Hoglands park syftar till att sträcka ut stadens centrum
norrut med ett nytt stadsbibliotek och ett World Trade Center i den nya
stadsdelen Pottholmen som dragningskraft.
Tunneln under torget har en stor potential och är intressant ur såväl
kulturhistoriskt som turistisk synvinkel. Tunneln är också en framtida resurs
för kolletivtrafik och kommunikation mellan norra och södra delarna av
Trossö. Sidoutrymmena i tunneln är numera plomberade men skulle kunna
tänkas komma till användning för adekvata ändamål. Klimatet i berget är
fuktigt och kallt vilket tillsammans med orationella ytor innebär höga
kostnader för såväl anläggning som drift samt krav på utrymningsvägar etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 27,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 21
Frågor
1. Ann-Charlotte Svensson (S) ställer en enkel fråga till Karlskronahems
ordförande Börje Dovstad (FP) om de boende i Månstenen före detta A-huset
i Kungsmarken kommer under 2010 att få möjlighet att lämna kompost.
Börje Dovstad svarar.

2. Bo Löfgren (FP) ställer en enkel fråga till ordförande i Kulturnämnden Jan
Lennartsson (M) om när förslaget kommer om utsmyckning av det offentliga
rummet.
Jan Lennartsson svarar.
3. Bo Löfgren (FP) ställer en enkel fråga till ordförande i tekniska nämnden
Tommy Olsson (KD) om vattenfontänen i Lyckeby centrum, Är detta ett
acceptabelt sätt att förvalta en gåva tänkt som mindre konstverk i ett i övrigt
sterilt centrum. Kommer förändringar i skötsel och utnyttjande förväntas.
Tommy Olsson svarar.
_________
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Akten

32

2010.47.611

§ 22
Interpellation angående historisk dyr flygbladsutdelning.
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående historisk dyr flygbladsutdelning, av Patrik Hansson
(S).
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Jan-Olof Petersson (FP), Kent Lewén
( FP), Magnus Johansson (S) och Eva-Britt Dahlström (S).
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.
__________

25 mars 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010.
§ 23

Föreläsning av Anna-Lena Lodenius om förtjänsten av invandring och vinsten
av mångfald.

§ 24

Avsägelser.

§ 25

Kommunala val.

§ 26

Anmälningsärenden.

§ 27

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 28

Avskriven motion.

§ 29

Inkomna interpellation.

§ 30

Revisionsberättelse år 2009 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge, samt beslut om ansvarisfrihet.

§ 31

Återbetalning till medlemmarna från vårdförbundet Blekinge.

§ 32

Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011.

§ 33

Policy för arbetsinriktad rehabilitering.

§ 34

Förslag om upphävande av beslut om underhållstimeout 2010 samt tidigareläggning
av återställande av planerat underhåll.

§ 35

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag.

§ 36

Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan.

§ 37

Investeringstillstånd för korttidsboende inom handikappomsorgen.

§ 38

Inventarier till särskilda boendet Lövgrund.

§ 39

Detaljplan för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14.

§ 40

Exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 i Kristianopel.

§ 41

Svar på motion om borttagande av räcken i Telenor Arena Rosenholm.

§ 42

Svar på medborgarförslag om sommarturer till Bryggareberget i Karlskrona.

§ 43

Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö skola.
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§ 44

Svar på medborgarförslag om cykelcrossbana i Prästmarken.

§ 45

Svar på medborgarförslag om bonus till kommunanställda.

§ 46

Svar på medborgarförslag om seniorbostäder.

§ 47

Svar på interpellation om skolmåltidskostnaderna i för- och grundskolan.

______
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25 mars 2010

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 mars 2010, kl.13.00-16.35

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S) kl 13.00-16.10 §§ 23- 44
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Mats Johansson (S) kl 13.00-16.15 §§ 23- 46
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Sune Johansson (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00- 16.20 §§ 24- del av 47
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-14.50 §§ 23
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 14.50-16.35 §§ 24-47
Camilla Brunsberg (M)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD) kl 13.00- 16.20 §§ 24- del av 47
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
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Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Roger Poka ( MP)
Günter Dessin (V)
Marcel Abedni ( ) kl 13.00-16.15 §§ 23- 46
Tjänstgörande

ersättare

Eva Öhman (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Rosita Persson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Margita Landehag (S)
Bengt Lindström (M)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP)
Lena Hjorth (FP)
Inger Åkesson (KD)
Ulf Hansson (V)
Walla Carlsson (S) kl 14.50- 16.20 §§ 24- del av 47
Åke Håkansson (S) kl 14.50- 16.35 §§ 24-47
Bengt Fröberg (M) kl 14.50- 16.35 §§ 24-47
Roland Löfvenberg (M) kl 15.30-16.35 §§ 33-47

Närvarande

ersättare

Peter Christensson (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Pernilla Persson (C)
José Espinoza (MP)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Richard Jomshof (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 1 april 2010, kl. 12.00
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Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 23-47
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

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

Justeringsledamot ………………………………………………
Richard Jomshof
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 1 april 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 23
Föreläsning
Föreläsning av journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius om
förtjänsten av invandring och vinsten av mångfald.
_______
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25 mars 2010

Kommunala uppdrag
Akten

2010.48.102

§ 24
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Patrik Stjernlöf (M) har i skrivelse daterad 1 mars 2010 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
2. Dan Damsgård (FP) har i skrivelse daterad 9 mars 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
3. Håkan Lagergren (M) har i skrivelse daterad 2 mars 2010 avsagt sig
uppdraget som ledamot i handikappnämnden.
4. Ingebrikt Sjövik (M) har i skrivelse daterad 26 februari 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2010.48.102

§ 25
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Tekniska nämnden
Ersättare Lindy Olofsson (M) efter Ingebrikt Sjövik.
Handikappnämnden
Ledamot Gerd Sjögren (M) efter Håkan Lagergren.
Ersättare Joakim Bengtsson (M) efter Gerd Sjögren.
Socialnämnden
Ersättare Börje Dovstad (FP) efter Dan Damsgård.
_____
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Akterna

2010.118.007
2009.855.701

§ 26
Anmälningsärende.
1. Kommunrevisionen, granskning av intern kontroll.
2. Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge, utlåtande avseende
delårsrapporten 2009.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

11

2010.89.311
2010.106.246
2010.102.312
2010.103.310
2010.112.106
2010.122.539
2010.115.312
2010.196.816
2010.198.312
§ 27
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om öppna spårvagnstunneln under Trossö för biltrafik,
av Mattias Arvmyren.
2. Medborgarförslag om namnbytesförslag på Strövarevägen, av Magnus
Jönsson.
3. Medborgarförslag om halkfri beläggning på Galgamarksbron, av Gunnar
Blomqvist.
4. Medborgarförslag om hundrastplats i Kungsmarken eller dess omnejd, av
Ivan Nyström.
5. Medborgarförslag om flaggning med EU:s officiella flagga, av Roland
Hansson.
6. Medborgarförslag om sommartrafik med skärgårdsbåt från Trossö via
Djupviks brygga till Aspö till Horns brygga på Hasslö, av Stig Olander.
7. Medborgarförslag om gångbro över Lyckebyån, av Carl Carlsson.
8. Medborgarförslag om fritidsgård i Karlskronas innerstad, av Paul Melén
och Åke Stridh.
9. Motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån, av Bo
Löfgren (FP)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

25 mars 2010

Akten

12

2008.82.514

§ 28
Avskriven motion
Percy Blom (S) återkallade i skrivelse den 26 februari 2010 motion angående
P-huset kvarteret Urmakaren.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______

25 mars 2010

Akten

2010.172.611

§ 29
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående skolmåltidskostnaderna i för- och grundskola, av
Patrik Hansson (S).
__________
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25 mars 2010

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

14

2010.145.042

§ 30
Revisionsberättelse år 2009 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2009.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 19 februari 2010 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
________

25 mars 2010

Vårdförbundet Blekinge
Samtliga kommuner i Blekinge
Landstinget Blekinge
Ekonomienheten
Akten

15

2009.856.701

§ 31
Återbetalning till medlemmarna från Vårdförbundet Blekinge.
Vårdförbundet Blekinges egna kapital har under de senaste åren vuxit
kraftigt och uppgick vid utgången av år 2008 till 23,5 mnkr. Senaste
prognosen för föregående år visade på ett nytt påtagligt positivt resultat,
varför behållningen fram tills senaste årsskiftet lär ha växt ytterligare.
Långsiktigt görs samtidigt bedömningen att Vårdförbundet behöver ha ett
eget kapital i storleksordningen 15 till max. 18 mnkr för att kunna hantera
årliga svängningar i beläggningen och/eller en eventuell framtida avveckling
av förbundet och dess verksamhet.
Vårdförbundets direktion har därför vid sitt sammanträde den 29 oktober
2009 beslutat föreslå de fem medlemskommunerna att en viss engångsvis
återbetalning av det egna kapitalet (och då enbart till medlemskommunerna)
ska göras under år 2010 för att begränsa förbundets egna kapital.
Återbetalningens storlek föreslogs således till 12 mnkr varav 40 % eller 4,8
mnkr då skulle tillfalla Karlskrona kommun enligt den initialt föreslagna
fördelningsmodellen. Återbetalning enligt denna modell skulle dock endast
ske om samtliga fem kommuner (och deras respektive fullmäktige) ställde
sig positiva till den förslagna modellen.
Länets övriga fyra kommuner ställde sig dock tveksamma till den föreslagna
fördelningsmodellen, varför nya länsövergripande diskussioner ägt rum för
att hitta en mer ”rättvisande” modell. En sådan modell har nu också arbetats
fram, som då beaktar såväl respektive medlemskommuns storlek som dess
bidrag till Vårdförbundets omsättning under åren 2007 och 2008 (dvs. i
vilken utsträckning man köpt platser av Vårdförbundet). Denna nya modell
innebär således att Karlskrona i stället erhåller 28 % (motsvarande ca 3,4
mnkr) av totala beloppet samtidigt som Ronneby får 27 %, Karlshamn 22 %,
Olofström 13 % och Sölvesborg till sist 10 %.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till såväl det totala
återbetalningsbeloppet som den nu reviderade fördelningsmodellen.
Förvaltningen anser samtidigt att den eventuellt framtida återbetalningen ska
tillgodoräknas ”kommunstyrelsens reserv för finansiella poster” enligt
BUDGET 2010. Behållningen i denna reserv kommer då att delvis kunna
återställas till de ursprungligen upptagna 5,0 mnkr.
Forts

25 mars 2010
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§ 31 forts
Återbetalning till medlemmarna från Vårdförbundet Blekinge.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna Vårdförbundet Blekinges förslag om återbetalning under år
2010 av 12 miljoner kronor av det egna kapitalet till de fem
medlemskommunerna,
2. att samtidigt också godkänna det reviderade förslaget till modell för den
inbördes fördelningen mellan de fem medlemskommunerna av denna
återbetalning innebärande bl.a. att Karlskrona kommun erhåller 28 % eller
3 360 000 kronor, samt
3. att Karlskrona kommuns andel av denna eventuella återbetalning ska
tillgodoräknas kommunstyrelsens särskilda reserv för finansiella poster i
budget 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Samtliga nämnder/styrelser
Akten

17

2010.34.026

§ 32
Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011.
Från och med 2009 kom jämställdhetsprogrammet att delas upp i två olika
delar. En del blir förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren i en
jämställdhetsplan och en del blir ett politiskt jämställdhetsprogram. Detta
politiska jämställdhetsprogram berör både kommunens gemensamma
verksamhet och medborgaren i kommunen.
Jämställdhetsprogrammet belyser den politiska ambitionen och hur
kommunen ska hantera jämställdhetsarbetet inom de fyra hörnstenarna: det
växande näringslivet, den bästa kunskapen, den attraktiva livsmiljön och det
öppna sinnet. De politiska målen som ska arbetas under perioden 2010-2011
är inarbetade i texten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 41,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till politiskt jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun
för år 2010-2011.
Yrkanden
Magnus Johansson (S) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Ann-Louise Trulsson (M) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedini (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Marcel
Abedini avslagsyrkande. Kommunfullmäktige finner att man beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att Magnus Johanssons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till politiskt jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun
för år 2010-2011.

25 mars 2010

Personaldelegationen
Akten

18

2008.809.026

§ 33
Policy för arbetsinriktad rehabilitering.
Förslag till policy för arbetsinriktad rehabilitering inom Karlskrona
kommuns samlade verksamheter har arbetats fram av Hälsagruppen. Detta
som ett led i den revidering/komplettering som kontinuerligt görs av policies
med anledning av förändringar inom område Personal. Förslaget har sänts på
remiss till samtliga nämnder, bolag och fackliga organisationer.
Ur ett styrnings- och ledningsperspektiv är denna policy sista delen i arbetet
med att dokumentera hur vi arbetar med arbetsinriktad rehabilitering i
Karlskrona kommun. Hur denna policy ska omsättas till dagligt
ledningsarbetet framgår dels i de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutade
2007-10-09 dels i handboken för arbetsinriktad rehabilitering – På rätt väg –
som finns på vårt intranät under Personal/Personalhandbok/Arbetsmiljö,
hälsa och friskvård/Rehabilitering.
Till detta ärende biläggs Riktlinjer vid rehabilitering och omplacering samt
det rehabiliterings- och omplaceringsdokument som ingår i handboken för
arbetsinriktad rehabilitering. Detta dokument beskriver de 8 steg som
säkerställer att alla åtgärder är vidtagna för att uppfylla de krav vi som
arbetsgivare har i samband med att en medarbetare är i behov av
rehabilitering och omplacering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 42,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till policy arbetsinriktad rehabilitering, samt
2. att förslaget till policy för arbetsinriktad rehabilitering ska gälla
Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och bolag.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att under rubriken mål andra stycket första
meningen ändras till följande; Saknar medarbetaren arbetsförmåga för tjänst i
kommunen kan anställningen avslutas och ett individuellt
utvecklingsprogram utformas tillsammans med rehabiliteringsansvarig chef.
Richard Jomshof (SD), Angela Sandström (S) och Marcel Abedini (-) yrkar
bifall till Christina Mattissons ändringsyrkande.
Forts

25 mars 2010

§ 33 forts
Policy för arbetsinriktad rehabilitering.
Kent Lewén (FP) yrkar att ärendet återremitteras för ny beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

20

2010.140.301

§ 34
Förslag om upphävande av beslut om underhållstimeout 2010 samt
tidigareläggning av återställandet av det planerade underhållet
I samband med arbetet med budget år 2010 och plan för åren 2011 och 2012,
beslutades att tekniska nämnden skulle göra en underhållstimeout
motsvarande totalt 14 mnkr för år 2010. Detta som en direkt följd av att det
för år 2009 då prognostiserades ett totalt underskott i kommunens ekonomi på
ca -44 mnkr. För 2012 har det sedan budgeterats med att återställa
motsvarande underhållstimeout för år 2009.
Då kommunens bokslut för år 2009 nu uppvisar ett underskott om endast -10
mnkr, innebär det att det efter återställandet av detta underskott finns en
resultatbuffert om ca 34 mnkr för år 2010. De skatteunderlagsprognoser som
presenterats efter fastställandet av budget för 2010 samt planerna för åren
2011 och 2012 gör också att de ekonomiska förutsättningar för år 2010 ser
bättre ut än vad som prognostiserats.
Då en minskning av planerat underhåll leder till högre underhållskostnader på
sikt, är det helt i linje med kommunstyrelsens ansvar för förvaltning av
kommunens tillgångar och ett säkerställande av en god ekonomisk
hushållning, att snarast föreslå dels ett upphävande av beslutet om
underhållstimeout dels en tidigareläggning av återställandet av det planerade
underhållet.
Åtgärden är också lämplig med hänsyn till att den uppkomna resultatbufferten
inte kan användas till långsiktiga åtaganden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva beslutet om tekniska nämndens underhållstimeout för år 2010
med 14 mnkr.
2. att tidigarelägga återställandet av planerat underhåll och därmed utöka
tekniska nämndens budgetram för år 2010 med totalt 28 mnkr.
3. att finansiera detta beslut genom att det för år 2010
budgeterade resultatet sänks från 49,3 mnkr till 21,3 mnkr. Forts
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§ 34 forts
Förslag om upphävande av beslut om underhållstimeout 2010 samt
tidigareläggning av återställandet av det planerade underhållet
Yrkanden
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar att återrapportering av förbrukade underhållspengar
skall göras till kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut,
budgetuppföljning och bokslut.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt yrkar bifall till Lars Hildingssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Lars Hildingssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Lars Hildingssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att upphäva beslutet om tekniska nämndens underhållstimeout för år 2010
med 14 mnkr.
2. att tidigarelägga återställandet av planerat underhåll och därmed utöka
tekniska nämndens budgetram för år 2010 med totalt 28 mnkr.
3. att finansiera detta beslut genom att det för år 2010
budgeterade resultatet sänks från 49,3 mnkr till 21,3 mnkr, samt
4. att återrapportering av förbrukade underhållspengar skall göras
till kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut,
budgetuppföljning och bokslut.
______

25 mars 2010

Samtliga nämnder/styrelser
Akten

22

2010.101.004

§ 35
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 februari 2010.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner och medborgarförslag: en motion eller medborgarförslag bör
beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedini (-) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

23

2010.66.406

§ 36
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 januari 2010, §
15, hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa höjningen av vissa
taxor i taxebilaga 1 enligt bilaga 1, att fastställa det nya antalet
tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2, samt att fastställa det nya antalet
tillsynstimmar i taxebilaga 3 enligt bilaga 3.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan i
syfte att öka kostnadstäckningen via avgifter. Den senaste revideringen av
miljöbalkstaxan fastställdes av Kommunfullmäktige 23 april 2009 och
utgjorde första steget av tre i förändring av taxan. Det föreliggande andra
steget i förslag till höjning innebär att SKL´s lägsta rekommenderade taxa
uppnås. Förra årets omklassning av företagen innebar tyvärr en reducering av
antalet timmar varför intäkterna inte blev så stora som förväntat. I bilaga 1
regleras även taxan för nya tillstånd och ändringar av givna tillstånd samt
kostnaderna för viss typ av tillsyn. Under året har tillsyn av avlopp i två
områden utförts av konsult vilket gav oss insyn angående marknadspriset och
tidsåtgången. För att bättre anpassa kostnaden till marknaden
föreslås en höjning av avloppstillsynen och vissa andra taxor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa höjningen av vissa taxor i taxebilaga 1 enligt bilaga 1,
2. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2,
samt
3. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 3 enligt bilaga 3
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

24

2009.151.252

§ 37
Investeringstillstånd för nytt korttidsboende inom handikappomsorgen
Tekniska nämnden begär nu investeringstillstånd för att genomföra en omoch tillbyggnad av från landstinget förvärvad fastighet på Bergåsa/V Mark
(”Blåvingen 1”). Projektet avser således tillskapandet av en ny samlad
enhet för handikappförvaltningens korttidsverksamhet. Handikappnämnden
gör samtidigt en särskild framställan om att från år 2011 tilldelas en utökad
budgetram för att kunna täcka de ökade hyreskostnaderna till följd av denna
investering.
Korttidsverksamheten bedrivs i nuläget i ett antal olika fastigheter med
tillfällig dispens från Räddningstjänsten. För en fortsatt drift krävs
omfattande brandskyddsåtgärder. Den utspridda verksamheten gör också att
vissa samverkansfördelar i nuläget inte kan tillvaratas i motsats till en
framtida samlokalisering till Bergåsa. Den nya enheten kommer också att
kunna inrymma lokaler för handikappomsorgens särskilda fritidstillsyn, som
annars framgent måste bedrivas i ”nya” lokaler, som verksamheten idag inte
förfogar över.
En ny enhet på Bergåsa innebär också att åtminstone tre befintliga villor i
Lyckeby och Rödeby (där verksamheten bedrivs idag) kan lämnas för
försäljning. Detta kommer då att generera försäljningsintäkter och sannolikt
även reavinster till kommunen. Driftkostnadsmässigt blir enligt
handikappförvaltningens beskrivning ett bibehållande (med beaktande av
nödvändiga förbättringsåtgärder) av den nuvarande geografiskt utspridda
verksamheten än dyrare än centraliseringen till den planerade nya enheten.
Investeringsutgiften täcks till största delen av redan i Budget 2009 för
ändamålet beviljat investeringsanslag, medan återstoden kan täckas genom
en viss omdisposition inom befintliga investeringsramar. Finansieringen av
de ofrånkomliga ökade driftkostnaderna måste däremot särskilt prövas i
anslutning till budgetberedningens förestående arbete med att fastställa nya
nämndsvisa budgetramar för åren 2011 – 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 69,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka investeringsramen enligt budget 2009 för nytt korttidsboende
Blåvingen från 16 000 000 kronor till 19 000 000 kronor,
Forts

25 mars 2010
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§ 37 forts
Investeringstillstånd för nytt korttidsboende inom handikappomsorgen
2. att finansiera denna utökning genom en omdisposition av 3 000 000
kronor från investeringsanslaget för Förskolor/Skolor i Budget 2009,
3. att dessutom godkänna att dessa investeringsmedel i sin helhet förs över
till Budget 2010,
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart
igångsättningstillstånd för projektet, samt
5. att handikappnämndens framställan om en utökad budgetram för de
tillkommande hyreskostnaderna ska prövas först i anslutning till processen
med framtagande av nya budgetramar för perioden 2011 – 2013.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.99.041

§ 38
Inventarier till det särskilda boendet Lövgrund
Äldrenämndens särskilda boende Lövgrund (på Gullberna Park) är
tillfälligt stängt på grund av pågående ombyggnad. Boendet kommer att
öppnas på nytt senare under detta år. Efter ombyggnationen kommer
verksamheten vid boendet att utökas jämfört med tidigare.
För den förändrade verksamheten och utökningen har nu äldrenämnden
ett behov av extra investeringsmedel för att kunna anskaffa nödvändiga
inventarier till boendet. Behovet motsvarande 0,9 mnkr kan inte
inrymmas inom nämndens årliga anslag om 3,2 mnkr för inventarier
och utrustning (avser främst reinvesteringar).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 70,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för år 2010 utöka äldrenämndens investeringsram för inventarier
och utrustning med 900 000 kronor för anskaffning av inventarier till
det särskilda boendet Lövgrund, samt
2. att finansiera detta belopp genom en motsvarande disposition från
kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv i Budget 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Berörda sakägare
Länsstyrelsen i Blekinge län
Kommunens Anslagstavla
Akten

27

2005.480.214

§ 39
Detaljplan för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 12 december 2009, § 355
beslutat att godkänna och överlämna rubricerad detaljplan till
kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14, Kristianopel har varit
utställd för granskning från den 2 januari till den 30 januari 2009.
Förslaget innebär 13 friliggande enbostadshus uppförs på enskilda tomter.
Detaljplanen syftar till att skapa en enhetlig boendemiljö.
Området ligger inom riksintresse för naturvården och kulturmiljövården och
kulturmiljövården enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Hälleviksäng har ett
speciellt kulturhistoriskt värde då området ingår i Avaskärs medeltida
stadsområde och är registrerat fornlämning. Festområdeplatsen och marken
söder därom är registrerad fast fornlämning enligt 2 kapitlet lagen om
fornminnen m m. området omfattas av generella strandskyddsbestämmelser.
Enligt förordning SKSFS 1983:1 från Skogsstyrelsen är området norr
Kristianopel avsatt som skyddsskog enligt skogsvårdslagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 71,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14,
Kristianopel, Karlskrona kommun, upprättad den 24 november 2008 och
reviderad den 24 november 2009, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

28

2005.480.214

§ 40
Exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 i
Kristianopel.
Över rubricerande område finns ett förslag till detaljplan. Området utgörs
delvis av Mastens nerlagda festplatsområde norr om Kristianopel, och är inte
tidigare detaljplanelagt. Detaljplaneförslaget syftar till att inom området
medge uppförande av 13 friliggande bostadshus längs en nyanlagda
lokalgata. Området är privatägt och avses genomföras som en privat
exploatering, varför ett exploateringsavtal som reglerar utbyggnaden av VA
och lokalgata måste tecknas mellan kommunen och fastighetsägarna.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till
exploateringsavtal för detaljplaneområdet. Avtalet är upprättat mellan
kommunen och fastighetsägarna, vilka också avser att genomföra
exploateringen.
Exploateringsavtalet har upprättats i samråd med berörda förvaltningar och
avdelningar inom kommunen.
Generellt ska fastighetsägarna som exploatörer projektera, utföra och bekosta
allmänna anläggningar såsom VA och lokalgata samt anskaffa och bekosta
allt för exploateringen. Kommunen har inga kostnader för genomförandet.
Fastighetsägarna svarar för utbyggnaden av VA-anläggningarna inom
detaljplaneområdet. Sedan dessa byggts ut skall de efter godkänd
övertagandebesiktning överlåtas till kommunen utan ersättning. Därutöver
erlägger fastighetsägarna en engångssumma om 50 tkr per tomt till
kommunen för en tidigare gjord uppdimensionering av VA-systemet inom
Kristianopel
I gengäld erlägger fastighetsägarna ingen anläggningsavgift för anslutningen
till kommunens nät, och ges rätt att vid försäljningen av tomterna inom
planområdet i sin tur ta ut ersättning för anläggningskostnaderna.
Framtida kostnader bedöms täckas av brukningsavgifter som erläggs till
kommunen direkt när en fastighet ansluts. Kommunens övertagande av VAanläggningarna innebär att verksamhetsområdet för VA utvidgas till att
omfatta detaljplaneområdet.
Forts

25 mars 2010

29

§ 40 forts
Exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 i
Kristianopel.
Fastighetsägarna svarar också för utbyggnaden av lokalgatan enligt
detaljplaneförslaget. Gatubyggnaden ska anläggas och bekostas av
fastighetsägarna, samt godkännas av kommunen.
Den framtida förvaltningen och driften av lokalgatan ska övertas av en
samfällighetsförening, där samtliga nybildade småhusfastigheter ska ingå och
erhålla andelstal genom en lantmäteriförrättning.
Fastighetsägarna ska för rätta fullgörandet av exploateringsavtalet ställa
säkerhet i form av bankgaranti uppgående till tvåhundratusen kronor, som
kommunen äger rätt att helt eller delvis ta i anspråk för att rätta till om de
brister i sina skyldigheter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 72,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och
del av Hälleviksäng 1:14 mellan Karlskrona kommun och fastighetsägarna.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

30

2007.255.821

§ 41
Svar på motion om borttagande av räcken i Telenor Arena Rosenholm.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2009, § 58 av
Patrik Hansson (S). Förslaget är att översta delen på läktarräcket i Telenor
Arena Rosenholm omedelbart tas bort.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att då det är ställt
utom allt rimligt tvivel att 144 platser i arenan har skymd sikt, så innebär
detta problem såväl för Karlskrona Hockeyklubb som för andra arrangörer
och evenemang. Anledningen till att dessa räcken finns är att de har
funktionen av fallskydd, något som självfallet är en väldigt viktig funktion.
Ända sedan arenan invigdes har dessa platser gett upphov till mycket
irritation och frågetecken från personer som betalat för dessa platser.
Diffrentsierat biljettpris har hittills varit patentlösningen på dessa problem,
detta blir dock ohållbart i längden.
Således har vi haft ett möte på plats med representanter från
fastighetsförvaltningen i Karlskrona kommun representerade av Anders
Konradsson och Christian Andersson. Michael Fransson och Tony Olausson
från arena organisationen, från KHK medverkade Mikael Johansson och
Torbjörn Karlsson. Även Patrik Hansson (S) deltog vid denna träff.
Efter att på plats verkligen konstaterat att dess platser inte på något sätt lever
upp till standarden på, och visionen med arenan så kom vi fram till följande
att påbörjas omedelbart.
Arenavaktmästaren har därför sågat av en bit av nuvarande räcke och ersätter
dito med plexiglas. Övre kanten på plexiglaset är täckt av en tunn smideslist
som på inget sätt skymmer åskådarens sikt. I skrivandets stund så är detta
arbete påbörjat och vi väntar på glasleverans. I praktiken innebär detta att
fallskyddsfunktionen bibehålls, och åskådarna har bra sikt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 43,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

31

2009.644.536

§ 42
Svar på medborgarförslag om sommarturer till Bryggareberget i
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 september
2009, § 166 av Gunvor Möller. Förslaget är sommarturer till Bryggareberget
i Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 januari 2010 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att turismen är i dagsläget
världens snabbaste växande ”industri”. Karlskrona har med sin fantastiska
historia, världsarv, läge och invånare en riktigt stor turistpärla. Karlskronas
utveckling som turiststad hänger mycket på hur vi kan paketera och sälja och
skapa möjligheter för alla att uppleva Karlskrona. I detta arbete är
medborgarna i Karlskrona kommun oerhört viktiga.
Vad det gäller sommarturer med buss till Bryggareberget i Karlskrona så har
vi i dagsläget inga planer på att erbjuda sådana under sommarsäsongen 2010.
Fokus ligger just nu på att och profilera Karlskronas besöksmål och
världsarv, samt att satsa på konferens och gruppmarknaden, ett utökat
samarbete med Stena Line, och all de enorma möjligheter som öppnas i och
med samarbetet. Förhoppningsvis blir dessa satsningar en framgång som på
sikt kommer att generera en stor efterfrågan på turer till Bryggareberget. Om
och när detta blir fallet så kommer vi att på något sätt möta upp dessa
önskemål.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 44,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Angela Sandström (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

32

2009.109.623

§ 43
Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö
skola.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Jens-Olof Lindh. Förslaget är att Sturköskolans
upptagningsområde med rätt till kostnadsfri skolskjuts utökas.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 april 2009, § 27 att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 24 september § 176 för att
utreda och redovisa de ekonomiska effekterna av medborgarförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden behandlade medborgarförslaget på nytt den 2
december 2009, § 80 där lämnades en redovisning på de ekonomiska
effekterna om medborgarförslaget genomförs.
Kommunledningsförvaltningen hänvisar till barn- och ungdomsnämndens
beslut den 22 april 2009, § 27 och hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 45,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

33

2009.402.828

§ 44
Svar på medborgarförslag om cykelcrossbana i Prästmarken.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2009,
§ 101 av Helen Jardbrink. Förslaget är att anlägga en cykelcrossbana i
Prästmarken.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 28 september 2009, § 54 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att långsiktigt åtagande i form
av underhåll för en bana. För att möjliggöra drift av en anläggning krävs
därför en organisation/förening som kan ta hand om denna genom så kallad
självförvaltning eller liknande.
För att en anläggning ska kunna byggas och komma till stånd behövs
politiska beslut kring placering och finansiering av anläggningen. Kan
kommunen bara bekosta en del av anläggningen måste medfinansiering ske
från föreningens sida.
Den föreslagna platsen är en etablerad plats för spontanidrott vilken bör
finnas kvar för att vara tillgänglig för olika typer av aktiviteter i området
varför platsen ej är lämplig för att anlägga en cykelcrossbana på då den
endast tillgodoser ett intresseområde.
Då den ekonomiska situationen i samhället är pressad är det inte heller
möjligt att inom befintliga ramar få fram nödvändiga resurser för en ny
anläggning.
Ärendet har den 27 januari 2010 kompletterats med investeringskostnader för
att anlägga en cykelcrossbana i Prästmarken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 46,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

34

2008.94.028

§ 45
Svar på medborgarförslag om bonus till kommunanställda.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Filip Issal. Förslaget är att bonus till kommunens anställda
införs för att öka motivationen att nå upp till målen, samt att alla anställda i
Karlskrona kommun får egna målsättningar som de personligen kan påverka
för att uppnå bonusmål.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 februari 2010 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att frågan huruvida bonus
påverkar motivationen och prestation har diskuterats fram och tillbaka från
tid till annan. Något belägg för att bonus ökar motivation och prestation finne
inte i vetenskapliga sammanhang. Tvärtom- de vetenskapliga studierna som
vi har tagit del av menar att det är andra faktorer än bonus som ökar
motivation och prestation hos medarbetare oavsett om de arbetar inom
näringsliv eller offentlig verksamhet.
Karlskrona kommun har som arbetsgivare den grundläggande värderingen att
bonus inte påverkar motivation och prestation. Det är andra faktorer som
påverkar motivation och prestation som t ex personliga
utvecklingsmöjligheter och möjligheter att påverka det dagliga arbetet.
”Immateriella är ekonomiska belöningar” konstateras i kandidatuppsatsen
från Karlstads universitet; Belöningars påverkan i arbetslivet: en jämförande
studie mellan chefers och medarbetares upplevelser av belöningar.
Av Sveriges 290 kommuner är det två kommuner som har infört bonus till
sina medarbetare- Nynäshamn under 2008 och Svalöv under 2009. Införande
av bonus i Nynäshamn kommer att utvärderas under 2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 73,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

25 mars 2010

Äldrenämnden
Akten

35

2007.455.739

§ 46
Svar på medborgarförslag om seniorbostäder.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Sone Persson, Eva Nilsson och Göran Sjösvärd. Förslaget är
att kommunen mer organiserat tar initiativ till åtgärder som underlättar
uppförandet av seniorbostäder; att bedöma behovet av sådana bostäder för att
senare avlasta trycket på äldreomsorgen, samt att anvisa lämplig mark för
byggnation i de olika kommundelarna.
Äldrenämnden har i beslut den 27 januari 2010, § 9 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver i sina sammanfattande synpunkter att med
det framtidsprogram som nu gäller för äldreomsorgen, tillsammans med de
förutsättningar som gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering
och anvisning av mark för bostäder anser äldrenämnden att det i nuläget inte
behöver tas nya initiativ till åtgärder för att underlätta uppförandet av
seniorbostäder. Enligt vår uppfattning har kommunledningen löpande
kontakter med en rad seniorföreningar som på olika sätt arbetar med dessa
frågor. Vår bedömning är att detta arbete kommer att leda till ökat antal
seniorboende runt om i kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 74,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som sammanfattning i ärendet göra följande skrivning ”Med det
framtidsprogram som nu gäller för äldreomsorgen, tillsammans med de
förutsättningar som gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering
och anvisning av mark för bostäder anser äldrenämnden att det i nuläget inte
behöver tas nya initiativ till åtgärder för att underlätta uppförandet av
seniorbostäder. Enligt vår uppfattning har kommunledningen löpande
kontakter med en rad seniorföreningar som på olika sätt arbetar med dessa
frågor. Vår bedömning är att detta arbete kommer att leda till ökat antal
seniorboende runt om i kommunen”, samt
2. att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

25 mars 2010

Akten

36

2010.47.611

§ 47
Svar på interpellation om skolmåltidskostnaderna i för- och
grundskolan.
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående skolmåltidskostnaderna i för- och grundskola, av
Patrik Hansson (S).
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson
(M) och Eva Strömqvist (S).
__________

22 april 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april
2010.
§ 48

Föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern.

§ 49

Avsägelser.

§ 50

Kommunala val.

§ 51

Anmälningsärenden.

§ 52

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 53

Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.

§ 54

Investeringstillstånd avseende broförnyelse 2010.

§ 55

Investeringstillstånd förnyelse gatubelysning.

§ 56

Investeringstillstånd för förnyelse av torget i Jämjö centrum.

§ 57

Ändring av reglemente för tekniska nämnden.

§ 58

Kontrollansvaret enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

§ 59

Svar på medborgarförslag om hantering av avfall.

§ 60

Svar på medborgarförslag om inrättande av ett fabriksmuseum och industrimuseum.

§ 61

Svar på medborgarförslag om att bevara och utveckla motionsarrangemanget
Karlskronatrampen.

§ 62

Investeringstillstånd Blekinge Health Arena.

§ 63

Resultatreglering bokslut 2009, samt överföring av kvarvarande investeringsmedel.

______
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22 april 2010
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 22 april 2010, kl.13.00-16.40

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S) kl 13.00-16.30 §§ 48-54
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Percy Blom (S) kl 14.00-16.40 §§ 49-63
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Roland Andreasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00-15.30 §§ 48del av § 53
Sophia Ahlin (M)
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M) kl 13.00-16.10 §§ 48del av § 53
Karin Brunsberg (M)
Lars-Göran Forss (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn törnström (SD)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP) kl 13.00-14.30 §§ 48-51
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22 april 2010

Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga-Lill Siggelsetn Blum (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (S)
Birger Wernersson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-14.00 §§ 48, 54-63
Lisbeth Bengtsson (S)
Margita Landehag (S)
Per-Anders Nygård (S)
Birgitta Gamelius (M)
Emma B Henning (M)
Bengt Fröberg (M)
Roland Löfvenberg (M)
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP)
Lena Hjorth (FP)
Pernilla Persson (C)
Sören Lundh (KD)
Eva Öhman (S) kl 14.00-16.40 §§ 49-63
José Espinoza (MP)kl 14.00-16.40 §§ 49-63
Peter Christensson (FP) kl 14.30-16.40 §§ 52-63
Sven Wallfors (M) kl 16.30-16.40 §§ 54-63
Ulf Danielsson (M) kl 16.30-16.40 §§ 54-63

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.00-15.15 §§ 48del av § 53
Sven Wallfors (M) kl 13.00-16.30 §§ 48-53
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-16.30 §§ 48-53
Peter Christensson (FP) kl 13.00-14.30 §§ 48-51
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Ulf Lundh (C)
Eva Öhman (S) kl 13.00-14.00 §§ 48
Ulf Hansson (V)
José Espinoza (MP) kl 13.00-14.00 §§ 48
Mats Fagerlund (S) kl 14.00-16.40 §§ 49-53
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22 april 2010

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Louise Trulsson (M) och Lena Ryge (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 30 april 2010, kl. 11.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 48-63
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

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

Justeringsledamot ………………………………………………
Lena Ryge

4

22 april 2010

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 april 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5

22 april 2010

§ 48
Föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern.
Med anledning av bokslut 2009 för Karlskrona kommun och
moderbolagskoncernen samt revisionsberättelse för samma år redovisar
bolagen i följande ordning sin verksamhet:
Moderbolaget föredras av Vd Jan Svensson,
Affärsverken Karlskrona AB föredras av Vd Jan Svensson,
AB Karlskronahem föredras av Vd Per Myrbeck,
Kruthusen Företagsfastigheter AB föredras av Vd Bengt Lingman, samt
AB Arena Rosenholm Karlskrona av Vd Michael Fransson.
____
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22 april 2010

Kommunala uppdrag
Akten

7

2010.48.102

§ 49
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Henrik Ny (MP) har i skrivelse daterad 28 mars 2010 avsagt sig uppdraget
som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
2. Aron Johnsson (M) har i skrivelse daterad 13 april 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

22 april 2010

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2010.48.102

§ 50
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Ingmarie Söderblom (MP) efter Henrik Ny.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Nicklas Platow (M) efter Patrik Stjernlöf.
Utbildningsnämnden
Ersättare Arnstein Njåstad (M) efter Aron Jonsson.
Ersättare Madeleine Sjögren (MP) efter Lotta Hellqvist.
_____
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22 april 2010

Akterna

2010.171.701
2010.213.102

§ 51
Anmälningsärende.
1. Vårdförbundet Blekinge, revisionsberättelse för år 2009.
2. Länsstyrelsens beslut 2010-03-25, dnr 201-923-10, fördelning av mandat
mellan valkretsarna i Karlskrona kommun mandatperioden den 1 november
2010- den 31 oktober 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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22 april 2010

Akterna

2010.243.539
2010.234.800
2010.270.312

§ 52
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om ett stopp i Garpahamnen, Hasslö i samband med
sommarbåtturen som lägger till på Aspö, av Hasslönätet c/o Natasja
Kindberg- Boor.
2. Medborgarförslag om sälja stenar till den spanska trappan genom
idrottsföreningarna, av Filip Issal.
3. Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg del av Mjöviksvägen i
Nättraby, av Peter Christensen (FP)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Ekonomienheten
Akten

11

2010.189.042

§ 53
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Härmed överlämnas uppföljning per den 28 februari för kommunen i enlighet
med gällande beslut om ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till 81,8 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir - 31,3
miljoner kronor, där Socialnämnden -17 miljoner kronor och
Handikappnämnden -5,5 miljoner kronor samt tekniska nämnden - 7,2
miljoner kronor svarar för den största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 43,0 miljoner kronor högre än budget.
Finansnettot beräknas bli 1,0 miljoner kronor bättre än budget.
Pensionskostnaderna beräknas bli 1,7 miljoner kronor högre än budget.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring beräknas ge ett överskott om
18 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås, resultatet beräknas bli
32,5 miljoner kronor bättre än budget.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det
är respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen
utförs med de medel som finns till förfogande.
Av gällande regelverk framgår också att det endast i undantagsfall skall
genomföras ombudgeteringar, kompletterande budgeteringar, eller
anvisandet av tilläggsanslag. Eventuella konsekvenser mm som
framkommer av löpande uppföljningar bör istället beaktas vid fastställandet
av kommande budgetramar för åren 2011 till 2013.
Forts

22 april 2010
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§ 53 forts
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 94,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1 att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har, alternativ förslå
förändringar för verksamhetens mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2010, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans
3. att godkänna uppföljningen per den 28 februari 2010
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att tilldela
kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten 3 600 000 kr för att användas till
att skapa ytterligare 300 sommarjobb till gymnasieungdomar 2010, vilket
finansieras genom att resultatet skrivs ner med motsvarande belopp.
Patrik Hansson (S) och Ingrid Hermansson (C) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till att
ingen beredning gjorts av Christina Mattissons förslag till tilläggsyrkande.
Richard Jomshof (SD) yrkar att tilldela utbildningsförvaltningen 3 600 000
kr, att använda och fördela efter behov, vilket finansieras genom att
resultatet skrivs ner med motsvarande belopp.
Bo Löfgren (FP) yrkar avslag på Richard Jomshofs tilläggsyrkande
och yrkar att 2:a att-satsen ändras till; att uppdra åt samtliga
nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för helår 2010, att
vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt att berörda
nämnder redovisar vidtagna åtgärder för kommunfullmäktige i
samband med nästa uppföljning av kommunens samlade ekonomi,
samt yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Ann-Louise Trulsson (M) yrkar avslag på Richard Jomshofs tilläggsyrkande,
samt yrkar bifall till Mats Lindboms återremissyrkande.
Jan-Olof Petersson (FP) och Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Bo
Löfgrens ändringsyrkande på att-sats 2.
Sofia Bothorp (MP)och Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till Mats
Lindboms återremissyrkande.
Forts

22 april 2010
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§ 53 forts
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Åsa Gyberg (V) och Angela Sandström (S) yrkar bifall till Christina
Mattissons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns; den som vill att ärendet ska avgöras i
dag röstar ja, den som vill att ärendet återemitteras röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster och 29 nej-röster och 2 avstår och 5
frånvarande att ärendet ska återemitteras. Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (S), Christina Mattisson (S), Patrik Enstedt (S),
Veronica Lathe (S), Patrik Hansson (S), Rosita Persson (S), Eva-Marie
Malmgren (S), Birger Wernersson (S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S),
Claes- Urban Persson (S), Percy Blom (S), Jeanette Petersson (S), Magnus
Johansson(S), Lisbeth Bengtsson (S), Ali Hammad Abuisefan (S), Angela
Sandström (S), Bo Andersson (S), Mats Johansson (S), Margita Landehag
(S), Anders Persson (S), Chatarina Holmberg (S), Oscar Dyberg (S),PerAnders Nygård (S), Roland Andréasson (S), Ann-Charlotte Svensson (S),Eva
Öhman (S), Birgitta Möller (S), Sune Johansson (S), Eva-Britt Dahlström
(S), Günter Dessin (V) samt Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar genom minoritetsåterremiss
att återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny beredning.
________

22 april 2010

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.157.311

§ 54
Investeringstillstånd avseende broförnyelse 2010
Tekniska nämnden påbörjade 2006 en investeringsplan för
broförnyelse. Som ett led i detta planeras för att under år 2010 byta
broisolering i två broar på Österleden.
I tekniska nämndens investeringsbudget för år 2009, anslag
broförnyelse, finns det avsatt 1,5 miljoner kronor som inte
ianspråktagits under 2009.
Tekniska nämnden begär i sin skrivelse att bokslutsberedningens
förslag till beslut ska föregås genom att anslag för 2009 ianspråktas
samt att del av anslag inom tekniska nämndens investeringsbudget
för 2010, för gata/trafikverksamhet ianspråktas, med 700 000 kr.
Den totala investeringsutgiften beräknas därmed uppgå till maximalt
2 200 000 kr.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till ca 155 000 kr, finansieras inom
befintlig ram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja tekniska nämnden överförande av 2009 års
investeringsmedel med 1 500 000 kr ur tekniska nämndens anslag
för broförnyelse, samt
2. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende förnyelse
gatubelysning med totalt 2 200 000 kr och att investeringsutgiften
finansieras med dels de från 2009 års investeringsbudgets överförda
mede, dels 700 000 kr från 2010 års anslag gata/trafikverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
Ekonomenheten
Akten

2010.155.317

§ 55
Investeringstillstånd förnyelse gatubelysning
Tekniska nämnden har, i enlighet med de av kommunfullmäktige
beslutade målen enligt god ekonomisk hushållning, fortsatt arbeta
med förnyelse av gatubelysning för att sänka energiförbrukningen.
Utöver detta arbetar man med dimring av belysningen för att
därigenom sänka förbrukningen ytterligare. För detta arbete har
tekniska förvaltningen även beviljats 15 % i bidrag (KLIMP).
Detta är ett investeringsprojekt som egentligen skulle ha påbörjats
2009 men som blivit försenat. Tekniska nämnden föreslår därför
kommunstyrelsen föregå bokslutsberedningens förslag till beslut om
ett eventuellt överförande av investeringsanslag från 2009 till 2010.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att
investeringsprojektet är i linje med kommunfullmäktiges beslutade
mål. För att arbetet ska kunna utföras under 2010 bör investeringen
kunna påbörjas snarast. Därför kan det anses vara motiverat att
föregå bokslutsberedningens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 96,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja tekniska nämnden överförande av 2009 års
investeringsmedel med 2 000 000 kr ur tekniska nämndens anslag
för förnyelse gatubelysning till 2010 års anslag för
gata/trafikverksamhet.
2. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende förnyelse
gatubelysning med totalt 7 300 000 kr varav 2 300 000 kr finansieras
av bidrag (KLIMP) och resterande 5 000 000 kr finansieras från
anslag för gata/trafikverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Ekonomenheten
Akten
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2010.156.210

§ 56
Investeringstillstånd för förnyelse av torget i Jämjö centrum.
Med anledning av att boende i Jämjö samt butiksägare under lång tid
framfört önskemål om ombyggnation, har det hållits ett flertal möten med
butiksägare, boenden och representanter från Karlskrona kommun om vad
som bör göras för att centrum ska bli trevligare och en attraktivare miljö.
Samtidigt planerar Vägverket en miljöproriterad genomfart i Jämjö och det
är därför lämpligt att dessa åtgärder samordnas.
I tekniska nämndens investeringsbudget för år 2009, anslag stadsförnyelse,
finns avsatt 6 000 000 kronor. Då dessa inte ianspråktagits fullt ut har
tekniska nämnden föreslagit att 1 700 000 kr ska överföras till 2010 för att
finansiera investeringen i Jämjö. Eventuella driftskostnader med anledning
av denna investering förutsätts inrymmas inom tekniska nämndens
befintliga ramar.
Tekniska nämnden begär i sin skrivelse att bokslutsberedningens förslag till
beslut ska föregås genom att anslag för 2009 ianspråktas.
Kommunledningsförvaltningens delar tekniska förvaltningens bedömning
att det är nödvändigt att investeringsprojektet samordnas med Vägverkets
kommande investeringar. Det kan därför anses vara motiverat att föregå
bokslutsberedningens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 97,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja tekniska nämnden överförande av 2009 års investeringsmedel
med 1 700 000 kr ur tekniska nämndens anslag för stadsförnyelse
2. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende förnyelse av
torget i Jämjö centrum med totalt 1 700 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Kommunjuristen
Ekonomienheten
Akten

17

2009.948.003

§ 57
Ändring i reglemente för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 februari 2010, § 4, föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för tekniska
nämnden i Karlskrona kommun.
Nämnden skriver att enligt § 1:1 punkten 6 i reglementet för tekniska
nämnden svararnämnden för kommunens lokalförsörjning bland annat
genom förhyrning av lokaler. Enligt nuvarande delegationsordning fastställd
av tekniska nämnden har nämnden delegerat rätten att teckna hyresavtal
inom nämndens verksamhetsområde som binder kommunen under högst 5 år
till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera. Förvaltningschefen har
vidaredelegerat till fastighetschefen. Reglementet för tekniska nämnden
innehåller emellertid ingen begränsning för hur lång tid eller till hur stort
hyresbelopp som nämnden äger binda kommunen. Förutom den allmänna
begränsning som gäller enligt 3 kap 9 § kommunallagen att
kommunfullmäktige alltid skall besluta i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen finns således ingen formell gräns
uppsatt för hur långa hyresavtal tekniska nämnden äger fatta beslut om. I
praktiken har emellertid hyresavtal med en lång avtalstid förts upp för beslut
till kommunfullmäktige.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, via
kommunledningsförvaltningen, har tekniska förvaltningen tagit
fram ett förslag, daterat den 4 februari 2010, till ändring i tekniska nämndens
reglemente där begränsningen i tekniska nämndens rätt att teckna hyresavtal
tydligt framgår.
Nämnden föreslår att en uttrycklig begränsning införs i § 1:1 punkten 6 i
reglementet avseende nämndens rätt att teckna mer omfattande hyresavtal,
både med avseende på avtalstid och kontraktsvärde. Som en lämplig gräns
för nämndens beslutanderätt föreslås en avtalstid på högst 15 år och/eller ett
högsta hyresbelopp på 2 mkr/år. Vidare föreslås att det i reglementet tydligt
anges att, för det fall hyresavtalet inbegriper ett avtalat restvärde/lösenpris,
avtalet inte kan tecknas av nämnden utan följaktligen även här måste föras
upp för beslut till kommunfullmäktige.
Forts
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§ 57 forts
Ändring i reglemente för tekniska nämnden.
Tillägg av följande text i reglementet:
Avseende förhyrning av lokaler gäller följande begränsning: Tekniska
nämnden äger rätt att träffa avtal om förhyrning av lokaler för kommunal
verksamhet med en längsta hyrestid om 15 år och/eller med en högsta hyra
uppgående till 2 mkr/år. För hyresavtal med en längre hyrestid eller högre
hyresbelopp än som anges ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom
vid hyresavtal med avtalat restvärde/lösenpris.
Kommunstyrelsen fastställde den 2 december 2008, § 236,
”Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns ärendehantering” och
ändringar i tekniska nämndens reglemente behöver därför göras under avsnitt
B § 13 enligt följande: Om en ledamot inte kan närvara under sammanträdet
ska ledamoten själv ta kontakt med sin ersättare eller med partiet för
att se till att partiet blir representerat på sammanträdet.
Ledamoten behöver i normalfallet inte anmäla i förväg till förvaltningen att
han/hon inte kommer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 99,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för tekniska nämnden i
Karlskrona kommun enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

22 april 2010
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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2010.126.002

§ 58
Kontrollansvaret enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 februari 2010, §
52, föreslagit kommunfullmäktige besluta att komplettera reglementet för
miljö- och byggnadsnämnden under rubriken verksamhetsområde § 1:1
stycke 3, med punkt 11, med lydelsen, -miljö- och byggnadsnämnden
ansvarar för kontrollen av att lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel efterlevs, samt att miljö- och byggnadsnämnden i samband med
kontrollarbetet får rätt att ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med
läkemedel och nivån på denna avgift skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
Nämnden skriver att den 1 november 2009 trädde en ny lag (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen
(2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel som numera
inkluderas i den nya lagen. Den nya lagen gäller detaljhandel till
konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. De
läkemedel som ska få säljas är receptfria humanläkemedel som inte har
förskrivits och som uppfyller vissa kriterier, nämligen att läkemedlet är
lämpligt för egenvård, att allvarliga biverkningar är sällsynta samt att
det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för
folkhälsan att läkemedlet får säljas på andra platser än
öppenvårdsapotek. Försäljning av läkemedel enligt lagen får inte ske
till den som är under 18 år.
Detaljhandel med läkemedel enligt den nya lagen ska anmälas till
Läkemedelverket, som har tillsyn över efterlevnaden av lagen.
Läkemedelsverket underrättar kommunerna om inkomna anmälningar enligt
lagen och kommunerna har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad.
Kommunerna har därvid inga egna sanktionsmöjligheter utan ska rapportera
till Läkemedelsverket konstaterade brister i efterlevnaden av lagen.
Kommunfullmäktige måste fatta ett formellt beslut om vilken nämnd som
ska ha kontrollansvaret enligt den nya lagen. Miljö- och byggnadsnämnden
är den nämnd som har haft kontrollansvaret av detaljhandeln med
nikotinläkemedel som sålunda numera inryms i begreppet receptfria
läkemedel.
Forts
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§ 58 forts
Kontrollansvaret enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Det förefaller även mot bakgrund av nämndens verksamhetsområde i övrigt
naturligt och lämpligt att kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel läggs på miljö och byggnadsnämnden. Med anledning
av ovanstående bör reglementet för miljö- och byggnadsnämnden
kompletteras genom att under rubriken verksamhetsområde § 1:1 stycke 3
kompletteras med en punkt 11. Punkt 11 bör ha följande lydelse: 11- miljöoch byggnadsnämnden ansvarar för kontrollen av att lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel efterlevs.
Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen rätt
att ta ut avgift. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det därför lämpligt att
miljö och byggnadsnämnden vid sitt kontrollarbete får ta ut avgift av den
som bedriver detaljhandel med läkemedel. Läkemedelsverket kommer
att ge ut riktlinjer hur denna avgift skall räknas ut, men fram till dess
anser samhällsbyggnadsförvaltningen att den avgift som skall tas ut i
samband med kontrollarbetet skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 100,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att komplettera reglementet för miljö- och byggnadsnämnden under
rubriken verksamhetsområde § 1:1 stycke 3, med punkt 11, med
lydelsen, -miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kontrollen av att
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel efterlevs, samt
2. att miljö- och byggnadsnämnden i samband med kontrollarbetet får
rätt att ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med läkemedel
och nivån på denna avgift skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Tekniska nämnden
Akten
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2009.758.456

§ 59
Svar på medborgarförslag om hantering av avfall.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, § 194 av Sven-Olof Lindblom. Förslaget är att Karlskronas system för
återvinning av ej brännbart avfall inte fungerar särskilt bra och att
kommunen borde studera det system som tillämpas i Klippans kommun.
Klippans kommun använder sig av det så kallade BEDA-systemet, vilket
innebär att man har två kärl indelade i 4 fack vardera. Kärl 1 töms
1 gång/månad och i detta kärl läggs tidningar, pappersförpackningar, ofärgat
glas och metallförpackningar. Kärl 2 töms 2 ggr/mån och i detta läggs
komposterbart avfall, restavfall, förgat glas och hårdplastförpackningar.
Grovavfall kan lämnas till återvinningscentral alternativt hämtas detta utan
avgift 2 ggr/år efter beställning.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 februari 2010, § 16
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen
gjorde 2008 en upphandling av avfallshämtningen med hämtning av
komposterbart och brännbart avfall samt deponirest. Den nya entreprenaden
startade i november 2009 och entreprenaden sträcker sig över 7 år. Att ändra
förutsättningar för avfallshämtningen under innevarande kontraktstid skulle
vara kostsamt och inte förenligt med Lagen om Offentlig Upphandling.
Nämnden skriver även att enligt tekniska förvaltningen synpunkt är att
nuvarande hämtningssystem ger en kostnadseffektiv service åt kunder, där
kunden inte behöver betala hämtning av förpackningar både via
förpackningsavgiften och via renhållningstaxan.
Ett hämtningssystem enligt föreslagen modell skulle höja renhållningstaxan
med minst 30 %.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 104,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

22 april 2010

Kulturnämnden
Akten
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2009.892.875

§ 60
Svar på medborgarförslag om inrättande av ett fabriksmuseum- och
industrimuseum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, § 222 av Roland Hansson. Förslaget är därför att inrätta ett industrioch arbetarmuseum som skulle visa de verksamheter som en gång fanns:
Hattfabriken, Kakelfabriken, Porslinsfabriken, Galvaniseringsfabriken med
flera.
Kulturnämnden har vid sammanträdet den 24 februari § 17 beslutat att avslå
medborgarförslaget då en satsning av denna karaktär kräver en rejäl förstudie
och upparbetande av ett stort nätverk med olika intressenter. Att väcka
engagemang och skapa möjlighet till finansiering av en långsiktig och
högkvalitativ satsning inom detta ämnesområde kräver stora insatser, inte
minst ekonomiskt, vilket det inte finns utrymme för i dag.
I sitt beslut uppmanar kulturnämnden förlagsställaren att verka för att
förslaget förverkligas genom befintlig museiverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 105,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

22 april 2010

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2009.838.810

§ 61
Svar på medborgarförslag om att bevara och utveckla
motionsarrangemanget Karlskronatrampen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
november 2009, § 222 av Roland Hansson. Förslaget är att idrotts- och
fritidsnämnden ska ta ett aktivt tag för att bevara Karlskronatrampen och
helst även utveckla arrangemanget.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 4 mars 2010, § 6 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att hålla sig i form på.
Både ung och gammal kan för det mesta delta i denna aktivitetsform och
bidrar till en god folkhälsa.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har inga möjligheter att i egen regi
bedriva den typen av verksamhet. Idag finns Karlskronaklassikern som ett
av flera arrangemang i kommunen vilket även omfattar cykling. Detta
bedrivs genom ideella föreningar och bygger helt och hållet på deras
engagemang och möjligheter att bedriva motions- aktiviteter.
Kontakt har tagits med cykelklubb i kommunen angående övertagande av
arrangemanget. Styrelsen har en höst- och en våraktivitet och kan inte ta
på sig ytterligare aktivitet.
Möjligheter finns ej heller att i kommunal regi ta över Karlskronatrampen
varken ur ekonomisk eller personell synvinkel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 106,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Projektledare Blekinge Health Arena
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

24

2009.383.841

§ 62
Investeringstillstånd Blekinge Health Arena
Det treåriga projektet Blekinge Health Arena startade 1 januari 2010 och
sträcker sig fram till 31 december 2012. Karlskrona kommun är huvudman
för projektet. Kommunens bidrag i projektet är arbetstid samt lokalhyran för
testlabbet. SISU, BTH och Landstinget bidrar också med tid, Region
Blekinge med medel. Enligt tidigare beslut har kommunstyrelsen avsatt
850 000 kronor ur projektbudgeten för år 2010.
Projektet har också beviljats medel ur den Europeiska regionala
utvecklingsfonden, totalt 7,5 miljoner kronor. Inom ramen för projektet
kommer bland annat ett testlabb att byggas upp. Testlabbet ska utrustas med
olika former av inventarier som till exempel testutrustning,
träningsutrustning och informationsteknologi. Investeringsutgiften planeras
till största delen att infalla under projektets första år och är beräknad till tre
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 108,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att kommunstyrelsens investeringsram utökas med 3 000 000 kr, och att
kommunstyrelsen ges ett omedelbart investeringstillstånd om totalt
3 000 000 kr för inköp av inventarier till projektet Blekinge Health Arena,
samt
2. att den utökade investeringsutgiften finansieras genom det beslutade EUstödet för Blekinge Health Arena.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

22 april 2010

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2010.208.042

§ 63
Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
I enlighet med gällande reglerverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I samband med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Budgetberedningen har vid bokslutsberedningen fått en presentation
från samtliga nämnder och bolagsstyrelser innehållande bl.a.
redovisning av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse. Nämnderna
har, i förekommande fall, redovisat sin syn på en eventuell
resultatreglering och på en eventuell överföring av kvarvarande
investeringsmedel från föregående år.
Vid denna genomgång konstateras att ingen nämnd uppfyller
samtliga de av kommunfullmäktige fastställda målen.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:
• Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över
till nästkommande år nämnd för nämnd.
• Överföring av överskott förutsätter att de
verksamhetsmässiga målen för prestation och kvalitet m.m.
är uppfyllda fullt ut.
• Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild prövning,
medges om det politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl.
• Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen
och beslutas av kommunfullmäktige.
Bokslutsberedningen anser att synnerliga skäl får anses föreligga hos
följande nämnder och styrelse, vilka därmed undantas från
huvudregeln:
Handikappnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden avseende bostadsanpassningsbidrag
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Forts
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§ 63 forts
Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
I den gällande budgeten för 2010 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket innebär att regleringen får
direkt påverkan på kommunens budgeterade resultat för 2010. För
2010 uppgår det budgeterade resultatet till + 21,3 mnkr.
Resultateffekten av dessa resultatregleringar blir således i enlighet
med upprättad tabell.
Efter beaktande av den förslagna resultatregleringen avseende 2009
års bokslut förbättras det budgeterade resultatet därmed med 1,3
mnkr och uppgår därefter till +22,6 mnkr.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de förs över
enligt de av nämnderna redovisade förslagen, vilket totalt uppgår till
157,2 mnkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 109,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättat förslag till resultatreglering för år 2009,
samt
2. att godkänna upprättat förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010.
§ 64

Information om ansökan till UNESCO gällande biosfärsområde.
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Avsägelser.

§ 66

Kommunala val.

§ 67

Anmälningsärenden.

§ 68

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 69

Inkomna interpellationer.

§ 70

Rivning av kommunala lokaler.

§ 71

Teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening.

§ 72

Policy för arbetsinriktad rehabilitering.

§ 73

Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge direktion för år 2009.

§ 74

Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv för år 2009.

§ 75

FOU-avtal 2011-2014 mellan Landstinget och Blekinges kommuner

§ 76

Näringslivspolitiskt program 2010.

§ 77

Nya taxor kulturlokaler.

§ 78

Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.

§ 79

Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.

§ 80

Finansiering och investeringstillstånd för ombyggnad rådhuset.

§ 81

Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

§ 82

Årsredovisning år 2009 för Karlskrona kommun.

§ 83

Rättelse av att-sats kommunfullmäktige § 54, investeringstillstånd broförnyelse.

§ 84

Svar på motion om studentbostäder.

§ 85

Svar på medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken Norra Smedjegatan.
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§ 86

Svar på medborgarförslag om en levande stadsmiljö och att knyta Wämöparksområdet
till staden.

§ 87

Svar på medborgarförslag om att upphäva detaljplan för kv Axel 1, Gasverkstomten.

§ 88

Svar på medborgarförslag om att anlägga nöjespark i dagens oljehamn.

§ 89

Svar på medborgarförslag om att producera vykort, affisch med flygfoto över Trossö.

§ 90 Svar på interpellation om ärende i barn- och ungdomsnämnden.
_____

27 maj 2010
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 maj 2010, kl.13.00-16.58

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Eva- Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.00-16.15 §§ 64 - del av
§ 78
Gerthie Olsson (S)
Roland Andreasson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Sune Johansson (S)
Eva-Britt Dahlström (S) kl 13.00- 16.55 §§ 64-87
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Johan Elofsson (M) kl 13.00-16.30 §§ 64 - 78
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Emma B Henning (M) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.00-16.30 §§ 64 - 78
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Richard Jomshof (SD) kl 13.40- 16.58 §§ 65-90
Nils Johansson (SD) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Per Ivarsson (FP) kl 13.00-16.30 §§ 64 - 78
Anna Ekström (FP) kl 13.40- 16.58 §§ 65-90
Mikael Andersson (FP)
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Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD) kl 13.00-16.30 §§ 64 - 78
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.00-16.30 §§ 64 - 78
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Rosita Persson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Margita Landehag (S)
Walla Carlsson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Lindström (M)
Bengt Fröberg (M)
Ulla Berg (SD)
Lena Hjorth (FP) kl 13.00-13.40, kl 16.30-16.58 §§ 64, 7990
Pernilla Persson (C)
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)
Birger Wernersson (S) kl 16.30-16.58 §§ 79-90
Ulf Danielsson (M) kl 16.30-16.58 §§ 79-90
Sven Wallfors (M) kl 16.30-16.58 §§ 79-90
Sören Lundh (KD) kl 16.30-16.55 §§ 79-90
Inger Åkesson (KD) kl 16.30-16.58 §§ 78-89
Lisbeth Bengtsson (S) kl 16.50-16.58 §§ 88-90
Anders Ovander (M) kl 16.55-16.58 § 90
Karl-Anders Holmqvist (C) kl 16.55-16.58 § 90
Åke Håkansson (S) kl 16.55-16.58 § 90

Närvarande

ersättare

Lena Hjorth (FP) kl 13.40-16.30 §§ 65-78
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.00-16.15 §§ 64- del av
§ 78
Sven Wallfors (M) kl 13.00-16.30 §§ 64-78
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-16.30 §§ 64-78
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Inger Åkesson (KD) kl 13.00-16.30 §§ 64-78
Sören Lundh (KD) kl 13.00-16.30 §§ 64-78
Lisbeth Bengtsson (S) kl 13.00-16.50 §§ 64-87
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Åke Håkansson (S) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Birger Wernersson (S) kl 13.00-16.30 §§ 64 -78
Eva Öhman (S)
Mats Fagerlund (S)
Camilla Persson (V)
Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Andersson (FP) och Ingrid Trossmark (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 7 juni 2010, kl. 11.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 64-90
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

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

Justeringsledamot ………………………………………………
Ingrid Trossmark
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 7 juni 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 64
Information om ansökan till UNESCO gällande biosfärsområde.
Koordinator Anders Thurén och Jenny Hertzman från Länsstyrelsen i
Blekinge län informerar om ansökan till UNESCO gällande biosfärsområde.
____

27 maj 2010
Kommunala uppdrag
Akten

2010.48.102

§ 65
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Eva-Britt Dahlström (S) har i skrivelse daterad 11 maj 2010 avsagt sig
uppdraget som nämndeman.
2. Lindy Olofsson (M) har i skrivelse daterad 16 maj 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2010.48.102

§ 66
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Tekniska nämnden
Ersättare Britt Hagström (M) efter Lindy Olofsson.
_____
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Akterna

2009.588.370
2010.244.370
2009.108.700
2010.256.700
2009.202.214
2009.909.214
2010.327.102
§ 67
Anmälningsärende.
1. Skrivelse från föreningen Svensk landskapskydd angående vindkraft.
2. Skrivelse till Statsrådsberedningen angående vindkraft.
3. Rapportering av icke verkställda beslut enligt LSS 9 § från
Handikappnämnden.
4. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
Socialnämnden.
5. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-04-27, dnr 402-1269-10,
detaljplan för Kättilsmåla 1:64 m fl i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-05-06, dnr 402-1268-10,
detaljplan för del av västra Nättraby 10:3 i Karlskrona kommun.
7. Val av ombud till Sveriges kommuner och Landstingets kongress för
mandatperioden 2011-2015.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

10

27 maj 2010

Akterna
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2010.268.820
2010.275.331
2010.276.826
2010.280.808
2010.279.170
2010.325.317
2010.323.317
2010.321.317
2010.320.816
2010.319.829
2010.318.823
2010.317.317
2010.316.829
2010.315.829
2010.314.531
2010.313.814
2010.312.332
2010.311.821
2010.310.455
2010.309.317
2010.308.312
2010.307.311
2010.306.826
2010.338.869
§ 68
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag gällande oljehamnen och Blå port, av Ingemar
Karlsson.
2. Motion om Kovikens parkområde på Saltö, av Alf Stålborg (SD).
3. Motion om Saltö bollplan, av Alf Stålborg (SD).
4. Motion om valborgsmässobål på Saltö, av Alf Stålborg (SD).
5. Medborgarförslag om att förse varje borgarbrandkår men en liten
aluminiumbåt, av Ronny Johansson.
6. Medborgarförslag om motorcrossbana i Lyckeby, av Tobias Törnström.
7. Medborgarförslag om belysning på Rosenfeltsskolans konstgräsplan, av
Mikael Törnström.
8. Medborgarförslag om konstgräsplan i Lyckeby, av Mikael Törnström.
9. Medborgarförslag om belysning i backen i skogen mellan Hässlegården
och Spandelstorp, av Frida Heideman.
10. Medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen, av Nicole Rosén.
11. Medborgarförslag om belysning av slingan runt Bastasjön, av Johanna
Svensson.
12. Medborgarförslag om en fritidsgård i Hässlegården, av Johanna
Svensson.
13. Medborgarförslag om en skateboardpark i Wämö vid gamla ishallen, av
Albin Ekroth.
14. Medborgarförslag om en skidbacke i centrum/Lyckeby, av Caroline
Svensson.
Forts

27 maj 2010
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§ 68 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
15. Medborgarförslag om belysning i skogen utanför Timjangatan och
Saffransgatan, av Matilda Lind.
16. Medborgarförslag om en skateboardhall i Lyckeby, av Johans Jansson.
17. Medborgarförslag om en skatehall i Wämöhallen, av Mattis Lindberg.
18. Medborgarförslag om fler bussar mellan Kättilsmåla och Lyckeby, av
Emil Persson.
19. Medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården, av Erika
Andersson.
20. Medborgarförslag om att rusta upp lekparken i Spandelstorp, av Nathalie
Ahlin.
21. Medborgarförslag om en konstgräsplan på Vedebyskolans fotbollsplan,
av Alexander Hasselberg.
22. Medborgarförslag om en sopstation på Spelmansgatan, av Ted Rapp.
23. Medborgarförslag om mer belysning på Fäjö, av Simon Lindholm.
24. Medborgarförslag om en handikappväg i backen på väg upp till
Hässlegården, av Linnea Larsson.
25. Medborgarförslag om att göra vägen bredare på Trombgatan i södra
Hässlegården, av Amanda Gustavsson.
26. Medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning utomhus, av
Lorena Rocha.
27. Medborgarförslag om att kulturhus och bibliotek på Pottholmen, av
Ingemar Karlsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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2010.281.611
2010.299.611

§ 69
Inkomna interpellationer.

Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
1. Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) om ärende i barn- och
ungdomsnämnden kallat ”redovisning av konsekvensbeskrivning med
åtgärder/ nyckeltal- skolområdena”, av Patrik Hansson (S).
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
2.

Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens
arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden, av Eva-Britt
Dahlström (S).
_________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2010.223.332

§ 70
Rivning av kommunala byggnader.
Tekniska förvaltningen har i sitt arbete med att se över kommunens
fastighetsbestånd identifierat ett antal fastigheter som har byggnader som är
av så pass dålig standard att det inte går att underhålla dem och att de även
kan utgöra fara för allmänheten med tanke på deras skick.
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en prioritering av resurser, så
är lämpligaste åtgärd enligt tekniska förvaltningen att byggnaderna rivs.
Den beräknade kostnaden för rivningarna enligt tekniska förvaltningen
uppgår till 6 000 000 kr. I samband med att rivningen utförs kommer
kommunens driftskostnader att minska något, men långt ifrån vad de
bedömda rivningskostnaderna uppgår till.
Kommunstyrelsen förutsätter att för samtliga objekt som tekniska nämnden
har för avsikt att riva, har det för varje enskilt objekt prövats om det finns
anledning att behålla fastigheterna i kommunal ägo, eller om de kan säljas
eller till och med överlåtas för en symbolisk summa mot att mottagaren åtar
sig fulla ansvaret för fastigheten och dess byggnader.
Detta eftersom alternativkostnaden för kommunen att ha dem kvar är att vi
måste riva befintlig byggnad.
Ingen av fastigheterna kan komma ifråga för att rivningsutgiften kan
betraktas som en anskaffningsutgift för fastigheten. Bland de berörda
fastigheterna som avses rivas finns exempelvis Wämöhallen samt gamla
butiken i Ramdala där tanken är att skapa en bättre trafikmiljö.
För att kunna genomföra rivningen har tekniska nämnden äskat en utökad
ram med 6 000 000 kr för 2010.
I enlighet med gällande regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska det
endast i undantagsfall förekomma ombudgetering eller tilläggsanslag. Ett
beslut om rivning av kommunala byggnader bör därför belasta tekniska
nämndens resultat, men utan någon ramutökning. Däremot ska det kunna
anses utgöra synnerliga skäl, varpå tekniska nämnden inte ska behöva
återställa denna del av ett eventuellt resultatöverskridande.
Forts
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§ 70 forts
Rivning av kommunala byggnader.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 118,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna rivning av samtliga kommunala byggnader i enlighet med
tekniska nämndens sammanställning, samt
2. att tekniska nämnden tillåts ta på sig kostnader som uppgår till maximalt
6 000 000 kr hänförliga till rivning av ovan beslutade byggnader.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar att godkänna rivning av kommunala byggnader, i
första hand Wämöhallen, därefter i enlighet med tekniska nämndens
prioriteringar, samt att tekniska nämnden tillåts ta på sig kostnader som
uppgår till maximalt 3 000 000 kr hänförliga till rivning av Wämöhallen samt
de tekniska nämnden prioriterade byggnaderna.
Tommy Olsson (KD) yrkar avslag på Patriks Hanssons ändringsyrkande
samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva-Britt Dahlström (S) yrkar bifall till Patrik Hanssons ändringsyrkande.
Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Patriks
Hanssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Patrik Hansson
ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 32 nej-röster och 3
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna rivning av samtliga kommunala byggnader i enlighet med
tekniska nämndens sammanställning, samt
Forts
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§ 70 forts
Rivning av kommunala byggnader.
2. att tekniska nämnden tillåts ta på sig kostnader som uppgår till maximalt
6 000 000 kr hänförliga till rivning av ovan beslutade byggnader.
_______

27 maj 2010

Kommuninvest ekonomiska förening
Finanschef
Ekonomienheten
Akten

2010.211.045

§ 71
Teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk
förening
Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie
årsstämman 25 mars 2010 beslutat att medlemmarna skall
erbjudas att teckna ett 30-årigt förlagslån.
Karlskrona kommun har erbjudits att teckna 8,1 mkr av hela
förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapital.
Efter det att emissionen genomförts kommer föreningen att
använda hela lånebeloppet för att teckna ett evigt förlagslån i det
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Syftet är att
på så sätt stärka kapitalbasen i kreditmarknadsbolaget så att
bolagets egna kapital, tillsammans med förlagslånet skall uppgå
till mer än 1 procent av balansomslutningen. Målsättningen är att
nå denna nivå senast år 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 119,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening
låna ut högst 8,1 mkr på de villkor som framgår av föreningens
erbjudande daterat mars 2010,
2. att finansiering av utlåningen skall ske genom upptagande av
lån om 8,1 mkr,
3. att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen
lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt
genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt
tilldelats kommunen, samt
4. att kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichefen och
finanschefen att i förening underteckna en bindande
teckningsanmälan och övriga lånehandlingar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Samtliga nämnder/styrelser
Personalenheten
Akten

2008.809.026

§ 72
Policy för arbetsinriktad rehabilitering
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har justeringar i rubricerad
policy genomförts i enlighet med återremiss vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 mars 2010.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 20 april 2010 lämnat ett
nytt förslag till policy för arbetsinriktad rehabilitering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 120,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta upprättat förslag till policy arbetsinriktad rehabilitering, samt
2. att förslaget till policy för arbetsinriktad rehabilitering ska gälla
Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och bolag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Handikappnämnden
Äldrenämnden
Akten

2010.171.701

§ 73
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2009
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter sedvanlig granskning
av förbundets årsredovisning för år 2009 översänt denna tillsammans
med revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns fullmäktige
för beslut om förnyad ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna å sin
sida tillstyrker att den upprättade årsredovisningen godkänns och att
direktionen samtidigt på nytt beviljas ansvarsfrihet för det senaste
verksamhetsåret.
Av årsredovisningen framkommer bl.a. att verksamheten uppvisar ett
positivt resultat om drygt 6 miljoner kronor ( enl. budget = 1,8 mnkr) att
jämföra med i stort sett det dubbla för året dessförinnan. I
sammanhanget måste då beaktas att vårdavgifterna redan under löpande
år sänktes med motsvarande drygt 5 miljoner kronor för att begränsa det
förväntade överskottet. Förbundets egna kapital uppgick därmed till
29,7 miljoner kronor vid senaste årsskiftet. Under innevarande år
kommer sedan den särskilt beslutade återbetalningen av kapital (12
mnkr) till de fem medlemskommunerna att verkställas. Tas även denna
retroaktiva regleringspost i beaktande skulle således förbundets egna
kapital i stället ha uppgått till ca 18 miljoner kronor, vilket är väl i
överensstämmelse med den långsiktiga nivå som ansetts som lämplig
(15 – 18 mnkr).
Förbundet har samtidigt uppfyllt balanskravet för år 2009 och likaså
flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som har
fastställts. Revisorerna rekommenderar dock förbundet att söka
utveckla fler långsiktiga nyckeltal för verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 121,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktion för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år
2009 och samtidigt även godkänna den av förbundet upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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27 maj 2010

Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

20

2009.253.042

§ 74
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009
Kommunfullmäktige har vid sina sammanträden beslutat att ge specifika
uppdrag och direktiv till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges
uppdrag /särskilda direktiv ska – som en del i kommunens samlade
uppföljning och utvärdering – alltid återrapporteras till fullmäktige.
Avrapporteringen i sig innebär inte att alla uppdrag kommer att vara
färdigbehandlade vid avrapporteringstillfället. En del uppdrag är så
omfattande att de kommer att sträcka sig över en längre tidsperiod. Det
viktiga är att kommunfullmäktige får besked om hur styrelser och nämnder
behandlat frågan och hur långt man har kommit. Detta ger
kommunfullmäktige en möjlighet till att ta ställning till uppdragets aktualitet
och vidare handläggning.
De uppdrag som nu följs upp under 2010 är de uppdrag som lämnades i
samband med budgetbeslutet för 2009 och uppdrag lämnade under 2009.
Uppdrag 2008 och 2009 fastställda av kommunfullmäktige;
Barn- och ungdomsnämnden
1.Utreda möjligheterna till ett kommunalt vårdnadsbidrag inom
barnomsorgen
Utredning avseende möjligheterna av införande av kommunalt
vårdnadsbidrag pågår. Det finns några kommuner som nu har fått viss
erfarenhet som barn- och ungdomsförvaltningen tittar på. Ambitionen är att
kunna ta upp detta som ett ärende under våren 2010. Om ett införande skall
vara möjligt under 2011 måste detta finnas med i budgetarbete för 2011 –
2013.
Socialnämnden
2. Uppmana socialnämnden att inom tilldelade budgetramar prioritera dels ett
nytt lågtröskelboende, dels ett nytt boende för personer med en
dubbeldiagnos
Lågtröskelboende: Beslut om inrättande av Rosenbom – akutboende med
stöd- fattades av socialnämnden i november 2009. Boendet ska ta emot
personer som tillfälligt saknar bostad och ska också fungera som ett boende
med stöd för personer som behöver bostad för längre period. Forts
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§ 74 forts
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009.
Personal har anställts i februari 2010. Boendet har fungerat från slutet av
februari – början av mars.
Boendet för personer med dubbeldiagnos planeras gemensamt med
handikappförvaltningen. Boendet på Ringöhemmets mark kommer att börja
fungera med inflyttning omkring 1 september 2010.
Tekniska nämnden
3. Uppdrag att snarast undersöka möjligheten att flytta Karlskrona
kompetenscentrum till kommunägda lokaler
Ovanstående uppdrag inkluderades i det övergripande
lokaleffektiviseringsuppdraget som gavs av kommunfullmäktige i samband
med budgetbeslutet för 2009 – 2011. Ärendet har behandlats av
fastighetsavdelningen och fortlöpande redovisat till den av kommunstyrelsen
utsedda Genomförandegruppen. Ett förslag gavs där KKC skulle flytta med
och bli en del i det sk Kungsmarkenprojektet, som drivs av AB
Karlskronahem. Dock beslutades det i maj 2009 i Genomförandegruppen
efter förda diskussioner med fastighetsägaren Dagon att utelämna KKC från
lokaleffektiviseringsuppdraget och låta verksamheten vara kvar på
Gullberna.
Utbildningsnämnden
4.Uppdrag att förbereda och starta lärlingsprogram inom vård- och
omsorgsyrken
Läsåret 2008/2009: Lärlingsprogram inom vård - omsorg anordnades inte.
Äldreförvaltningen hann inte planera för detta.
Läsåret 2009/2010: Lärlingsplatser inom vård – omsorg erbjöds på såväl
Ficherströmska gymnasiet (lärlingsprogrammet) och Ehrensvärdska
gymnasiet (ordinarie omvårdnadsprogram med möjlighet till lärlingsmodell
inom programmet).
På Ficherströmska gymnasiet började tre elever lärlingsutbildning inom vård
– omsorg av vilka en elev idag är kvar i utbildningen. Ingen av de 20 elever
som togs in på Ehrensvärdska gymnasiets omvårdnadsprogram valde
lärlingsmodellen.
Handikappnämnden
5. Uppdrag att omgående utreda behovet av framtida omvandling eller
avveckling av verksamheten vid nuvarande Ringöhemmet. I uppdraget ingår
då också att studera möjligheterna att bibehålla eller nyetablera
verksamheter/boenden inom det geografiska området runt nuvarande
Ringöhemmet.
Forts
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§ 74 forts
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009.
Ringöhemmet fyller idag ett behov om 26 platser, särskilt boende
socialpsykiatri. Insatsen grundar sig på beslut enligt SoL. Av dessa platser är
14 st s.k. fullvärdiga lägenheter rent lokalmässigt, men det går för den skull
inte ens att diskutera LSS-beslut i den komplexa verksamhet som
Ringöhemmet utgör totalt. Där sätter lagstiftningen en gräns.
Handikappnämnden har fört diskussion med främst Karlskronahem (som
äger fastigheten) om möjligheten att riva/avveckla en del av Ringöhemmet
för att leda verksamheten i rätt riktning (LSS). Tekniskt sett är inte detta
görbart. Den politiska viljeinriktningen är idag en avveckling av
Ringöhemmet på lång sikt, som skulle innebära exploateringsmöjligheter för
bostadsbebyggelse på området parat med LSS-lokaler/verksamhet för
socialpsykiatrin. Det sistnämnda är viktigt – att handikappnämnden för
målgruppens räkning får en fortsatt tillgång till området i en framtid för
särskilt boende enligt gällande lagstiftning.
Under tiden kommer ett s.k. dubbeldiagnosboende att etableras på tomten i
anslutning till Ringöhemmet, Karlskronahem har uppdraget och det beräknas
stå klart i september 2010. Det är värt att notera att byggnaden är en
modullösning som är flyttbar den dag framtidsplanerna för Ringöhemmet blir
verklighet.
Verksamheten kommer att bedrivas i samverkan mellan
handikappförvaltningen och socialförvaltningen eftersom målgruppen
befinner sig inom respektive ansvarsområde, psykisk sjukdom och beroende.
I en snar framtid är det önskvärt att man inom handikappnämnden kan finna
annan lösning för återstoden av de platser på Ringöhemmet som inte ens är
lokalmässigt fullvärdiga, det rör sig 12 platser. Prognosen att lyckas är dock
mycket osäker, dels har nämnden under 2009 genomfört ett omfattande
effektiviseringsuppdrag för att klara budgetmålet, dels finns signalen från
landstinget om stora neddragningar i slutenvården som ger ytterligare behov
av boendeplatser i kommunens socialpsykiatri.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 122,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna avlämnad rapport.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2010.110.106

§ 75
FoU-avtal 2011-2014 mellan Landstinget och Blekinges kommuner.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker äldrenämndens och
handikappnämndens framställan om att godkänna förslaget till nytt avtal med
landstinget Blekinge om FoU-verksamheten i länet.
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner löper
ut den 31 december 2010 och förslaget från äldrenämnden och
handikappnämnden är att ett avtal tecknas mellan perioden 2011-2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 123,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att beslut om tecknande om av FoU-avtal för perioden 2011-2014 för
Karlskrona kommuns räkning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

24

2010.19.140

§ 76
Näringslivspolitiskt program 2010
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2005 om ett näringslivspolitiskt
program.
Programmet har nu uppdaterats och förnyats av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med bland annat
samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmet har även redovisats för
Karlskronas näringslivsorganisationer vid en s k Styrelsedialog varefter
kompletteringar har skett.
Det näringslivspolitiska programmet anger dels mål för 2010, dels
långsiktiga mål.
Indelningen i dokumentet är följande:
• Karlskronas näringsliv
• Plats för fler
• Idrott och hälsa
• Turism och besöksnäring
• Centrum för Telecom
• Det ska vara lätt att nå oss.
• Östersjöns mötesplats
• Fler i arbete
• En kommun i ekologisk balans
• Bilden av Karlskrona
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 124,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta det näringslivspolitiska programmet för 2010,
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra programmet.
Christina Mattisson (S), Mats Lindbom (C) och Sofia Bothorp (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Kulturnämnden
Akten

25

2010.85.061

§ 77
Nya taxor kulturlokaler
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 januari 2010, § 4 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att justera hyrorna för kulturlokaler i enlighet
med kulturnämndens förslag.
Nämnden skriver att den senaste taxejusteringen var 2007.
De föreslagna nya taxorna ligger, liksom tidigare, i det undre kostnadsskiktet
i jämförelse med övriga liknande lokaler i kommunen. Det är viktigt att
kunna erbjuda så många som möjligt tillfälle att hyra prisvärda lokaler.
Taxan för kommunens skolprojekt som sker i skolans regi i
undervisningssyfte, ex musikal och teaterprojekt ska, enligt förslag i
kulturnämnden april 2009, läggas på samma nivå som för ideella föreningar.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 9 mars 2010 §§ 66 för att
klarlägga taxorna.
Kulturnämnden har vid sammanträdet den 16 mars 2010 §§ 20 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att justera hyrorna för kulturlokaler i enlighet
med kulturnämndens nya förslag till taxor i kulturlokaler.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 125,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att besluta enligt kulturnämndens nya förslag till taxor i kulturlokaler,
samt
2. att den nya taxan ska gälla från och med den 1 juli 2010.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

27 maj 2010

Stena Line
Karlskrona stuveri AB
Kruthusen företagsfastigheter
Ekonomienheten
Akten

26

2010.66.406

§ 78
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
Verkö är den största färjehamnen i sydöstra Skandinavien för fraktgods i
kombination med passagerare. Karlskrona hamn är ett riksintresse,
klassificerad som en TEN-T kategori A-hamn och en viktig transportnod
med sitt geografiska läge som länkar Skandinavien med centrala och södra
Europa, men även med östra Europa med länder som Vitryssland och
Ukraina.
Ett av Europas ledande färjerederier, Stena Line, trafikerar sedan 1997, linjen
Karlskrona – Gdynia med två avgångar per dygn. I genomsnitt nyttjas för
närvarande kajen på Verkö 5 timmar per dygn. Volymen passagerare är cirka
350 000 passagerare per år och godstransporterna är cirka 1 miljon ton gods
per år. Rederiet har beslutat att introducera två likvärdiga Ro-Pax färjor
under 2010 – 2011 med förhöjd kapacitet i förhållande till nuvarande färjor
på linjen.
Samtidigt uttalas också ambitionen att utveckla intermodalitet mellan färja
och järnväg. Färjehamnens koppling till kust till kustbanan kan då få en
framtida strategisk betydelse.
Hamnen har goda förbindelser med Europavägnätet och direkt anslutning till
det nationella järnvägsnätet.
Färjeleden Karlskrona – Gdynia med anslutningar ingår i ”Motorways of the
Sea”, vilket innebär att färjeleden är prioriterad av EU. Kust till kustbanan,
sträckan Emmaboda – Karlskrona, upprustas inom projektet för att utveckla
transportkorridoren genom Europa.
För att förbättra infrastrukturen till hamnen har EU beviljat Karlskrona
kommun cirka 12 milj. kr i stöd för perioden 2009 – 2013. Åtgärder som
kommer att genomföras är bland annat upprustning och elektrifiering av
hamnspåret, bulleråtgärder och elanslutning av färjorna till en samlad
kostnad av cirka 60 mkr. Vidare kommer ett triangelspår att anläggas på
Verkö för att kunna hantera heltåg.
Karlskrona Åkericentral planerar för ett utbyggt logistikcenter i anslutning
till hamnens industrispår och den allmänna, öppna lastzonen. Forts
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§ 78 forts
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
Sammanfattningsvis utgör Verkö färjehamn och industriområde en stor
tillgång för Karlskronas utveckling och för Sveriges möjlighet att utveckla
rationella transportstråk mot centrala och södra Europa.
Utvecklingsmöjligheter
Karlskrona har stora möjligheter att ytterligare utveckla Verkö hamn och
industriområde. Utvecklingen bör ta utgångspunkt i områdets
styrkepositioner. Den fortsatta utvecklingen ska ha tydligt fokus på Ro-Pax
färjor och Ro-Ro-fartyg med intermodala godsmöjligheter, färja/fartyg-vägjärnväg, och med snabba godsflöden. Färjehamnen ska vara den naturliga
och självklara trafiknoden för passagerare och gods över sydöstra Östersjön.
Verkö industriområde ska också marknadsföras för sin unika tillgång av
industritomter med direkt access till industrikajer med goda
inseglingsförhållanden och extremt god bärighet. Markuthyrning och
framförallt markförsäljning kan ge betydande intäkter, industriell utveckling
och nya arbetstillfällen i området.
Karlskrona som turiststad och besöksmål har en stor utvecklingspotential i
relation till den stora resandeström som kommer med färjorna. Av de cirka
300 000 passagerarna som årligen reser med linjen är det idag bara 14
procent som stannar och besöker Karlskrona, övriga reser direkt vidare.
Stena Lines verksamhet på Verkö har bedrivits inom ramen för hamnavtal
med tekniska nämnden, lokalhyresavtal med Kruthusen Företagsfastigheter
AB och stuveriavtal med Karlskrona Stuveri AB.
Tekniska nämnden har under många år visat ekonomiskt underskott för
färjehamnsverksamheten medan Kruthusen och Karlskrona Stuveri AB visat
ett överskott. Enligt en utredning från Blekinge Tekniska Högskola, daterat
april 2008 är den ackumulerade förlusten för kommunen cirka 100 mkr,
ränteuppräknat cirka 130 mkr.
Diskussioner och förhandlingar har skett mellan Stena Line och Karlskrona
kommun om att i ett samägt aktiebolag utveckla hamnen med fokus på
passagerare och frakt.
Område
Det område som omfattas av förslaget till den nya bolagsbildningen framgår
av bifogad karta (bilaga 1) och omfattar det terminalområde som Stena Line
idag nyttjar för sin verksamhet med tillhörande vattenområden, markområdet
som delvis nyttjas som uppställningsplats samt angöringsytan vid ett
eventuellt kajläge 2. ”Nya” Karlskrona Stuveri AB ska upplåta en kostnadsfri
nyttjanderätt för Karlskrona kommun till angöringsytan till kajläge 2. Ytan
används för närvarande av tekniska förvaltningen för tillfälliga upplag. Forts
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§ 78 forts
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
Verkö industriområde, som inte omfattas av bolagsbildningen, har stor
potential att växa med en tillgång på cirka 70 000 kvadratmeter
markplanerad industrimark med extremt god bärighet. Området används för
närvarande som gasrörsupplag till och med år 2012. För framtiden finns
möjlighet att skapa ytterligare industrimark genom utfyllnad av angränsande
vattenområden som ligger inom detaljplanelagt industriområde.
Företrädesvis kan företag med miljöinriktning vara lämpliga på området, till
exempel tillverkare av vindkraftverk, vågkraftsföretag eller annan tung
industri med behov av kaj samt logistikföretag med koppling till
färjetrafiken.
Samägt bolag
Parternas målsättning med det samägda bolaget är att ta bort det årliga
underskottet för färjeverksamheten främst genom att åstadkomma ökade
hamnintäkter, bättre utnyttja de investeringar som gjorts, etablera fler linjer
och nya destinationer, ge mervärde till hela Karlskrona kommun samt stärka
kommunens varumärke.
Effekterna av ett samägt bolag är sammanfattningsvis:
• Karlskrona kommun bidrar med nätverk och kunskap inom
infrastrukturområdet, Östersjö- kontakter, EU-kunskap och erfarenhet
som hamnmyndighet.
•

Stena Line har ett stort nätverk och professionell kunskap om
rederimarknaden i allmänhet och färje- och speditionsmarknaden i
synnerhet. Detta ger större möjligheter för hamnen att utvecklas mot
fler destinationer och det är önskvärt med fler aktörer engagerade i
hamnen.

•

Förstärkning av finansiell kapacitet för utveckling av bolaget och
utbyggnad av färjeterminalen. Aktieförsäljningen ger ett betydande
kapitaltillskott och framtida investeringar delas mellan delägarna.

•

Stena Line och kommunen får som delägare incitament för och del i
en positiv utveckling av verksamheten på terminalområdet (till
exempel nya färjelinjer och destinationer).

•

Stena Line blir genom samägande i bolaget en långsiktig aktör i
Karlskrona. Stena Lines långsiktighet (30-60 år) innebär ökad vilja att
göra investeringar i färjor och att utveckla destinationsorten
Karlskrona.

•

Årlig satsning på marknadsföring av Karlskrona kommun som
destinationsort.
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•

Kapital frigörs i kommunen genom försäljningen av 51 procent av
aktierna i bolaget. Försäljningsintäkten täcker delar av det underskott
som ackumulerats under åren för hamnverksamheten på Verkö.

•

Bolaget blir en tydligare och mer självständig ekonomisk enhet.

Stena Line har erfarenhet av ägande av färjehamnar bland annat i Holyhead,
Wales. Denna hamn är helägd av Stena Line och trafikeras på samma villkor
av ytterligare ett rederi. Detta är en förutsättning för att behålla en fri
konkurrens och rätt för fler rederier att etableras. Verkö färjehamn kommer
även efter bildandet av ett gemensamt bolag vara en allmän hamn.
Stena Line har för avsikt att köpa aktierna genom sitt helägda bolag SLP
Stena Line Treasury
AB under namnändring till Stena Line Ports AB. Nedan benämns köparen
SLP Stena Line Treasury AB som Stena Line.
Paketering av samägt bolag
Följande förslag till paketering av ett samägt bolag med Stena Line som
51procent delägare och Karlskrona kommun som 49 procent delägare
föreligger: (Det samägda bolaget benämns nedan ”nya” Karlskrona Stuveri
AB).
AB Karlskrona Moderbolag äger samtliga aktier i Karlskrona Stuveri AB.
Karlskrona kommun äger idag även hamnytorna med tillhörande kajer och
den tomträtt där Kruthusen Företagsfastigheters byggnader är uppförda.
Som ett första steg i paketeringen säljer AB Karlskrona Moderbolag samtliga
aktier till Karlskrona kommun till ett belopp av 1.450 tkr vilket motsvarar det
bokförda värdet. Karlskrona kommun äger därefter 100 procent av aktierna i
Karlskrona Stuveri AB.
Kruthusen säljer tomträtten med byggnaderna som ligger på ”ofri grund” till
Karlskrona kommun till ett belopp av 32,9 mkr och tomträtten upphör att
gälla. I detta läge äger Karlskrona kommun hamnytor och byggnader inom
det aktuella området.
Karlskrona kommun säljer därefter hamnytorna med kajer och byggnaderna
till Karlskrona Stuveri AB till ett belopp av 155,2 mkr vilket motsvarar det
bokförda värdet.
Karlskrona kommun ger i nästa skede Karlskrona Stuveri AB ett
aktieägartillskott på maximalt 152,3 mkr. Karlskrona Stuveri AB kommer
därmed att vara skuldfritt och kan generera årlig vinst då det ej belastats av
låneskulder.
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Aktieägartillskottet som ges till Karlskrona Stuveri AB är ovillkorat. Detta
aktieägartillskott finansieras genom att Karlskrona Kommun tillfälligt upptar
ett lån på samma belopp, och överför medlen till Karlskrona Stuveri AB, som
i sin tur använder dessa likvider för att lösa den revers som upprättades
mellan Kommunen och bolaget för finansiering av fastighetsöverlåtelsen.
När Karlskrona Stuveri AB löser in reversen, kan Karlskrona kommun
omgående lösa det nyupptagna lånet som krävs för att kunna göra
aktieägartillskottet. Den slutliga effekten av detta är att Karlskrona Stuveri
AB härmed har köpt fastigheterna och efter mottagande av
aktieägartillskottet kan lösa in de skulder som finns. Bolaget är därmed
skuldfritt, och uppfyller villkoren för att en försäljning till Stena Line ska
kunna effektueras.
Det totala bokförda värdet på Karlskrona Stuveri AB med hamnytor,kajer
och byggnader uppgår till 155,2 mkr vid överlåtelsedagen den 1 juli 2010.
Efter genomförda förhandlingen med Stena Line har Karlskrona Stuveri AB
åsatts ett värde om 250 mkr vilket klart överstiger en tidigare genomförd
värdering.
När ovanstående paketering är genomförd köper Stena Line av Karlskrona
kommun 51 procent av aktierna i Karlskrona Stuveri AB till ett belopp av
127,5 mkr (51 procent av 250 mkr).
Realisationsvinsten för Karlskrona kommun uppgår till 49,1 mkr
(Kommunens anskaffningsvärde för aktierna är 1,4 mkr. Därtill tillförs
maximalt 152,3 mkr som aktieägartillskottt vilket ger totalt 153,7 mkr i
anskaffningsvärde för aktierna. Kommunen säljer 51 procent av aktierna,
motsvarande eget anskaffningsvärde 78,4 mkr (51 procent av 153,7 mkr) till
ett belopp av 127,5 mkr. Reavinsten blir 127,5 – 78,4 = 49,1 mkr.)
Aktieförsäljningen regleras i det bifogade aktieöverlåtelseavtalet (bilaga 2).
Generellt bifogas avtalen utan underbilagor.
Fastighetsärenden
Följande försäljningar och överenskommelser föreslås ske gällande
fastigheterna som en del av paketeringen som beskrivs ovan:
1. Karlskrona Stuveri AB köper av Karlskrona kommun del av Verkö 3:25
till ett belopp av 1.800.000 kr enligt köpeavtal bilaga 3.
2. Karlskrona Stuveri AB köper av Karlskrona kommun del av Verkö 3:272
till ett belopp av 600.000 kr enligt köpeavtal bilaga 4.
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3. Kruthusen Företagsfastigheter AB äger byggnaderna som är uppförda på
fastigheten Verkö 3:273 och har tomträttsavtal med Karlskrona kommun.
Tomträtten övergår till Karlskrona kommun med tillhörande byggnader och
kommunen erlägger 32.894.470 kr till Kruthusen enligt avtal om överlåtelse
av tomträtt bilaga 5. Tomträtten dödas därefter.
4. Karlskrona Stuveri AB köper av Karlskrona kommun dels fastigheten
Verkö 3:273 samt dels del av Verkö 3:25 och Verkö 3:272 till ett belopp av
152.798.079 kr enligt bilaga 6 att regleras in i del av Verkö 3:272 enligt
punkt 2 ovan.
Karlskrona Stuveri AB betalar således en total köpeskilling på 600.000 kr +
1.800.000 kr + 152.798.079 kr = 155.198.079 kr.
Styrning av ”nya” Karlskrona Stuveri AB
I aktieägaravtalet som har en initial giltighetstid till och med den 31 dec 2030
(bilaga 7) regleras förhållandet mellan aktieägarna Karlskrona kommun och
Stena Line och fastställer även ägardirektiven till det samägda ”nya”
Karlskrona Stuveri AB. Bolagsordningen framgår av bilaga 8.
Ägarsamrådet:
I aktieägaravtalet beskrivs ägarsamrådets uppgifter. Ägarsamrådet består av
två representanter från Stena Line och två representanter från Karlskrona
kommun. Representationen är således lika stor från parterna.
Ägarsamrådets uppgift är att samordna de bägge ägarnas styrning av ”nya”
Karlskona Stuveri AB genom direktiv som fastställes på bolagsstämman. I
aktieägaravtalet fastställes att beslut inom ägarsamrådet i särskilt angivna
viktigare frågor skall ske i konsensus, det vill säga parterna måste vara
överens för att besluta ska kunna fattas. Kommunens representanter inhämtar
direktiv från kommunfullmäktige i principiella och övergripande frågor
angående styrningen av bolaget.
Ägarsamrådets uppgifter omfattar sammanfattningsvis beslut gällande:
• Ändring av bolagsordningen
• Ändring av bolagets verksamhet
• Ändring av aktiekapital
• Ändring av ägardirektiv
• Vinstutdelning
• Investeringar och lån större än 20 mkr per investering/lån eller
maximalt 50 mkr per år
• Avtal som väsentligt avviker från ägardirektiven
• Kapitaltillskott
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Styrelsen:
Styrelsen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB har sitt säte i Karlskrona och
består av fem ledamöter och två suppleanter. Stena Line utser tre av dessa
ledamöter och en suppleant. Kommunen utser två ledamöter och en
suppleant. Karlskrona kommun utser ordföranden i styrelsen och Stena Line
utser VD för bolaget. Styrelsen kommer att utses vid en extra bolagsstämma.
”Nya” Karlskrona Stuveri AB träffar ett 20-årigt hamnavtal, ett
lokalhyresavtal och ett stuveriavtal med Stena Lines rederi, Stena Line
Scandinavia AB, på samma nivåer som gäller idag. Ersättningarna enligt
avtalen indexregleras till del enligt konsumentprisindex.
”Nya” Karlskrona Stuveri AB träffar dessutom ett administrativt avtal med
Stena Line för att administrera, leda och utveckla bolaget samt svara för den
löpande förvaltningen och rapporteringar.
I det administrativa avtalet anges också att ”nya” Karlskrona Stuveri AB
årligen ska satsa 3 mkr på turistinformation om Karlskrona kommun i bland
annat Polen och Tyskland med syftet att öka turistflödet till Karlskrona.
Vidtagna åtgärder och utfall ska regelbundet redovisas för
ägarsamrådet. ”Nya” Karlskrona Stuveri AB kan säga upp avtalet i denna del
om de vidtagna marknadsåtgärderna visat sig inte ha gett annat än ringa
effekt. Avstämning av detta sker efter 5 år.
I aktieägaravtalet som även omfattar ägardirektiven anges att ”nya”
Karlskrona Stuveri AB över tiden ska generera ett ekonomiskt överskott
motsvarande minst 2 mkr per år.
Avtalet anger också de förutsättningar som gäller bland annat avseende pris
vid utköp av någon av parterna från bolaget i de fall någon av parterna vill
sälja sin aktiepost eller om Stena Line lägger ner sin färjeverksamhet i
Karlskrona.
I avtalet anges också att parterna ska möjliggöra utlåning av medel till ”nya”
Karlskrona Stuveri AB. Parterna går i borgen motsvarande sin andel av
ägandet i bolaget för de skulder som bolaget har hos endera part.
Framtida investeringar och underhåll av hamnytor, kajer och byggnader
hanteras inom ”nya” Karlskrona Stuveri AB.
Samarbete med andra hamnar
Samarbetet mellan Karlskrona kommun genom Stuveriaktiebolaget och
Karlshamn hamn bör utvecklas med gemensamma målsättningar, profilering
av hamnarna och utvecklingsstrategi.
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Vinsten är att hamnarna gemensamt utgör en större aktör med tillsammans
större resurser och ett bredare utbud med flexibla lösningar. Karlskronas
styrka som en geografiskt attraktivt belägen hamn för Ro-Pax och Ro-Ro
utveckling måste utgöra en av grunderna i samarbetet. Ett samägt bolag med
Stena Line är i detta sammanhang en stark tillgång för alla parter. Stena Line
är positivt inställda till ett samarbete med Karlshamn. Ett samarbete stärker
regionens transportutveckling markant på nationell nivå, i enlighet med
hamnstrategiutredningens intentioner.
Hamnarna kan tillsammans skapa en starkare profil i södra Östersjön och
bildar en större och starkare nod i såväl nord-sydliga som öst-västliga
prioriterade EU-stråk för transporter.
Gdynia hamn har ett stort antal reguljära linjer över hela världen. Med en
effektiv marknadsföring och information bör denna möjlighet komma
Karlskrona till godo. Det finns även utvecklingsmöjligheter med andra
hamnar i Baltikum och den Ryska Kaliningradregionen.
Övrigt
Det aktuella projektet Motorways of the Sea omfattar bland annat
landanslutning för elektrifiering av färjorna vid kajläge och kommer att
genomföras inom ”nya” Karlskrona Stuveri AB´s hamnområde. Bidragen
från EU påverkas ej av den nya bolagsbildningen.
I Karlskrona Stuveri AB är för närvarande 13 personer anställda.
Anställningarna påverkas inte till sitt innehåll av att kommunen säljer delar
av aktierna i bolaget. De anställda är organiserade inom Svenska
Transportarbetareförbundet, avdelning 2. MBL-förhandling avseende
föreslagen förändring kommer att genomförs 7 maj 2010.
Stor vikt läggs vid hållbar utveckling och i aktieägaravtalet anges att parterna
är ense om att verksamheten inom det samägda bolaget ska bedrivas på ett
sätt som är förenligt med krav på hållbar utveckling.
Betonas bör vidare att färjehamnen även efter ”bildandet” av det samägda
bolaget kommer att vara en allmän hamn, det vill säga öppen för andra
rederier och linjer på en icke diskriminerande grund. Detta gäller såväl
hamn- och kajytor som passagerarytor i teminalbyggnaderna.
LOU (lagen om offentlig upphandling) gäller inte för delägt bolag, men
allmänna regler om affärsmässighet och konkurrensutsättning fastställs i
ägardirektiven. Offentlighetsprincipen kommer inte heller att gälla för det
delägda bolaget, eftersom kommunen inte kommer att ha ett bestämmande
inflytande över bolaget.
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Handlingsoffentlighet kommer i och med kommunens minoritetsägande inte
att gälla för ”nya” Karlskrona Stuveri AB.
Kommunens policies, riktlinjer och handlingsplaner för Karlskrona Stuveri
AB upphör att gälla i och med försäljningen av aktierna i bolaget. Detta
gäller t ex ekonomi- och verksamhetsstyrning, informationspolicy,
trafiksäkerhetspolicy.
En sammanfattande riskanalys bifogas i bilaga 9.
Aktieförsäljningen föreslås ske den 1 juli 2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 126,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna bildandet av ett med Stena Line samägt bolag för hamn- och
stuveriverksamheten inom terminalområdet på Verkö, vilket innefattar beslut
enligt punkt 1-17 nedan:
1. Karlskrona Kommun köper samtliga aktier i Karlskrona Stuveri AB av
AB Karlskrona Moderbolag till ett belopp av 1.450.000 kr och
motsvarande direktiv ges till AB Karlskrona Moderbolag att sälja
aktierna,
2. Karlskrona kommun försäljer del av fastigheten Verkö 3:25 till ett
belopp av 1.800.000 kr enligt köpeavtal bilaga 3 till Karlskrona Stuveri
AB och motsvarande direktiv ges till Karlskrona Stuveri AB att köpa
fastigheten,
3. Karlskrona kommun försäljer del av fastigheten Verkö 3:272 till ett
belopp av 600.000 kr enligt köpeavtal bilaga 4 till Karlskrona Stuveri
AB och motsvarande direktiv ges till Karlskrona Stuveri AB att köpa
fastigheten,
4. Karlskrona kommun ger direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB
att sälja byggnaderna inom hamnområdet och överlåta tomrätterna till
Karlskrona kommun till ett belopp av 32.894.470 kr enligt bilaga 5,
5. Karlskrona kommun försäljer dels fastigheten Verkö 3:273 dels del av
Verkö 3:25 och Verkö 3:272 till ett belopp av 152.798.079 kr enligt
bilaga 6 till Karlskrona Stuveri AB att regleras in i annan av Stuveriet
tillhörig fastighet inom terminalområdet och motsvarande direktiv ges
till Karlskrona Stuveri AB att köpa fastigheterna,
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6. överlåtelsen av fastigheterna från Karlskrona kommun till Karlskrona
Stuveri AB finansieras genom upprättande av en revers mellan
Karlskrona kommun och Karlskrona Stuveri AB,
7. Karlskrona kommun lämnar aktieägartillskott till Karlskona Stuveri AB
på maximalt 152.291.279 kr,
8. Karlskrona kommun ger direktiv till Karlskrona Stuveri AB att lösa in
befintlig revers till Karlskrona kommun,
9. aktieägartillskottet finansieras genom upptagande av lån om maximalt
152.291.279 kr,
10. Karlskrona Kommun försäljer 51 procent av aktierna i Karlskrona
Stuveri AB till SLP Stena Line Treasury AB till ett belopp av
127.500.000 kr,
11. fastställande av aktieägaravtalet mellan Karlskrona kommun och SLP
Stena Line Treasury AB,
12. fastställande av aktieöverlåtelseavtal mellan Karlskrona kommun och
SLP Stena Line Treasury AB,
13. fastställande av bolagsordningen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB,
14. bevilja ett lån om maximalt 7 mkr för bolagets behov av rörelsekapital
för de första två verksamhetsåren,
15. återkomma med förslag på 2 representanter från Karlskrona kommun till
ägarsamrådet och vid bolagsstämman i det ”nya” Karlskrona Stuveri AB
varvid uppdraget för, av kommunfullmäktige, tidigare utsett ägarombud
med ersättare i Karlskrona Stuveri AB upphör per tillträdesdagen för
aktierna,
16. återkomma med förslag på ordförande, en ledamot och en suppleant i
styrelsen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB, varvid uppdraget för, av
kommunfullmäktige, tidigare valda styrelseledamöter och
styrelseordförande i Karlskrona Stuveri AB upphör per tillträdesdagen
för aktierna, samt
17. kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att i övrigt underteckna
handlingar för att fullfölja ärendet i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut.
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Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (S) överlämnar en skrivelse daterad 27 maj 2010, samt
yrkar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett
förslag om en försäljning av Verköhamnen till ett helägt kommunalt bolag.
Günter Dessin (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Mats Johansson (S) yrkar bifall på Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Tommy Olsson (KD), Richard
Jomshof (SD), Ann-Louise Trulsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Percy Blom (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall
på Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars
Hildingssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Lars Hildingssons
ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 31 nej-röster och 4
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bildandet av ett med Stena Line samägt bolag för hamn- och
stuveriverksamheten inom terminalområdet på Verkö, vilket innefattar beslut
enligt punkt 1-17 nedan:
1.

Karlskrona Kommun köper samtliga aktier i Karlskrona Stuveri AB av
AB Karlskrona Moderbolag till ett belopp av 1.450.000 kr och
motsvarande direktiv ges till AB Karlskrona Moderbolag att sälja
aktierna,
Forts

27 maj 2010

37

§ 78 forts
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
2. Karlskrona kommun försäljer del av fastigheten Verkö 3:25 till ett
belopp av 1.800.000 kr enligt köpeavtal bilaga 3 till Karlskrona Stuveri
AB och motsvarande direktiv ges till Karlskrona Stuveri AB att köpa
fastigheten,
3. Karlskrona kommun försäljer del av fastigheten Verkö 3:272 till ett
belopp av 600.000 kr enligt köpeavtal bilaga 4 till Karlskrona Stuveri
AB och motsvarande direktiv ges till Karlskrona Stuveri AB att köpa
fastigheten,
4. Karlskrona kommun ger direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB
att sälja byggnaderna inom hamnområdet och överlåta tomrätterna till
Karlskrona kommun till ett belopp av 32.894.470 kr enligt bilaga 5,
5. Karlskrona kommun försäljer dels fastigheten Verkö 3:273 dels del av
Verkö 3:25 och Verkö 3:272 till ett belopp av 152.798.079 kr enligt
bilaga 6 till Karlskrona Stuveri AB att regleras in i annan av Stuveriet
tillhörig fastighet inom terminalområdet och motsvarande direktiv ges
till Karlskrona Stuveri AB att köpa fastigheterna,
6. överlåtelsen av fastigheterna från Karlskrona kommun till Karlskrona
Stuveri AB finansieras genom upprättande av en revers mellan
Karlskrona kommun och Karlskrona Stuveri AB,
7. Karlskrona kommun lämnar aktieägartillskott till Karlskona Stuveri AB
på maximalt 152.291.279 kr,
8. Karlskrona kommun ger direktiv till Karlskrona Stuveri AB att lösa in
befintlig revers till Karlskrona kommun,
9. aktieägartillskottet finansieras genom upptagande av lån om maximalt
152.291.279 kr,
10. Karlskrona Kommun försäljer 51 procent av aktierna i Karlskrona
Stuveri AB till SLP Stena Line Treasury AB till ett belopp av
127.500.000 kr,
11. fastställande av aktieägaravtalet mellan Karlskrona kommun och SLP
Stena Line Treasury AB,
12. fastställande av aktieöverlåtelseavtal mellan Karlskrona kommun och
SLP Stena Line Treasury AB,
13. fastställande av bolagsordningen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB, forts
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14. bevilja ett lån om maximalt 7 mkr för bolagets behov av rörelsekapital
för de första två verksamhetsåren,
15. återkomma med förslag på 2 representanter från Karlskrona kommun till
ägarsamrådet och vid bolagsstämman i det ”nya” Karlskrona Stuveri AB
varvid uppdraget för, av kommunfullmäktige, tidigare utsett ägarombud
med ersättare i Karlskrona Stuveri AB upphör per tillträdesdagen för
aktierna,
16. återkomma med förslag på ordförande, en ledamot och en suppleant i
styrelsen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB, varvid uppdraget för, av
kommunfullmäktige, tidigare valda styrelseledamöter och
styrelseordförande i Karlskrona Stuveri AB upphör per tillträdesdagen
för aktierna, samt
17. kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att i övrigt underteckna
handlingar för att fullfölja ärendet i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut.
________
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§ 79
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.
Tekniska nämnden föreslår att det planerade nya gruppboendet i Backabo
för funktionshindrade ska byggas i kommunal regi och därmed inrymmas
inom den beslutade (alternativt utökade) investeringsbudgeten. Förslaget
från tekniska förvaltningen innebar däremot att projektet i stället skulle
upphandlas och genomföras i extern regi, för att inte behöva belasta det
tillgängliga investeringsutrymmet. Lokalerna skulle sedan förhyras av
kommunen via ett 20-årigt avtal med hyresvärden.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ett byggande i egen regi
långsiktigt alltid är det billigaste alternativet för kommunen. Nuvarande
fastställda finansiella målsättning om en begränsning av det årliga
investeringsutrymmet till motsvarande avskrivningarnas storlek bidrar
samtidigt till att reducera kommunens handlingsfrihet i förhållande till de
omfattande olika investeringsbehov som redovisas i nuläget. Ett alternativ
till att kunna tillmötesgå dessa investeringsbehov är då att i enstaka fall låta
vissa projekt uppföras i extern regi. Det planerade gruppboendet i Backabo
är då ett exempel på ett mycket angeläget projekt, som skulle kunna bli
föremål för just en sådan hantering. Det finns dessutom aktörer som redan
visat intresse för att vilja åta sig detta uppdrag. Som jämförelse kan nämnas
att tidigare behandlat ”nytt boende i Inglatorp för (psykiskt)
funktionshindrade” däremot bedömdes ej kunna väcka något intresse hos
externa entreprenörer, varför en byggnation i kommunal regi ansågs som
mest realistisk.
Kommunledningsförvaltningen avråder samtidigt från alternativet att utöka
den tillgängliga investeringsramen för år 2010 (och eventuellt också 2011),
så att ett utrymme skapas för ytterligare investeringar. En sådan lösning
skulle nämligen innebära att målsättningen om att ett eventuellt positivt
resultat för kommunen (för åren 2010/2011) ska användas för att amortera
på kommunens befintliga låneskuld inte tillämpas fullt ut.
Kommunledningsförvaltningen gör också bedömningen att det inte är
möjligt att omprioritera inom den tillgängliga investeringsramen, så att
nödvändigt utrymme skapas för investeringen på Backabo.
En sådan omprioritering skulle nämligen bara få som konsekvens att andra
angelägna investeringsprojekt (inom t.ex. Förskole- och skollokaler)
tvingades senareläggas eller rent av att utgå helt ur planeringen. Forts
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§ 79 forts
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.
Görs trots allt ändå bedömningen att projektet ska byggas i kommunal regi,
bör ärendets behandling i stället överlämnas till kommande budgetberedning
för åren 2011 – 2013 (2015 för Investeringsplanen). Budgetberedningen får
då en möjlighet att göra en helhetsbedömning och en avvägning över tiden,
där detta projekt kan ställas i relation till alla andra angelägna projekt som
konkurrerar om det tillgängliga och begränsade investeringsutrymmet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 127,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela tekniska förvaltningen investeringstillstånd för nytt
gruppboende i Backabo för funktionshindrade,
2. att finansiera ovan beslutade bygge genom att omfördela
investeringsutrymmet för ombyggnad av rådhuset, samt
3. att de för boendet tillkommande drift- och lokalkostnaderna ska inrymmas
inom de för handikappnämnden tilldelade budgetrammarna för år 2011 och
framåt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2010.154.295

§ 80
Finansiering och Investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 april beslutades att bevilja
tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset.
I samband med beslut om investeringstillståndet så togs, med hänvisning till
att Domstolsverket tecknar ett avtal om att finansiera investeringen på 6 år,
även beslut om att investeringen ska finansieras genom nyupplåning. I och
med att beslut om nyupplåning tas ska detta godkännas av
kommunfullmäktige.
Efter kommunstyrelsens beslut så har även inkomna anbud kunnat värderas
och investeringen kommer att överskrida de 20 miljoner som ursprungligen
söktes. Den totala investeringsutgiften beräknas nu, inkl byggherrekostnader
och poster för oförutsett att uppgå till strax under 30 miljoner kronor.
Diskussion förs med nu med Domstolsverket om myndigheten fortfarande
står kvar vid att teckna nytt hyresavtal baserat på den faktiska
investeringsutgiften.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 128,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
när av bägge parter undertecknat avtal med domstolsverket kan uppvisas,
samt
2. att investeringsutgiften, maximalt 28 000 000 kr finansieras genom
nyupplåning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2010.141.042

§ 81
Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 23 april 2010 lämnat revisionsberättelse
för år 2009. Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet
som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer
även verksamheten i kommuners företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen har i uppdrag att bedöma om kommunens verksamhet sköts på
ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt.
Vi kan konstatera att kommunen arbetar vidare med sina planer, riktlinjer,
mål och utvärdering av måluppfyllelse i önskad riktning. De finansiella
målen uppfylls endast vad gäller investeringar. Arbetet med att se över
verksamhetsmålen måste fortsätta, då de fortfarande otillfredsställande.
Eftersom resultatet för 2009 är negativt innebär detta att det grundläggande
kravet, ekonomi i balans, inte är uppfyllt.
Revisionen riktar anmärkning mot utbildningsnämnden för bristande styrning
och ledning av verksamheten. Ett särskilt ansvar åvilar ordförande och vice
ordförande i nämnden. Vår anmärkning grundas på att utbildningsnämnden
borde varit mer aktiv i att vidta åtgärder tidigare under året och i större
omfattning. Utbildningsnämnden har därmed inte visat tillräcklig hörsamhet
till kommunfullmäktiges direktiv samt brustit i sin styrning.
Revisionen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet,
samt
2. att godkänna revisionsberättelsen.
Forts
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§ 81 forts
Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras för att ge utbildningsnämnden
möjlighet att lämna en förklaring, samt att kommunfullmäktige därefter ta
ställning.
Christina Mattisson (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
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§ 82
Årsredovisning för år 2009 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 68, godkänt
bokslutet för år 2009 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 23 april 2010 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2009 godkänns av fullmäktige då den upprättats i
enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras för att behandlas samtidigt som
ärende § 81.
Christina Mattisson (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
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2010.157.311

§ 83
Rättelse av att-sats kommunfullmäktige §54, investeringstillstånd
broförnyelse
Vid kommunfullmäktige den 22 april 2010 §§ 54, behandlas tekniska
nämndens ärende beträffande investeringstillstånd broförnyelse.
När detta ärende skrevs fram till kommunstyrelsen blev att-sats nr 2 felaktigt
skriven, och blandades ihop med ärende § 55 som handlade om förnyelse
gatubelysning.
Den felaktiga lydelsen på att-sats 2 är: ”att ge tekniska nämnden
investeringstillstånd avseende förnyelse gatubelysning med totalt
2 200 000 kr och att investeringsutgiften finansieras med dels de från 2009
års investeringsbudgets överförda medel, samt 700 000 kr från 2010 års
anslag gata/trafikverksamhet.”
Ärende §54, handlar om och avser broförnyelse, och ska då självklart lyda
”att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende broförnyelse med
totalt 2 200 000 kr och att investeringsutgiften finansieras med dels de från
2009 års investeringsbudgets överförda medel, samt 700 000 kr från 2010 års
anslag gata/trafikverksamhet.”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 136,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att att-sats 2 från kommunfullmäktige beslut den 22 april 2010 §§54 rättas
till att vara: att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende
broförnyelse med totalt 2 200 000 kr och att investeringsutgiften finansieras
med dels de från 2009 års investeringsbudgets överförda medel, samt
700 000 kr från 2010 års anslag gata/trafikverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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2008.744.294

§ 84
Svar på motion om student bostäder.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008, § 93
av Christina Mattisson (S). Förslaget är ge styrelsen för Karlskronahem AB i
uppdrag att planera för nyproduktion av studentbostäder för att täcka behovet
som uppstår då BTH flyttar sin huvudcampus till Karlskrona, samt att ge
miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram detaljplaner med
inriktning enligt ovan.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 65
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan motionen
skrevs har ett antal detaljplaneprojekt påbörjats samt i vissa fall
färdigställts i samarbete mellan de kommunala förvaltningarna och
Karlskronahem eller Kruthusen i syfte att möjliggöra studentboende. Just
den efterfrågade tomten vid Tullskolan har inte drivits, då
markförhållandena gör att ett bostadsprojekt på den tomten bedöms bli så
kostsamt att det inte är aktuellt för studentboende. Projekt som drivits till
sitt färdigställande, där det idag är möjligt att bygga studentbostäder är: Kv
Grenadjären (ca 119 lgh) A-huset Rosenfeldtsskolan (ca 70 lgh).
Pågående planarbete för studentbostäder i samarbete med Karlskronahem
är: Kv Skantze (ca 30 lgh), P- huset Pantarholmen (ca 30 lgh)
Kv Svanen på Saltö, inredda vindar, (ca 10 lgh).
Härutöver beräknas ett större antal vindar bl.a. på Trossö och Galgamarken
kunna byggas om för att rymma studentbostäder. Samtliga kommunala
förvaltningar och Karlskronahem arbetar aktivt för att finna nya möjligheter
till att rymma bostäder för studenter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 130,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Görans Svensson (M) och Kent Lewén (FP) yttrar sig.
Karl-Gösta Svenson (M) informerar om att på ekonomi- och utvecklings AU
den 15 juni 2010 kommer det att göras en redovisning på antal
studentlägenheter som finns att tillgå.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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2009.78.512

§ 85
Svar på medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra
Smedjegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
februari 2009, § 26 av Lars Bylander. Förslaget är att gatan enkelriktas
från Skeppsbrokajen till korsningen Norra Smedjegatan/Vittusgatan.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 mars 2010, § 32 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver om konsekvenserna som enkelriktningar för
med sig. Detta är en ståndpunkt som nämnden fortfarande står fast vid.
Generellt sett innebär enkelriktningar ökade körsträckor och minskad
tillgänglighet och med detta en högre miljöbelastning i form av ökade
utsläpp.
Nämnden anser att förslagsställaren har rätt i att inga fler trafikmätningar
behöver göras för att klargöra trafiksituationen på berörda gator på Trossö.
Norra delen av Drottninggatan trafikeras av upp till 5 600 fordon/dygn (år
2004), Norra Smedjegatan trafikeras av 5 800 fordon/dygn (år 2005), Östra
Hamngatan trafikeras av 5 200 fordon/dygn, Landbrogatan trafikeras av
8 200 fordon/dygn och Borgmästarekajen trafikeras av 13 700 fordon/dygn.
Borgmästaregatans norra del är gågata och trafikmängden på denna är
försumbar. Siffrorna ovan indikerar på att det finns tre gator som hanterar
jämnstora flöden på östra Trossö medan det finns två gator på västra Trossö
som hanterar drygt 30 % högre trafikflöden än gatorna i öster.
Att som förslagsställaren föreslår omdirigera trafik från Norra Smedjegatan
till andra gator på Trossö förefaller i dagsläget inte som särskilt effektivt,
snarare är det så man riskerar att skapa problem på andra gator.
Drottninggatan har redan idag lika mycket bilar som Norra Smedjegatan och
i likhet med Norra Smedjegatan kantas stora delar av Drottninggatan av
bostäder. Drottninggatan är mycket riktigt bredare än Norra Smedjegatan och
kan ur den synvinkeln kanske tåla mer trafik, men till Drottninggatans
nackdel är att den är belagd med smågatsten som orsaker mer buller än vad
asfalt gör. Att omdirigera trafiken till Östra Hamngatan innebär väsentligt
ökad körsträcka för bilar som har sin destination på centrala Trossö. Östra
Hamngatan i sig tål mer trafik och här är fördelen att det inte finns så mycket
bostäder längs vägen. Men för att ta sig till sin målpunkt på centrala Trossö
måste man köra på till exempel Kyrkogatan som kantas av bostäder och som
redan idag har ungefär samma trafikmängd som Norra Smedjegatan. Forts
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§ 85 forts
Svar på medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra
Smedjegatan.
Med detta blir det ganska tydligt att om man flyttar över trafik från Norra
Smedjegatan till Drottninggatan eller Östra Hamngatan uppstår nya problem
med högre trafikflöden, som i sig ger mer problem än de på Norra
Smedjegatan, på andra gator på östra Trossö. Att som förslagsställaren
föreslår att omdirigera trafik till Borgmästaregatan är inte möjligt eftersom
Borgmästaregatan numera är gågata.
I dag är det dock, särskilt i högtrafiktid, vissa problem med att svänga
vänster ut från Norra Smedjegatan till Skeppsbrokajen. Men i och med de
nya byggplanerna som finns för Skeppsbrokajen kommer väganslutningarna
till Skeppsbrokajen att ses över. Detta kommer inte med säkerhet att avlasta
Norra Smedjegatans norra del från trafik, men intentionen är att det ska bli
lättare att komma ut, både för biltrafik och gång- och cykeltrafik, på
Skeppsbrokajen från anslutande gator från söder.
Den största potentialen i att avlasta Norra Smedjegatan är att öppna Norra
Kungsgatan mellan Östra Vittusgatan och Österleden. Detta kan dock inte bli
verklighet så länge busshållplatserna finns kvar på Kungsplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 131,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2005.440.870

§ 86
Svar på medborgarförslag om en levande stadsmiljö och att knyta
Wämöparksområdet till staden.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti
2005, §§ 106 av Irene Knutsson. Förslaget är att bygga en gångbana/
strandpromenad från befintliga båthamnen till Krutviken, att Krutviken
omvandlas till en samlingspunkt för lokalt hantverk och konstnärer och att ett
kallbadhus anläggs utmed den sträckan, samt att bryggarberget bebyggs med
bostäder.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 71 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslagsställarens
huvudsakliga ambitioner stämmer väl överens med den utveckling som
bl.a. föreslås i samrådsförslaget till ”Översiktsplan 2030”. Det ligger helt i
översiktsplanens linje att försöka få de olika stadsdelarna att ”sitta ihop” på
ett bättre sätt än idag, och att göra miljöerna mellan dem så
fotgängarvänliga som möjligt. Att förbättra promenadvägen från centrum
till Vämöparken vore därför högst önskvärt. I översiktsplanen föreslås
också området kring Hattholmen/oljehamnen få en annan användning. I
det arbetet ligger fokus på mer publika ytor, sjöliv och urban rekreation.
Även detta helt i linje med medborgarförslaget. Att anlägga ett kallbadhus
längs promenaden kring Bryggarberget skulle passa väl in i de
ambitionerna, och bedöms förenligt med kommunens idéer. Tanken blir
ytterligare intressant då det på bergets sydvästra hörn redan tidigare har
funnits ett kallbadhus, vilket också är upphovet till gatans namn
”Saltsjöbadsvägen”. Användandet av Krutviken som samlingspunkt är
dock en fråga som kommunen inte råder över, då tomten är i privat ägo,
och byggnaden är riven. Vad som uppförs där och med vilken användning
är till stor del upp till fastighetsägaren. Den önskade funktionen borde
dock kunna lösas inne i Vämöparken om lokal initiativkraft finnes. Till
parkens hundraårsjubileum föreslås ett bullerplank för att göra parken ännu
mer attraktiv. Att ytterligare bebygga Bryggareberget mer än den relativt
försiktiga byggnation som föreslås i ”Översiktsplan 2030” bedöms inte
lämpligt, då det skulle påverka stora natur- och kulturintressen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 132,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

27 maj 2010

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

50

2007.553.214

§ 87
Svar på medborgarförslag om att upphäva detaljplanen för kv Axel 1,
Gasverkstomten.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, §§ 151 av Tanja Rebel. Förslaget är att upphäva detaljplanen för kv
Axel 1, Gasverkstomten.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 66 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona kommun har
under många år arbetat aktivt för att få till stånd en byggnation av ett hotell
på den aktuella fastigheten. En sådan byggnation är inom kort färdigställd.
Den pågående byggnationen är helt förenlig med den detaljplan som gäller
för området. Detaljplanen och påföljande bygglov har tillkommit i god
demokratisk ordning. Bygglovet har därutöver även varit föremål för
överprövning, och sedermera vunnit laga kraft. Frågor om stigande
havsvatten och markföroreningar har hanterats i enlighet med gällande
riktlinjer och regelverk.
Då byggnation enligt detaljplanen är nära ett färdigställande, och denna
byggnation bedöms mycket positiv för Karlskrona, ser
samhällsbyggnadsförvaltningen inga skäl att upphäva detaljplanen enligt
förslagsställarens önskemål.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 133,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Sofia Bothorp (MP) och José Espinoza (MP) deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2008.139.820

§ 88
Svar på medborgarförslag om att anlägga nöjespark i dagens oljehamn.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, §§ 4 av Joachim Nilsson. Förslaget är att anlägga nöjespark i dagens
oljehamn, samt till viss del i klättrande upp på bryggareberget.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 64 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i förslaget till ny
översiktsplan föreslås den f.d. oljehamnen utvecklas till en ny stadsdel i
Karlskrona. Den framtida användningen är i dagsläget inte fastlagd. En av de
huvudsakliga inriktningarna är att området ska utvecklas till en
funktionsblandad grön stadsdel med intressanta inslag av marina verksamheter
och rekreationsytor. Ett effektivt ianspråkstagande av marken fodrar
förändringar i infrastrukturen och förmodligen relativt kraftiga saneringsåtgärder
av markföroreningar. Stadsdelen bör för att uppnå en fungerande
exploateringsekonomi blanda fria rekreationsytor med mer högvärdig
markanvändning i form av bebyggelse. I de delar bostäder kan prövas är det ett
intressant inslag. Detta bedöms dock främst fungera i form av flytande
byggnader i vattnet utmed Saltsjöbadsvägen nedanför Bryggarberget. I övrigt
kan byggnader för främst marin verksamhet och annan mer publik verksamhet
samt eventuellt kontorsbebyggelse vara tänkbara inslag. Önskan att få en så
publik användning av området som möjligt i form av ytor för urban rekreation
bedöms vara förenligt med idén om nöjespark. Detta skulle kunna prövas i
någon del av området, under förutsättning att ett bärkraftigt sådant förslag förs
fram av någon intressent.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 134,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2009.756.841

§ 89
Svar på medborgarförslag om att producera vykort, affisch med flygfoto
över Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, §§ 194 av Peter Öjeskog. Förslaget är att producera vykort, stora som
små, samt stor affisch över Trossö/centrala Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen skriver att turismen är i dagsläget världens snabbaste växande
”industri”. Karlskrona är med sin fantastiska historia, världsarv, läge och
invånare en riktig stor turistpärla. Karlskronas utveckling som turiststad
hänger mycket på hur vi kan paketera och sälja och skapa möjligheter för alla
att uppleva Karlskrona. I detta arbete är medborgarna i Karlskrona kommun
oerhört viktiga.
Vad gäller produktion av vykort och affischer så har vi i dagsläget inga
planer på att erbjuda sådana under sommarsäsongen 2010. Fokus ligger just
nu på att utöka och profilera Karlskronas besöksmål och världsarv, samt att
satsa på konferens och gruppmarknaden och ett utökat samarbete med Stena
Line, med alla de enorma möjligheter som öppnas i och med det samarbetet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 135,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

27 maj 2010

Aktern

53

2010.281.611

§ 90
Svar på interpellation om ärende i barn- och ungdomsnämnden kallat
”redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder/ nyckeltalskolområdena”
Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående ärende i barnoch ungdomsnämnden, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 30 april 2010 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________

23 juni 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni
2010.
§ 91

Avsägelser.

§ 92

Kommunala val.

§ 93

Anmälningsärenden.

§ 94

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 95

Svar angående anmärkning mot utbildningsnämnden.

§ 96

Beslut om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden.

§ 97

Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

§ 98

Årsredovisning år 2009 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.

§ 99

Delårsrapport per den 30 april 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.

§ 100 Komplettering av ärende avs. Uppföljning per den 28 februari 2010; ytterligare
sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar
§ 101 Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
§ 102 Investering i ett nytt biblioteksdatasystem.
§ 103 Detaljplan för Vedebylund 1:1 m fl.
§ 104 Begäran om investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten M/F Axel.
§ 105 Ansvarsfrihet för 2009 för styrelsen för samordningsförbundet i Blekinge.
§ 106 Svar medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i korsningen
Sunnavägen- Valhallavägen.
§ 107 Svar på interpellation om ärende i barn- och utbildningsnämnden kallat ”redovisning
av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltal- skolområdena”.
§ 108 Svar på interpellation om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens arbete
och redovisning i barn- och ungdomsnämnden.
§ 109 Ordförandes sommarhälsning.
_____

1

23 juni 2010

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 23 juni 2010, kl.08.30-12.00, kl 13.15-17.10

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Eva- Marie Malmgren (S) jäv § 95-96
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson
Ingrid Trossmark (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S) kl 08.30- 17.00 §§ 91-101
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 08.30- kl 17.00 §§ 91-101
Oscar Dyberg (S)
Gerthie Olsson (S) kl 10.30-17.10 §§ 99-109
Roland Andreasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S) kl 10.30-17.10 §§ 99-109
Eva-Britt Dahlström (S) kl 10.30-17.00 §§ 99-109
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M) kl 10.30-17.10 §§ 99-109
Sophia Ahlin (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Emma B Henning (M) jäv § 95-96 kl 08.30- 17.00
98-101
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M) jäv §§ 95-96
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Richard Jomshof (SD) jäv §§ 95-96
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn Thörnström (SD) kl 08.30-17.00 §§ 92-101
Kurt Petersson (SD)
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Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C) kl 08.30-17.00 §§ 92-101
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Jan Johansson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Sofia Bothorp (MP) kl 09.15-17.00 § 98-109
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Rikard Jönsson (S)
Per-Anders Nygård (S) kl 08.30-11.30 §§ 91-98
Ulla Ohlsson (S) kl 08.30-11.30 §§ 91-98
Birger Wernersson (S) kl 08.30-11.30 §§ 91-98
Sven Wallfors (M) kl 08.30-11.30 §§ 91-98
Birgitta Gamelius (M)
Roland Löfvenberg (M)
Bengt Lindström (M)
Anders Ovander (M) §§ 95-96
Ulf Danielsson (M) §§ 95-96
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP) kl 08.30-17.00 §§ 91-101
Lena Hjorth (FP) kl 17.00-17.10 §§ 102-106
Inger Åkesson (KD)
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Per-Anders Nygård (S) kl 11.30-17.00 §§ 99-101
Ulla Ohlsson (S) kl 11.30-17.00 §§ 99-101
Birger Wernersson (S) kl 11.30-17.10 §§ 99-106
Anders Ovander (M) §§ 91-94, 97-106
Bengt Fröberg (M)
Ulf Danielsson (M) §§ §§ 91-94, 97-106
Sven Wallfors (M) kl 11.30-17.10 §§ 99-106
Nicole Carlbäck (FP)
Peter Christensen (FP)
Lena Hjorth (FP) kl 08.30-17.00 §§ 91-101
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Karl-Anders Holmkvist (C) kl 08.30-17.00
§§ 91-101
Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Katarina Lindell

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M) och Magnus Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Onsdagen den 30 juni 2010, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 91-106
Katarina Lindell

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

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

Justeringsledamot………………………………………………
Magnus Johansson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 juni 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2010.48.102

§ 91
Avsägelser av kommunala uppdrag
Glenn Thörnström (SD) har i skrivelse daterad 25 maj 2010 avsagt sig
uppdraget ersättare i kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

6

23 juni 2010

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

7

2010.48.102

§ 92
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (S)
utser kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Ombildande Karlskrona Stuveri AB
Styrelsen
Ordförande: Kent Lewén (FP)
Ledamot: Lars Hildingsson (S)
Ersättare: Tommy Olsson (KD)
Ägarsamråd
Karl-Gösta Svenson (M)
Christina Mattisson (S)
_____

23 juni 2010

Aktern

1999.325.214

§ 93
Anmälningsärende.
Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-06-01, dnr 402-1626-10,
detaljplan för del av kv Stuart på Trossö (Stuart 4) i Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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Akterna

2010.383.030
2010.377.106

§ 94
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Motion om arbete åt alla, av Lena Ryge (S).
2. Medborgarförslag om uppmaning till officiell och allmän flaggning inför
Karlskronas födelsedag (Värdsarvsdagen) 10:e augusti, av Roy Johansson
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Utbildningsnämnden
Revisionen
Ekonomienheten
Akten

10

2010.141.042

§ 95
Svar angående anmärkning mot utbildningsnämnden
Mats Nilsson, revisionens ordförande redovisar motivering till revisorernas
ställningstagande angående anmärkning mot utbildningsnämnden.
”Vi riktar anmärkning mot utbildningsnämnden för bristande styrning och
ledning av verksamheten. Ett särskilt ansvar åvilar ordförande och vice
ordförande i nämnden. Vår anmärkning grundas på att utbildningsnämnden
borde varit mera aktiv i att vidta åtgärder tidigare under året och i större
omfattning. Utbildningsnämnden har därmed inte visat tillräcklig hörsamhet
till kommunfullmäktiges direktiv samt brustit i sin styrning.
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat svar angående anmärkning mot
utbildningsnämnden. Mot bakgrund av vad som framkommit av
anmärkningar i revisionsberättelsen och den inhämtade förklaringen från
utbildningsnämnden riktas även från kommunfullmäktig en anmärkning mot
utbildningsnämndens ledamöter för 2009.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Yrkande
Christina Mattisson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till
kommunfullmäktiges presidiums ställningstagande.
Karl-Gösta Svenson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ställningstagandet angående anmärkning mot
utbildningsnämnden.
Jäv
Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Eva-Marie Malmgren (S),
Emma B Henning (M) samt Richard Jomshof (SD) anmäler jäv och deltar
inte i ärendet.
____

23 juni 2010

Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

2010.141.042

§ 96
Beslut om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden.
Mats Nilsson, revisionens ordförande tillstyrker ansvarsfrihet för
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
utbildningsnämnden ansvarsfrihet.
Jäv
Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Eva-Marie Malmgren (S),
Emma B Henning (M) samt Richard Jomshof (SD) anmäler jäv och deltar
inte i ärendet.
____
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Samtliga nämnder
Samtliga styrelser
Revisionen
Akten

12

2010.141.042

§ 97
Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.
Revisionen har med skrivelse den 23 april 2010 lämnat revisionsberättelse
för år 2009. Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet
som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer
även verksamheten i kommuners företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen har i uppdrag att bedöma om kommunens verksamhet sköts på
ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt.
Revisionen kan konstatera att kommunen arbetar vidare med sina planer,
riktlinjer, mål och utvärdering av måluppfyllelse i önskad riktning. De
finansiella mål uppfylls endast vad gäller investeringar. Arbetat med att se
över verksamhetsmålen måste fortsätta, då det fortfarande är otillfredsställande. Eftersom resultatet för 2009 är negativt innebär detta att det
grundläggande kravet, ekonomi i balans, inte är uppfyllt.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
______

23 juni 2010

Ekonomienheten
Samtliga nämnder/styrelser
Akten

13

2010.141.042

§ 98
Årsredovisning år 2009 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 68, godkänt
bokslutet för år 2009 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 23 april 2010 tillstyrkt att årsredovisningen
för år 2009 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med
kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar att Karlskrona kommuns årsredovisning för år
2009 godkänns.
Christina Mattisson (S), Kent Lewén (FP), Camilla Brunsberg (M), Mats
Lindbom (C) Jan Lennartsson (M), Ingrid Hermansson (C), Ann-Louise
Trulsson (M) samt Angela Sandström (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2009.
______

23 juni 2010
Kommunstyrelsen
Akten

14

2010.189.042

§ 99
Delårsrapport per den 30 april 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Efter årets första fyra månader uppvisar Karlskrona kommun en prognos som
innebär att helårsresultatet totalt sett väntas uppvisa ett kraftigt överskott om
totalt plus 45,7 mkr. Detta är en avvikelse med plus 23,1 mkr från den av
fullmäktige beslutade budgeten om 22,6 mkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har alternativt förslå förändringar för
verksamhetens mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall
för helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och
att dessa redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31
augusti 2010
3. att överföra 100 000 kr från barn- och ungdomsnämndens
investeringsreserv för inventarier vid utbyggd barnomsorg till
kommunstyrelsen (serviceförvaltningen).
4. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2010
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar återremiss för att ärendet fullt ut bli ordentligt
berett innan beslut fattas i fullmäktige.
Christina Mattisson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Karl-Göstas
Svensons återremissyrkande.
Bo Löfgren (FP), Ann-Louise Trulsson (M) samt Patrik Hansson (S) yttrar
sig.
forts

23 juni 2010

§ 99 forts
Delårsrapport per den 30 april 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
____

15

23 juni 2010

Samtliga nämnder/styrelser
Arbetsmarknadsenheten
Ekonomienheten
Akten

2010.189.042

§ 100
Komplettering av ärendet avs. Uppföljning per den 28 februari 2010;
ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar.
Vid kommunfullmäktiges behandling den 22 april 2010 (§53) av
uppföljningen per den 28 februari beslöts att återremittera ärendet för
kompletterande beredning av särskilt tilläggsyrkande om ytterligare 300
sommarjobb i år till gymnasieungdomar.
Kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har därför nu
utrett möjligheterna att tillskapa ytterligare ferieplatser – utöver redan
befintliga och tillsatta 200 platser - för ungdomar som gått ut första
eller andra året inom gymnasieskolan. Arbetsmarknadsenhetens
inventering visar på en möjlighet att snabbt ordna ytterligare 50 sådana
platser på olika håll i kommunen. Det totala antalet skulle därmed
komma att uppgå till 250 platser. Denna senaste utökning kräver då i
sin tur ökade ekonomiska resurser för dels löner m.m. till ungdomarna,
dels visst tillkommande administrativt stöd (främst lönehantering).
Sammantaget beräknas merkostnaden till 630 tkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
är det medel som gäller. Nämnderna ska därmed anpassa sin
verksamhet till tillgängliga medel alternativt föreslå förändringar av
befintliga mål för verksamheten,
2. att samtidigt uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
3. att dessutom bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag om 630 tkr
för att kunna utöka antalet ferieplatser för gymnasieungdomar
sommaren 2010 med ytterligare 50,
4. att täcka denna merkostnad med en motsvarande omdisponering av
medel från kommunfullmäktiges anslag för oförutsett i Budget 2010,
samt
5. att i övrigt godkänna uppföljningen per den 28 februari 2010. Forts
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§ 100 forts
Komplettering av ärendet avs. Uppföljning per den 28 februari 2010;
ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

18

2010.337.041

§ 101
Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2011
och planer 2012-2013 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2011-2013” som
innehåller 4 stycken att-satser.
2. Socialdemokraternas och vänsterpartiets, ” ny inriktning för
möjligheternas Karlskrona”, socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv för 2011-2013.
Sverigedemokraternas budgetramar 2011-2013 ”En återupprättad
välfärd” har skickats ut innan kommunfullmäktiges sammanträde den
23 juni 2010.
Yrkande
Karl-Gösta Svenson (M), Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Sofia
Bothorp (MP), Jan Johansson (KD), Inga Lill Siggelsten Blum (KD), AnnLouise Trulsson (M), Carl-Göran Svensson (M), Jan Lennartsson (M),
Camilla Brunsberg (M), Magnus Larsson (C), Maria Persson (C) samt Bo
Löfgren (FP) yrkar bifall till Femklöverns = moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets budgetdirektiv för 20112013
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Günter Dessin (V) yrkar bifall
till Socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetdirektiv för 2011-2013.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetramar
2011-2013 ”En återupprättad välfärd”
Chatarina Holmberg (S) yttrar sig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 150, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till ramförändringar och
koncernövergripande mål för åren 2011 – 2013 enligt skrivelsen
”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare Karlskrona”,
forts
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§ 101 forts
Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
2. att samtidigt fastställa föreslagna nya budgetramar för nämnder och
finansiella poster för åren 2011 – 2013 enligt bifogad särskild
sammanställning,
3. att dessutom tillstyrka förslaget till nya investeringsramar för åren
2011- 2015 enligt bifogat investeringssammandrag, samt
4. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och
vidta de åtgärder som framkommer i skrivelsen ”Tillväxt, trygghet och
valfrihet i ett grönare Karlskrona”.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på vilket förslag som skall bli motförslag till
kommunstyrelsens förslag. Socialdemokraternas och vänsterpartiets
budgetdirektiv för 2011-2013 mot Sverigedemokraternas budgetramar 20112013 och finner att socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetdirektiv
för 2011-2013 blir motförslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsen förslag mot
socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag på budgetdirektiv och finner
att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Christina Mattissons
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster mot 31 nej-röster, 5 avstår och 5
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (S), Christina Mattisson (S), Rosita Persson (S),
Claes-Urban Persson (S), Patrik Hansson (S), Eva Strömqvist (S), Eva-Marie
Malmgren (S), Jan-Anders Lindfors (S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S),
Ingrid Trossmark (S), Lisbeth Bengtsson (S), Mats Fagerlund (S), Magnus
Johansson (S), Ali Abu-Iseifan (S), Angela Sandström (S), Bo Andersson
(S), Mats Johansson (S), Rikard Jönsson (S), Anders Persson (S), Chatarina
Holmberg (S), Oscar Dyberg (S), Gerthie Olsson (S), Roland Andreasson
(S), Ann-Charlotte Svensson (S), Ewa Lengstedt (S), Birgitta Möller (S),
Sune Johansson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Günter Dessin (V) samt Ulf
Hansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Forts
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§ 101 forts
Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till ramförändringar och
koncernövergripande mål för åren 2011 – 2013 enligt skrivelsen
”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare Karlskrona”,
2. att samtidigt fastställa föreslagna nya budgetramar för nämnder och
finansiella poster för åren 2011 – 2013 enligt bifogad särskild
sammanställning,
3. att dessutom tillstyrka förslaget till nya investeringsramar för åren
2011- 2015 enligt bifogat investeringssammandrag, samt
4. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och
vidta de åtgärder som framkommer i skrivelsen ”Tillväxt, trygghet och
valfrihet i ett grönare Karlskrona”.
_____
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Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.331.880

§ 102
Investering i ett nytt biblioteksdatasystem
Bibliotekens nuvarande system (OPAC) för tillgång via nätet till
bibliotekets olika tjänster är föråldrat och behöver snarast ersättas med
ett nytt och modernt system med helt andra möjligheter jämfört med
idag. Redan under nästa år kommer befintligt system att stängas ner och
fortsatt underhåll kommer inte att ske.
Avsikten är att det nya systemet ska upphandlas gemensamt inom
samverkansorganet Länsbibliotek Sydost – främst i syfte att kunna
erhålla ett förmånligt inköpspris men även för att söka uppnå vissa
samordningsvinster för de inblandade kommunerna. Den initiala
investeringskostnaden har preliminärt bedömts till ca 300 tkr för
Karlskronas del. Detta belopp kan då inte rymmas inom kulturnämndens årliga investeringsram för inventarier. Förutom årliga
kapitalkostnader kommer investeringen även att medföra vissa ökade
driftkostnader i övrigt. Sammantaget kan merkostnaden uppskattas till
något hundratal tusen kronor (per helår).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kulturnämndens investeringsram för inventarier i Budget
2011 med 300 tkr för anskaffning av ett nytt biblioteksdatasystem för
webbtjänster,
2. att finansiera denna utökning genom en motsvarande reducering av
kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv i Budget 2011, samt
3. att de tillkommande drift- och kapitalkostnaderna förutsätts
inrymmas inom de budgetramar som tilldelas kulturnämnden för åren
2011 – 2013.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

22

2009.669.214

§ 103
Detaljplan för Vedebylund 1:1 m fl
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 12 maj 2010, § 159
beslutat att godkänna och överlämna rubricerad detaljplan till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl har varit utställd för granskning
från den 29 januari 2010 till den 26 februari 2010. kungörelse om utställningen har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i lokalpress
fredagen den 29 januari 2010. detaljplanens syfte är pröva möjligheten att
uppföra ny bostadsbebyggelse i tre till sju våningar genom komplettering och
omvandling av befintlig stadsdel. Ett särskilt boende för äldre, senior- och
trygghetsboende samt service för äldre boende för äldre boende i stadsdelen
avses inrymmas i nybyggnaderna. Planen medger även användning för
kontor, handel och vård. Lyckebyvägen, som har avlastas genom tillkomsten
av Järavägen, skiftar karaktär från trafikled till stadsgata. Korsningen med
riksvägen byggs om till cirkulationsplats. Trafikstörda lägen på båda sidor
Lyckebyvägen kan tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Planen anpassas
tillbefintlig bostadsbebyggelse inom Vedeby lunds gård och skyddsbestämmelser införs för byggnaderna och gårdsmiljön som helhet. En ny tomt
för verksamhet tillskapas mot Stationsvägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplan för del av Vedebylund 1:1, upprättad i december 2009
och reviderad i april 2010-05-18, samt
2. att godkänna ställningstagande om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

23

2010.304.559

§ 104
Begäran om investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten
M/F Axel
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 april 2010, § 37, beslutat
hemställa hos kommunstyrelsen om investeringstillstånd för inköp av
skärgårdsbåten M/F Axel, samt att omfördela 3 600 000 kronor från
kommunstyrelsens investeringsreserv till inköp och renovering av
skärgårdsbåten M/F Axel.
Köpeskillingen har stämts av med Affärsverken till att vara
2 000 000 kronor. Inför säsongen 2011 kommer M/F Axel att behöver
genomgå en omfattande renovering och upprustning till en bedömd kostnad
av 1 600 000 kronor.
Bakgrunden till förvärvet och renoveringen är den upphandling av
skärgårdstrafiken som Blekingetrafiken genomför under våren 2010.
I upphandlingen villkoras att skärgårdsbåten M/F Axel specifikt ska trafikera
rutten mellan Trossö och Nättraby. För att möjliggöra för Affärsverken att
lämna anbud under neutrala förutsättningar, lika som för andra anbudsgivare,
överlåts M/F Axel i kommunal förvaltnings ägo.
I upphandlingsunderlaget anges också att båten kommer att genomgå en
omfattande renovering med bland annat byte av motor, backslag och drivlina,
byte av tak och diverse annan mindre upprustning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 153, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten M/F Axel,
samt
2. att omfördela 3 600 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv
till inköp och renovering av skärgårdsbåten M/F Axel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Samordningsförbundet i Blekinge Län
Akten

2008.087.106

§ 105
Ansvarsfrihet för 2009 för styrelsen för Samordningsförbundet i
Blekinge län.
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har till Karlskrona
kommun – i sin egenskap av en av förbundsmedlemmarna – för prövning
och ställningstagande översänt dels upprättad årsredovisning för år 2009,
dels de valda revisorernas revisionsberättelse för samma år.
Samordningsförbundet, som bildades under slutat av år 2006, är rent
juridiskt ett kommunalförbund och därmed en fristående juridisk person.
Förbundets uppgift är att bedriva finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan de deltagande aktörerna. Det främsta syftet
med verksamheten är att de deltagande enskilda individerna ska uppnå,
förbättra eller återställa den egna förmågan till förvärvsarbete med
utgångspunkt från en effektiv resursanvändning.
Av förbundets senaste årsredovisning framkommer bl.a. att verksamheten
under år 2009 med råge har bedrivits inom de tillgängliga ekonomiska
ramarna. Planerade projekt har samtidigt till största delen kunnat
genomföras och med tillfredsställande resultat. Utfallet och resultaten
under år 2009 har därmed även lagt en bra bas för 2010 års planerade
verksamhet.
I den översända revisionsberättelsen föreslår sedan de valda revisorerna
dels att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2009, dels att den
upprättade årsredovisningen för samma år godkänns. I revisionsberättelsen
gör revisorerna dock ett påpekande om att förbundsstyrelsen bör sträva
efter att tydligare redogöra för hur målen för god ekonomisk hushållning
har uppnåtts. Av kommentarerna i årsredovisningen framkommer
samtidigt att förbundet har för avsikt att för år 2010 sätta upp ännu
tydligare mål för vad man betraktar som en god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 154, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
ansvarsfrihet för år 2009, samt
2. att samtidigt godkänna den av förbundet för år 2009 upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige
Akten

25

2009.761.512

§ 106
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen- Valhallavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, § 194 av Ulf Sejlert. Förslaget är att föreslagit att parkeringsplatserna
utanför affärerna (en frukt- och grönsaksaffär, en blomsteraffär, en kiosk
samt en fastighet med tapetserarverksamhet) i anslutning till korsningen
Valhallavägen – Sunnavägen tas bort samt att kommunen ser till så att
trafikanterna följer gällande parkeringsförbud i området. Vidare föreslås att
hastigheten sänks till 30 km/tim i och kring korsningen.
Tekniska nämnden har i beslut den 28 april 2010, § 46 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har mätt trafiken på
Valhallavägen ca 20 meter väster om Sunnavägen (år 2008). Trafikmängden
under mätperioden var då ca 5 600 fordon/dygn och medelhastigheten 23
km/tim. 1 % av fordonen körde fortare än tillåtna 50 km/tim. På Sunnavägen
är närmaste mätning gjord ca 100 meter norr om korsningen (år 2008).
Trafikmängden var då ca 5 200 fordon per dygn och medelhastigheten 26
km/tim. 2 % av fordonen körde fortare än 50 km/tim.
När det gäller förslaget om sänkt hastighet anser nämnden att i
dagsläget är det inte motiverat att sänka hastigheten i korsningen.
Ramböll håller på att göra en trafiknätsanalys i Karlskrona och när den är
färdig kommer troligen en mer generell hastighetsöversyn att påbörjas. Det
kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om ändrade hastigheter tills detta
arbete är klart.
Parkeringsplatserna som förslagsställaren vill ta bort ligger på kvartersmark
och förändringar här måste därför ske i samråd med fastighetsägaren. In- och
utfart till parkeringarna sker nära korsningen och före utfart på Sunnavägen
måste trafiken passera gång- och cykelbanan som därmed riskerar att bli
blockerad.
Nämnden delar förslagsställarens uppfattning om att
trafiksituationen inte är optimal samtidigt som det är rimligt att anta att
kundparkeringarna är viktiga för näringsidkarna.
besökare till affärerna. Även dessa platser ligger på kvartersmark.
Forts
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§ 106 forts
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen- Valhallavägen.
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen-Valhallavägen.
De parkeringsplatser som finns bakom affärerna och som förslagsställaren
hänvisar till som alternativ uppställningsplats är, enligt skyltning,
reserverade för besökare till Wämö Center och kan således inte användas av
När det gäller felparkerade bilar kan nämnden konstatera att
kommunens parkeringsvakter vid flera tillfällen har varit i området och
bötfällt bilar, bland annat på cykel- och gångbanor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010 §§ 155 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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2010.281.611

§ 107
Svar på interpellation om ärende i barn- och ungdomsnämnden kallat
”redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltalskolområdena”.
Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående ärende i barnoch ungdomsnämnden, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 30 april 2010 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____

23 juni 2010
2010.299.611

§ 108
Svar på interpellation om den politiska hantering av antimobbningsgruppens arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens
arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden, av Eva-Britt
Dahlström (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har med skrivelse den 14 juni 2010 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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§ 109
Ordförandes sommarhälsning.
Ordföranden önskar ledamöter, tjänstemän, journalister och tjänstemän en
trevlig sommar.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Peter Glimvall (M) önskar
ordförande med familj en trevlig sommar.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti
2010.
§ 110 Anmälningsärenden.
§ 111 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 112 Godkännande av grönstrukturplanen för Karlskrona kommun.
§ 113 Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
§ 114 Delårsrapport per den 30 april 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 115 Gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
§ 116 Medelesförvaltning för Karlskrona kommun.
§ 117 Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier och Internet i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
§ 118 Översyn av förbundsordning för Region Blekinge.
§ 119 Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken.
§ 120 Avsiktsförklaring om att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd för Landstinget
Blekinge och länets kommuner.
§ 121 Svar på motion om offentliga toaletter vid Kungsplan och i Rödeby.
§ 122 Svar på motion om utveckling av hamnverksamheten i Karlskrona.
§ 123 Svar medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i korsningen
Sunnavägen- Valhallavägen.
§ 124 Svar på medborgarförslag om offentliga toaletter i centrala Karlskrona.
§ 125 Svar på interpellation om ärende i barn- och utbildningsnämnden kallat ”redovisning
av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltal- skolområdena”.
§ 126 Svar på interpellation om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens arbete
och redovisning i barn- och ungdomsnämnden.
_____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 26 augusti 2010, kl 13.00- 16.45

Beslutande

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

2

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S) kl 14.55-15.55 §§ 114
Eva- Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S)
Gerthie Olsson (S)
Roland Andreasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Annicka Engblom (M) kl 14.55-16.45 §§ 114-126
Karin Brunsberg (M)
Emma B Henning (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.00-16.35 §§ 110- del av 126
Ann-Louise Trulsson (M) kl 13.00-15.35 §§ 110- del av 114
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Richard Jomshof (SD) kl 13.00-16.40 §§ 110- del av 126
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kurt Petersson (SD) kl 13.00-16.10 §§ 110- del av §§ 119
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Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Roger Poka (MP)
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (S) kl 13.00-14.55 §§ 110-113, 115-126
Per-Anders Nygård (S)
Claes-Urban Persson (S)
Margita Landehag (S)
Birgitta Gamelius (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M) kl 13.00-14.55 §§ 110-113
Bengt Lindström (M)
Bengt Fröberg (M) kl 15.55-16.45 §§ 115-126
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Åke Håkansson (S)
Rosita Persson (S) kl 14.55-15.55 §§ 114
Mats Fagerlund (S)
Anders Ovander (M)
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-15.55 §§ 110-114
Ulf Danielsson (M)
Mats Fagerlund (M)
Sven Wallfors (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Peter Christensen (FP)
Lena Hjorth (FP)
Sören Lundh (KD)
José Espinoza (MP)
Karl-Anders Holmkvist (C)
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Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emma B Henning (M) och Ali Abu-Isefan (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 2 september 2010, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 110-126
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot…………………………………………………….
Emma B Henning

Justeringsledamot………………………………………………
Ali Abu-Isefan
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 2 september 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Akterna

6

2005.480.214
2009.908.214
2010.200.214
2010.132.214
2010.256.700
2010.384.007

§ 110
Anmälningsärende.
1. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-04-13, dnr 402-1148-10,
detaljplan för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14 i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-06-28, dnr 402-1889-10,
detaljplan för Hästkvarnen 7 i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-06-28, dnr 402-1890-10,
detaljplan för östra Nättraby 2:18 m fl, Nättraby i Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-06-08, dnr 402-1595-10,
detaljplan för Målaren 10, Mariedal i Karlskrona kommun.
5. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
Socialnämnden.
6. Revisionen, uppföljning av miljö- och byggnadsnämnd åtgärder efter JO:s
inspektion år 2009.
7. Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting, fullmäktiges val av
revisorer.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

26 augusti 2010

Akterna

2010.391.312
2010.397.315
2010.411.409
2010.415.510
2010.421.730
2010.423.030
2010.424.052
2010.425.106
§ 111
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om förbättringsarbete på gång- och cykelvägar vid
badbryggan på Hasslö, Sandvik, av Sven-Erik Karlsson.
2. Medborgarförslag om att göra om husvagnsparkeringen mittemot
Hässlegårdens förskola till hyrbar husvagnsplats, av Andreas Krantz.
3. Medborgarförslag om gasolgrillar på allmän plats, av Filip Issal.
4. Medborgarförslag om att se över trafiksituationen i Lyckebyområdet, av
Per Thorngren.
5. Medborgarförslag om volontärer inom äldreomsorgen, av Ulla Thurbin.
6. Motion om att minimera ungdomsarbetslösheten, av Gunilla Ekelöf (FP)
7. Motion om kortare betalningstid till leverantörer, av Anna Ekström (FP)
8. Motion om att utveckla medborgardialogen med unga, av Bo Löfgren
(FP), Anna Ekström (FP) och Gunilla Ekelöf (FP).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge Län
Boverket
Kommunens anslagstavla
Akten

8

2008.843.210

§ 112
Godkännande av grönstrukturplan för Karlskrona kommun
Karlskrona kommun har med hjälp av konsultföretaget Mellanrum AB
tagit fram ett förslag till grönstrukturplan. Syftet med grönstrukturplanen
är att utgöra policy och underlag för beslut vid framtida planering i
kommunen. Strategin, ska användas (och har använts) som underlag för
kommunens översiktsplanering.
Grönstrukturplanen har varit föremål för remiss mellan den 29 september
2008 till den 3 november 2008. Under remisstiden har 32 synpunkter
inkommit. Härutöver har fyra särskilda gåturer med efterföljande
enkätundersökningar genomförts.
Handlingen har justerats efter inkomna yttranden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 167,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till Grönstrukturplan.
Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP) och Lars Hildingsson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

26 augusti 2010

Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Boverket
Kommunens anslagstavla
Akten

2008.953.212

§ 113
Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun
Karlskrona kommun har unika möjligheter. Här finns stadsmässiga
kvaliteter i ett levande världsarv. Här finns mindre samhällen och
tätorter och här finns en levande landsbygd, från skärgården i söder
till skogsbygden i norr, med enskilda gårdar och mindre byar. Den
stora variationen av boendemiljöer och boendeformer är en tillgång,
som kan utvecklas ytterligare. I hela kommunen finns närhet till
såväl grönska som sjö eller hav.
För att utveckla Karlskrona som bostadsort behövs både
nybyggnation och förädling av befintliga områden, bostadsbestånd
och miljöer. Förslaget till översiktsplanen fokuserar på förtätning
och funktionsomvandling där befintlig infrastruktur och service
utnyttjas optimalt, naturligtvis med respekt för bevarande av
tätortsnära rekreationsområden och natur. Översiktsplanen är
vägledande för efterföljande beslut om kommunens mark- och
vattenanvändning och är därför ett viktigt strategiskt dokument.
Planen redovisar var och hur ny bebyggelse kan tillkomma samt en
stor mängd andra frågor som rör den fysiska planeringen.
Stadsmiljöfrågor, grönstruktur och vindkraft har tillmätts särskild
betydelse i planen och redovisas fördjupat i särskilda dokument.
Förutom nya bostadsområden pekas också markreserver ut för
verksamheter, service och andra samhällsviktiga funktioner.
Kommunen har de senaste åren ökat med ungefär 500 personer
årligen. En ökning som förväntas fortsätta vilket också är en
kommunal ambition. Översiktsplanen redovisar närmare 5000 nya
bostäder inom planperioden, allt ifrån flerbostadshus till
grupphusbebyggelse, radhus och villor. Om och när dessa kan
byggas beror framför allt på efterfrågan, och på intresse från
exploatörer och byggare av att satsa på nybyggnation. Genom de
förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för en stor
variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer samtidigt som ansvar
tas för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Forts
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§ 113 forts
Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun
Nya bostäder och bebyggelsemiljöer ska hålla hög kvalitet och
uppfattas attraktiva samtidigt som det också ska finnas nyproducerat
boende till rimligt pris.
En strategi för Översiktsplan 2030 har presenterats för länsstyrelsen
och karlskronabor vid allmänna möten under våren 2009.
Översiktsplanen har varit föremål för samråd runt årsskiftet
2009/2010 med en turné runt om i kommunen och utställning under
senvåren 2010. Många värdefulla synpunkter har lämnats och ett
förslag till antagandehandling med revideringar lyfts till
kommunfullmäktige. Synpunkter och bemötande framgår av
samrådsredogörelse och utlåtande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun,
2. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen för Bastasjöområdet och skärgården.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (M), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP),
Kent Lewén (FP), Jan Lennartsson (M), Tommy Olsson (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (S) att texten på sidan 41 under rubriken
Skeppsbrokajen/ Handelshamn tredje stycket, ändras till följande;
Inom den södra delen av handelshamnen föreslås bebyggelse i fyra
till fem våningar med bostäder och andra funktioner. Gatunätet
föreslås vara obrutet för att bibehålla utsikten mot vattnet. Platser
kan tillskapas utmed kajen. I övrigt föreslås området även
fortsättningsvis användas för parkering, rekreation och evenemang,
samt som tillfällig tilläggsplats för större båtar.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Lars Hildingssons
ändringyrkande, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag på
övriga delar.
Richard Jomshof (SD) yrkar avslag på Lars Hildingssons
ändringsyrkande, samt yrkar att texten på sidan 38 under rubriken
Södra Saltö, första stycket, första meningen ändras till följande;
Södra Saltö föreslås vidareutvecklas till en ny stadsdel med
blandade funktioner och varierad bostadsbebyggelse samt en stark
Forts
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§ 113 forts
Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun
koppling till vattnet, samt att texten på sidan 40 under rubriken
Pottholmen, första stycket, andra meningen ändras till följande;
stadsdelen ska innehålla blandade funktioner med varierad
bostadsbebyggelse tillsammans med kontor och butiker.
Bo Löfgren (FP) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen även för
Lyckebyområdet (Kungsmarken, Backabo, Torskors, Spandelstorp,
Lösen, Verkö och Gullberna)
Carl- Göran Svensson (M) yrkar avslag på Richard Jomshofs
ändringsyrkande, samt yrkar bifall till Bo Löfgrens tilläggsyrkande.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till Bo Löfgrens tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Richard Jomshofs två ändringsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande proposition på Lars Hildingssons ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Bo Löfgrens tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Bo Löfgrens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun,
2. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen för Bastasjöområdet och skärgården,
samt
3. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen även för Lyckebyområdet
(Kungsmarken, Backabo, Torskors, Spandelstorp, Lösen, Verkö och
Gullberna).
_________

26 augusti 2010

Samtliga nämnder
Samtliga styrelser
Ekonomienheten
Akten
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2010.189.042

§ 114
Delårsrapport per den 30 april 2010
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2010, §§ 99, beslutades
att återremittera ärendet – delårsrapport per den 30 april 2010 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Fördjupad beredning har skett beträffande äskanden om utökade
budgetramar från tekniska nämnden, handikappnämnden, miljö- och
byggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Fördjupad beredning
har, med anledning av prognostiserat underskott, också gjorts av
socialnämnden.
Av gällande regelverk, ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun” (KF 2008-12-18 § 176), framgår bl.a. att det endast i
undantagsfall skall förekomma ombudgeteringar, kompletterande
budgetering eller tilläggsanslag.
I samband med beredningen av delårsrapporten per 100430 har frågan om
undantagsfall kan anses föreligga särskilt prövats.
Barn- och ungdomsnämnden
En förändrad lagstiftning avseende fördelning av medel till fristående
respektive kommunala förskolor/skolor och komplexiteten kring drivandet
av kommunala skolor/förskolor med vikande elev/barnunderlag har ansetts
utgöra ett undantagsfall som föranleder att barn- och ungdomsnämnden
föreslås tillföras ytterligare 4,9 mnkr för 2010 års verksamhet.
Handikappnämnden
De kraftiga volymökningar som skett inom framförallt hemtjänst, personlig
assistans samt särskilt boende har ansetts utgöra undantagsfall och
handikappnämnden föreslås därför tillföras ytterligare 9,3 mnkr för 2010 års
verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden
Delar av tidigare genomfört resultatförbättrande utvecklingsprogram har
föranlett generella anpassningskrav på nämnder, som exempel kan nämnas
omställningsprogrammet. Miljö- och byggnadsnämnden har inte haft någon
personal som önskat ta del av detta program och har p.g.a. sin storlek
svårigheter att hantera detta inom befintliga ramar utan återverkningar på
årets planerade verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås därför
tillföras ytterligare 0,6 mnkr för 2010 års verksamhet.
Forts
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§ 114 forts
Delårsrapport per den 30 april 2010
Socialnämnden
Effekterna av finanskris och efterföljande lågkonjunktur har ansetts utgöra
undantagsfall och socialnämnden föreslås tillföras ytterligare 12 mnkr till
verksamheten ekonomiskt bistånd för år 2010.
Tekniska nämnden
Den mycket kalla och snörika vintern har ansetts utgöra ett undantagsfall
och tekniska nämnden föreslås tillföras ytterligare 4,0 mnkr för 2010 års
verksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har alternativt förslå förändringar för verksamhetens
mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och att dessa
redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31 augusti 2010
3. att tillföra ytterligare 4,9 mnkr till barn- och ungdomsnämnden, 9,3 mnkr
till handikappnämnden, 0,6 mnkr till miljö- och byggnadsnämnden, 12,0
mnkr till socialnämnden samt 4,0 mnkr till tekniska nämnden för år 2010
4. att höja budgeterat belopp för skatteintäkter/statsbidrag med totalt 30,8
mnkr
5. att uppdra åt budgetberedningen att särskilt belysa eventuella effekter av
ovanstående ombudgetering avseende beslutade budgetramar för perioden
2011-2013
6. att överföra 100 000 kr från barn- och ungdomsnämndens
investeringsreserv för inventarier vid utbyggd barnomsorg till
kommunstyrelsen (serviceförvaltningen).
7. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2010.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till att-sats 1-2, 4-7, samt yrkar att attsats 3 ändras till följande; att tillföra ytterligare 4,9 mnkr till barn- och
ungdomsnämnden, 9,3 mnkr till handikappnämnden, 0,6 mnkr till
Forts
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Delårsrapport per den 30 april 2010
miljö- och byggnadsnämnden, 12,0 mnkr till socialnämnden
(socialbidragen), 5,0 ytterligare mnkr till socialnämnden (individ och
familjeomsorg) samt 4,0 mnkr till tekniska nämnden för år 2010, samt yrkar
att anslå ytterligare 0,2 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för att åter
öppna de öppna förskolorna i Nättraby, Jämjö, Rödeby och Trossö.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar bifall
till Christina Mattissons ändringyrkande på att- sats 3 och tilläggsyrkande.
Camilla Brunsberg (M), Ann-Louise Trulsson (M), Jan Lennartsson (M) och
Angela Sandström (S) yttrar sig
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till Christina Mattissons
ändringsyrkande.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons ändringsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt Christina
Mattissons förslag.
Därefter så ställer ordförande proposition på Christina Mattissons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christina
Mattissons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har alternativt förslå förändringar för verksamhetens
mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och att dessa
redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31 augusti 2010
3. att tillföra ytterligare 4,9 mnkr till barn- och ungdomsnämnden, 9,3 mnkr
till handikappnämnden, 0,6 mnkr till miljö- och byggnadsnämnden, 12,0
mnkr till socialnämnden (socialbidragen), 5,0 mnkr till socialnämnden
(individ och familjeomsorg) samt 4,0 mnkr till tekniska nämnden för år
2010,
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Delårsrapport per den 30 april 2010
4. att höja budgeterat belopp för skatteintäkter/statsbidrag med totalt 30,8
mnkr
5. att uppdra åt budgetberedningen att särskilt belysa eventuella effekter av
ovanstående ombudgetering avseende beslutade budgetramar för perioden
2011-2013
6. att överföra 100 000 kr från barn- och ungdomsnämndens
investeringsreserv för inventarier vid utbyggd barnomsorg till
kommunstyrelsen (serviceförvaltningen),
7. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2010, samt
8. att anslå ytterligare 0,2 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för att åter
öppna de öppna förskolorna i Nättraby, Jämjö, Rödeby och Trossö.
__________

26 augusti 2010

Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten

16

2010.364.004

§ 115
Gallrings och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser i
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Gallringsråd ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.
Råden utarbetas genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor i vilken
ingår representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Riksarkivet. Nya uppdaterade och kompletterade råd för bevarande och
gallring av lednings- och stödprocesser har utkommit under våren 2010.
Dessa råd är avsedda att vara till hjälp när kommuner och landsting/regioner
samt kommunalförbund beslutar om vilka handlingar som skall gallras, dvs.
förstöras. Enligt Arkivlagen ska kommunens arkivmyndighet fatta beslut om
vilka allmänna handlingar som gallras (förstöras).
Kommunarkivarien har tagit fram en gallrings- och bevarandeplan för
lednings- och stödprocesser inom Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
SKL har under våren 2010 tagit fram råd hur man ska hantera sociala medier
och framhåller vikten av att kommunerna fattar gallrings- och
bevarandebeslut om sociala medier.
Kommunarkivarien har därför i gallrings- och bevarandeplanen för ledningsoch stödprocesser inom Karlskrona kommuns samlade verksamhet lagt till
hur sociala medier ska hanteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 170,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser
inom Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

26 augusti 2010

Samtliga styrelser
Finanschef
Ekonomienheten
Akten
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2010.229.107

§ 116
Medelsförvaltning för Karlskrona kommun
Enligt kommunallagen, kapitel 8 § 3, skall kommunfullmäktige meddela
närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Gällande föreskrift, finansiell
policy för Karlskrona kommun, är mer än 17 år gammal varför en ordentlig
genomlysning av finanshanteringen i Karlskrona kommuns samlade
verksamhet genomförts. Även revisionen har, vid en granskning våren 2009,
påtalat behovet av att en ny finanspolicy tas fram. Arbetet har bedrivits i en
projektgrupp innehållande representanter från såväl Karlskrona kommun
som dess helägda aktiebolag. I samråd med företaget AGL har en total
kartläggning av finanshanteringen gjorts. Strategier för att bäst hantera
finansiella risker har belysts. Internbankens roll och organisation har
diskuterats och förslag på ny dokumentation avseende medelsförvaltningen
har framtagits.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2010, § 101, att remittera ärendet
till bolagsstyrelserna för att få in respektive helägda bolags yttrande innan
beslut fattas.
Yttrande har inkommit från Affärsverken Karlskrona AB, AB
Karlskronahem, samt Kruthusen Företagsfastigheter AB. Karlskrona Stuveri
AB har inte lämnat något yttrande med tanke på beslutad aktieförsäljning.
AB Arena Rosenholm Karlskrona har heller inte lämnat något yttrande,
detta beroende på avsaknad av lån. Bolaget har, i likhet med Karlskrona
Stuveri AB, endast en beviljad rörelsekredit. AB Karlskrona Moderbolag
anger i sitt yttrande att man inte har några synpunkter på förslaget till
finanspolicy.
Av förslaget till finanspolicy framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att
minst årligen eller vid behov ompröva finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna i kommunen och AB Karlskrona Moderbolag. Självklart skall i
samband med dessa omprövningar, frågan om styrningen fungerar på avsett
sätt och om ytterligare förändringar i rutiner och arbetssätt kan genomföras
för att optimera den samlade verksamhetens finansverksamhet, prövas.
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§ 116 forts
Medelsförvaltning för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 10 augusti 2010,
§ 171 för egen del beslutat
1. att fastställa finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun att gälla fr.o.m.
101001
2. att anpassning till de finansiella riktlinjerna avseende ränte- och
kapitalbindning ska ske successivt, dock senast 121231
3. att uppdra åt AB Karlskrona moderbolag att senast under december
månad år 2010 lämna förslag på finansiella riktlinjer för AB Karlskrona
moderbolag
4. att fastställa placeringsriktlinjer för Karlskrona kommuns stiftelse- och
donationsmedelsförvaltning att gälla fr.o.m. 101001
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 171,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa finanspolicy för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet att gälla fr.o.m. 101001,
2. att upphäva tidigare beslutad finansiell policy
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

26 augusti 2010
Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten
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2010.409.005

§ 117
Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier
och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet
Den digitala kommunikationen utvecklas allt snabbare och e-post, sociala
medier och Internet är
tillsammans med telefon viktiga arbetsredskap för medarbetare i Karlskrona
kommun.
Då kommunens tidigare policy som togs av fullmäktige 2002-06-19
(KS 2001.230.005) inte omfattar sociala medier behövs en uppdatering. De
förändringar som föreslås har godkänts av kommunens ledningsgrupp som
också kommer att uppdatera tillhörande riktlinjer för IT-användning.
Riktlinjerna innefattar också sociala medier.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 172,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna uppdateringen av Policy för användning av telefon, e-post,
sociala medier och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet,
2. att policyn ska gälla från 2010-10-01, samt
3. att policyn ersätter tidigare beslut från 2002-06-19.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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2010.921.106

§ 118
Översyn av förbundsordningen för Region Blekinge – Region Blekinge
2010.
Regionstyrelsen beslutade i november 2009 att inför mandatperioden 20112014 göra en översyn av den nuvarande förbundsordningen för
kommunalförbundet Region Blekinge. Ändringar och tillägg till
förbundsordningen ska föreslås av regionfullmäktige och ska beslutas av
varje medlems fullmäktige. Regionfullmäktige har vid sammanträde den 5
maj 2010 beslutat att ställa sig bakom bilagt förslag till ändrad
förbundsordning att gälla från 2011-01-01 samt att sända ut förslaget för
beslut i medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
Förslaget innebär att Region Blekinge fr o m 2011-01-01 inte längre
organiseras med ett förbundsfullmäktige utan övergår till ett
kommunalförbund enligt direktionsmodellen, där direktionen benämns
regionstyrelsen. Regionstyrelsen består av 23 ledamöter och 23 ersättare, där
Karlskrona kommun utser 6 ledamöter och 6 ersättare. Styrelsens
sammansättning ska återspegla det samlade resultatet i 2010 års kommunoch landstingsval i Blekinge. Styrelsen äger enligt kommunallagen frågan
om övrig politisk organisation, men i förbundsordningen skrivs in att ett
arbetsutskott och en arvodesberedning inrättas. För kommunalförbund med
förbundsdirektion innehåller kommunallagen vissa särbestämmelser som att
revisorerna i ett sådant förbund ska lämna revisionsberättelse till varje
medlems fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet.
Förslaget innehåller också vissa förändringar i skrivningarna kring
förbundets verksamhetsinriktning. Förbundets verksamhet omfattar
huvudsakligen verksamheter på regional nivå inom ett antal politikområden
som i förslagets beskrivning av förbundets uppgifter grupperats utifrån den
Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning. Innehållet i de olika politikområdena är i princip detsamma
som tidigare men skrivningarna har anpassats efter nu kända förutsättningar,
men också för att möta framtida förändringar. Detta innebär bl a att i ökad
utsträckning bevaka EU:s olika politikområden inför programperioden 20132020.
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Översyn av förbundsordningen för Region Blekinge – Region Blekinge
2010.
Ökad tyngd läggs också på innehållet i demokratifrågor och arbetsformer
genom organisering av arenor, där olika aktörer möts. Minst en gång per år
ska anordnas en Blekingedag, en regional utvecklingsdag för att stärka
medborgardialogen. Regionstyrelsens sammanträden är offentliga.
Som princip för förbundets basfinansiering gäller att ”medlemsavgiften
beräknas enligt skatteunderlagsprincipen genom framräkning av ett
promilletal av det definitiva taxeringsutfallet för kommunerna inkomståret
två år före det aktuella budgetåret”. I förhållande till nuvarande lydelse av
förbundsordningen lämnas således frågan utifrån vilket promilletal
medlemsavgiften ska beräknas öppen (i gällande förbundsordning anges
promilletalet till 0,27), liksom frågan hur och när detta promilletal fastställs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 173,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa det av regionfullmäktige översända förslaget till reviderad
förbundsordning för kommunalförbundet Region Blekinge att gälla från och
med 2011-01-01.
Richard Jomshof (SD) meddelar att Nils Johansson (SD), Ulla Berg (SD),
Alf Stålborg (SD), Per Henriksson (SD) och Kurt Petersson (SD) ej deltar i
beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

26 augusti 2010

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

22

2010.361.311

§ 119
Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 maj 2010, § 54, hemställt
att kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för
trappa Ristorgsbacken, samt att investeringsutgiften 2 000 000 kronor
finansieras ur 2008 års anslag för Vedebykrysset- Verkökrysset under
förutsättning att medfinansiering sker med 2 000 000 kronor från berörda
fastighetsägare.
Nämnden skriver att Gehl Architects från Köpenhamn involverades att
tillsammans med Karlskrona kommun utarbeta en stadsanalys, som utmynnade i
rapporten Strategi Karlskrona. Strategin syftar till att tillvarata och utveckla
kvaliteter samt stärka världsarvet genom att lyfta fram bebyggelse och den
offentliga miljön. I rapporten föreslås att stadsrummet Ristorgsbacken förses
med en vattentrappa. Nämnden bedömde byggkostnaden för vattentrappan
ca 6,5 mkr. Projektet ryms ej inom stadsmiljöprogrammet.
Utbyggnaden föreslås gemensamt finansieras av kommunen och berörda
fastighetsägare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen har tagit fram
förslag på utformning av den nedre delen av trappan med möjlighet att kunna
byggas till med vattentrappa i framtiden. Ur tillgänglighetssynpunkt är trappan
utformad med ramper.
Vidare omfattar förslaget ombyggnad av korsningen Borgmästaregatan och
Hantverkaregatan till torgyta likt korsningen mellan Borgmästaregatan och
Ronnebygatan. Detta skulle ge gågatan en bättre avslutning med en torgbildning
i början och slutet av gatan.
Tekniska förvaltningen har beräknat byggkostnaden till 4 mkr och med
50 % medfinansiering från berörda fastighetsägare blir kommunens
del 2 mkr.
Utbetalningar för projektet planeras till 1 mkr under september 2010 och
1,5 mkr under september och 1,5 mkr under oktober 2010 och erhållande av
bidrag från medfinansiärer under oktober med 2 mkr.
Forts

26 augusti 2010

§ 119 forts
Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken.
Årliga drift- och kapitalkostnader på 190 tkr täcks inom
gata/hamn/parkavdelningens budgetram.
Investeringen ska utföras på entreprenad och projektledning utförs i egen regi.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för
trappa Ristorgsbacken, samt att investeringsutgiften 2 000 000 kronor
finansieras ur 2008 års anslag för Vedebykrysset- Verkökrysset under
förutsättning,
2. att medfinansiering sker med 2 000 000 kronor från berörda
fastighetsägare.
Carl-Göran Svensson (M), Günter Dessin (V), Tommy Olsson (KD), Jan
Lennartsson (M), Sofia Bothorp (MP), Lars Hildingsson (S), Bo Löfgren
(FP), och Gerthie Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Landstinget Blekinge
2010.363.770
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Karlshamns kommun
Ronneby kommun
Kommunchef
Akten
§ 120
Avsiktsförklaring om att inrätta en gemensam Hjälpmedelsnämnd för
Landstinget Blekinge och länets kommuner.
I nuläget bedriver Landstinget Blekinge hjälpmedelsverksamhet med förråd i
Karlskrona. Där försörjs såväl landstinget som länets primärkommuner.
Frågeställningen har uppkommit om att landstinget och länets
primärkommuner kan bedriva hjälpmedelsverksamheten tillsammans.
I januari 2010 träffade landstingsdirektören och länets
kommunchefer/kommundirektörer en överenskommelse om att gemensamt
utreda och beskriva olika alternativa framtida organisationsformer för
hjälpmedelsverksamheten. Utredningen gjordes parallellt med
hemsjukvårdsutredningen av en arbetsgrupp med deltagare från kommunerna
och landstinget.
Arbetsgruppen föreslår i bilagda skrivelse från servicedirektören på
Landstinget Blekinge, bilaga 1, att en gemensam hjälpmedelsnämnd inrättas
fr o m 2011-01-01. Lagen om offentlig upphandling, LOU, har from
20100701 ändrats så att landstinget och länets kommuner, i alla fall under 3
år, kan upphandla hjälpmedel under en gemensam nämnd.
Hjälpmedelsnämnden föreslås placeras hos Landstinget Blekinge och
ansvara för utbud av produkter, tjänster, utbildning och sortiment. Däremot
föreslås att syn- och hörseltekniska hjälpmedel samt ortopediska hjälpmedel
inte ingår i hjälpmedelsnämndens produkter. Landstinget Blekinge föreslås
genom avtal tillhandahålla administrativt stöd och lokaler till
hjälpmedelsnämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 175,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd fr o m 2011-01-01 där
samtliga primärkommuner och landstinget i Blekinge ingår,
2. att besluta att nämndens placering är hos landstinget Blekinge, samt
3. att uppdra till landstingsdirektören och
kommuncheferna/kommundirektörerna att i samverkan utarbeta förslag på
reglemente och avtal gällande den gemensamma hjälpmedelsnämnden för
fastställande av respektive huvudman senast under oktober månad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Tekniska nämnden
Akten

25

2007.119.299

§ 121
Svar på motion om toaletter vid Kungsplan och i Rödeby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31 av
Glenn Törnström (SD). Förslaget är att offentliga toaletter omgående inrättas
vid busstorget Kungsplan och vid busstorget i Rödeby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 maj 2010, § 59, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan trafikkiosken stängdes
finns ingen offentlig toalett vid den centrala busstationen på Kungsplan. Dock
finns allmän toalett på järnvägsstationen ca 50 m från Kungsplan. Denna är
öppen huvuddelen av dygnet (vardagar 04:30-00:30, lördagar 05:30-00:30,
söndagar 06:30-00:30) och bör kunna fungera även för bussresenärerna.
Ett ytterligare önskemål finns om förbättrad tillgång till toalett vid
centrumhållplatsen som i sommar flyttas till Parkgatan. Tekniska förvaltningen
anser att den permanenta lösningen i detta läge får lösas i samband med
upprustningen av Hoglands Park och byggande av ny service-/café/scenbyggnad som ersättning till nuvarande Snäckan. Temporärt kan avtal
tecknas med Kronanhuset om nyttjande av befintlig toalett inom denna
anläggning.
Vad gäller busstorget i Rödeby finns en allmän toalett i före detta
kommunalkontoret, som ligger ca 70 m från torget. Denna är öppen 08:00-18:00
alla dagar i veckan. När lokalerna i övrigt är öppna finns ytterligare två toaletter
inne i byggnaden. Den ena av dessa byggs om till handikapptoalett. I övrigt är
inga allmänna toaletter för närvarande planerade i Rödeby.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 176,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

26 augusti 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

26

2009.434.550

§ 122
Svar på motion om utveckling av hamnverksamheten i Karlskrona.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2009, § 101 av
Lars Hildingsson (S). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
återkomma med förslag till fullmäktige om en försäljning av Verköhamnen
till ett helägt kommunalt hamnbolag som får i uppdrag att på ett offensivt sätt
utveckla och förvalta hamnar och hamnområden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 juni 2010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att genom beslut den 27
maj 2010, § 78, beslutade kommunfullmäktige att bilda ett med Stena Line
samägt bolag för hamn- och stuveriverksamheten inom terminalområdet på
Verkö. Beslutet innebär att Stena Line förvärvat 51 % av aktierna i
Karlskrona Stuveri AB till vilket bolag kommunen försålt hamnytor och
byggnader inom Verkö terminalområde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Lars Hildingsson (S) och Karl-Gösta Svenson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

27

2009.761.512

§ 123
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen- Valhallavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, § 194 av Ulf Sejlert. Förslaget är att föreslagit att parkeringsplatserna
utanför affärerna (en frukt- och grönsaksaffär, en blomsteraffär, en kiosk
samt en fastighet med tapetserarverksamhet) i anslutning till korsningen
Valhallavägen – Sunnavägen tas bort samt att kommunen ser till så att
trafikanterna följer gällande parkeringsförbud i området. Vidare föreslås att
hastigheten sänks till 30 km/tim i och kring korsningen.
Tekniska nämnden har i beslut den 28 april 2010, § 46 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har mätt trafiken på
Valhallavägen ca 20 meter väster om Sunnavägen (år 2008). Trafikmängden
under mätperioden var då ca 5 600 fordon/dygn och medelhastigheten 23
km/tim. 1 % av fordonen körde fortare än tillåtna 50 km/tim. På Sunnavägen
är närmaste mätning gjord ca 100 meter norr om korsningen (år 2008).
Trafikmängden var då ca 5 200 fordon per dygn och medelhastigheten 26
km/tim. 2 % av fordonen körde fortare än 50 km/tim.
När det gäller förslaget om sänkt hastighet anser nämnden att i
dagsläget är det inte motiverat att sänka hastigheten i korsningen.
Ramböll håller på att göra en trafiknätsanalys i Karlskrona och när den är
färdig kommer troligen en mer generell hastighetsöversyn att påbörjas. Det
kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om ändrade hastigheter tills detta
arbete är klart.
Parkeringsplatserna som förslagsställaren vill ta bort ligger på kvartersmark
och förändringar här måste därför ske i samråd med fastighetsägaren. In- och
utfart till parkeringarna sker nära korsningen och före utfart på Sunnavägen
måste trafiken passera gång- och cykelbanan som därmed riskerar att bli
blockerad.
Nämnden delar förslagsställarens uppfattning om att
trafiksituationen inte är optimal samtidigt som det är rimligt att anta att
kundparkeringarna är viktiga för näringsidkarna.
besökare till affärerna. Även dessa platser ligger på kvartersmark.
Forts
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§ 123 forts
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen- Valhallavägen.
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen-Valhallavägen.
De parkeringsplatser som finns bakom affärerna och som förslagsställaren
hänvisar till som alternativ uppställningsplats är, enligt skyltning,
reserverade för besökare till Wämö Center och kan således inte användas av
När det gäller felparkerade bilar kan nämnden konstatera att
kommunens parkeringsvakter vid flera tillfällen har varit i området och
bötfällt bilar, bland annat på cykel- och gångbanor.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 juni 2010 §§ 106 bordlagt
ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 155,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Teniska nämnden
Akten

29

2006.138.299

§ 124
Medborgarförslag om allmänna toaletter i centrala Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24 av Micaela Persson, Petra Adolfsson och Emma Nordberg.
Förslaget är fler gratis toaletter bör hållas öppna kvällstid på Ronnebygatan.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 maj 20010, § 58 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att de delar uppfattningen att de allmänna
toaletterna i centrala Karlskrona bör förbättras såväl till antal som till standard. I
samband med ombyggnaden av Hoglands Park kommer anläggande av
ytterligare toaletter att övervägas. Planeringen är att ersätta Snäckan med en ny
byggnad som kan innehålla bland annat denna funktion. En sådan
toalettanläggning skulle ligga på bekvämt avstånd för norra delen av centrum.
Dock kan man inte påräkna att anläggningen ska bli avgiftsfri.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 178,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

26 augusti 2010

Akten

30

2010.281.611

§ 125
Svar på interpellation om ärende i barn- och ungdomsnämnden kallat
”redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltalskolområdena”.
Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående ärende i barnoch ungdomsnämnden, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 30 april 2010 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (FP) och Patrik Hansson (S)
______

26 augusti 2010

Akten

31

2010.299.611

§ 126
Svar på interpellation om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens
arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden, av Eva-Britt
Dahlström (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har med skrivelse den 14 juni 2010 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 juni § 108 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet då interpellanten inte är närvarande.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
september 2010.
§ 127 Information om Finsam
§ 128 Anmälningsärenden.
§ 129 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 130 Ansökan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö.
§ 131 Stöd till allhall i Holmsjö.
§ 132 Begäran om utökad investeringsram för närvärmeanläggning i Nättraby.
§ 133 Investeringstillstånd avseende ombyggnad av kolfilter Karlskrona vattenverk.
§ 134 Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
§ 135 Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion med anledning
av nationell reform gällande nyanländas arbetsmarknadsetablering.
§ 136 Svar på motion om att låta biblioteken fungerar som demokratiska oaser.
§ 137 Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutveckling och
studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
§ 138 Svar på motion om vänortsplats.
§ 139 Svar på medborgarförslag om flaggning med EU-flagga.
§ 140 Svar på medborgarförslag om allmän flaggning på privilegiedagen/världsarvsdagen
den 10 augusti.
§ 141 Svar på interpellation om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens arbete
och redovisning i barn- och ungdomsnämnden.
_____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 23 september 2010, kl 13.00-14.25

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Patrik Hansson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Gerthie Olsson (S)
Roland Andreasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Rune Andersson (M)
Annicka Engblom (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Emma B Henning (M) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Ann-Louise Trulsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kurt Petersson (SD)
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Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP) kl 13.50-14.25 §§ 135-141
Anna Ekström (FP) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Rosita Persson (S)
Birger Wernersson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rikard Jönsson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-13.30 §§ 127
Roland Löfvenberg (M) kl 13.00-13.30 §§ 127
Sven Wallfors (M)
Ulla Berg (SD)
Peter Christensen (FP) kl 13.00-13.50 §§ 127-134
Nicole Carlbäck (FP)
Sören Lundh (KD) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Eva Öhman (S)
Mats Fagerlund (S)
Margita Landehag (S)
Roland Löfvenberg (M) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Bengt Fröberg (M) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Karl-Gustaf Johansson (M)
Anders Ovander (M)
Bo Löfgren (FP)
Peter Christensen (FP) kl 13.50-14.25 §§ 135-141
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Mikael Andersson (FP) och Lena Ryge (S)

Justeringens plats och tid

Palanderska gården, Drottninggatan 69, Karlskrona
Tisdagen den 5 oktober 2010, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 127-141
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

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

Justeringsledamot………………………………………………
Lena Ryge

23 september 2010 5

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 5 oktober 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 127
Information om Finsam
Föredragning av förbundschef Pernilla Kvist.
Information om bakgrund, generella förutsättningar, målgrupp,
Samordningsförbundets uppdrag och organisation.
__________
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Akterna

2008.186.214
2009.737.214
2010.335.840

§ 128
Anmälningsärende.
1. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-08-27, dnr 403-6083-09, beslut
med anledning av överklaganden avseende detaljplan för del av
Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II) Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-06-28, dnr 402-1890-10,
detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik i Karlskrona kommun.
3. Skrivelse från Sixten Svensson.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2010.444.512
2010.473.310

§ 129
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om hastighetssänkning samt införande av två
farthinder på Lingonvägen, av Christian Wenzel.
2. Motion om fortsatt upprustning av Jämjö centrum, Birger Wernersson
(S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

23 september 2010 9
Jämjö GoIF
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.402.821

§ 130
Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
Jämjö GoIF har inkommit med en anhållan om ett engångsbidrag om fem
Mkr för anläggande av en konstgräsplan i Jämjö. Planen är tänkt att anläggas
på befintlig gräsplan. Tanken är att föreningen genom konstgräsplanen ska
kunna bidra till utveckling av idrotten i den östra delen av Blekinge och
skapa större intresse för ett trivsamt boende i området.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
ordförande att skriva fram ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2010, § 39,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att som ett engångsbidrag bevilja
Jämjö GoIF maximalt fem mkr till anläggandet av en konstgräsplan, med
grön miljövänlig granulat, i Jämjö under förutsättning att projektet kommer
att realiseras, att idrotts- och fritidsnämnden får tillgång till kostnadskalkyl
avseende anläggandet av en konstgräsplan i Jämjö från Jämjö GoIF, samt att
avtal upprättas mellan Jämjö GoIF och Karlskrona kommuns idrotts- och
fritidsnämnd, vilket skall godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden. Av
avtalet ska framgå att ekonomisk motprestation ska finnas från Jämjö GoIF
om minst två Mkr och skolors och föreningars tillgång till anläggningen ska
säkras.
Nämnden skriver att anläggandet av en konstgräsplan i östra delen av
Karlskrona kommun kan stärka idrotten och folkhälsan i området. Genom att
tillskapa en konstgräsplan gör man föreningen, intilliggande föreningar och
skolorna i området självförsörjande vad gäller ytor inte bara för fotboll utan
för skolidrott och andra idrotter och aktiviteter som kan komma att nyttja
planen året runt. Planen kan nyttjas för skolor, fritidsgård, handikapp- och
äldreverksamhet på dagtid.
Närheten till en anläggning är avgörande för nyttjandet varför den föreslagna
konstgräsplanen kan bidra till bättre hälsa, fler nyttjare och bättre idrottare i
Karlskrona. Dessutom minskar behovet av transporter vilket positivt
påverkar miljön.
Med en konstgräsplan minskar sårbarheten för föreningslivet och skolan då
denne kan nyttjas dagtid och kvällstid oavsett väder och inställda aktiviteter
kan reduceras. Föreningen kan sörja för att föreningarna och skolorna i östra
kommundelen får tillgång till planen. Forts
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§ 130 forts
Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
Föreningen ska själva arbeta med finansieringen och att skapa
medfinansiering och intäkter till anläggningen som de skriver i anhållan.
förvaltningen kan vid behov stödja föreningen vid ansökan av medel från
andra bidragsgivare. Dessa medel ska då avräknas från kommunbidraget.
Skriftligt avtal kommer att upprättas kring villkor för utbetalning av bidraget.
Bidraget kan endast användas till konstgräsplan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 185,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som ett engångsbidrag bevilja Jämjö GoIF maximalt fem mkr till
anläggandet av en konstgräsplan, med grön miljövänlig granulat, i Jämjö
under förutsättning att projektet kommer att realiseras,
2. att idrotts- och fritidsnämnden får tillgång till kostnadskalkyl avseende
anläggandet av en konstgräsplan i Jämjö från Jämjö GoIF.
3. att avtal upprättas mellan Jämjö GoIF och Karlskrona kommuns idrottsoch fritidsnämnd, vilket skall godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden. Av
avtalet ska framgå att ekonomisk motprestation ska finnas från Jämjö GoIF
om minst två Mkr och skolors och föreningars tillgång till anläggningen ska
säkras,
4. att finansiera detta engångsbidrag med motsvarande uppräkning av
budgeterat belopp avseende realisationsvinster i budget 2010, samt
Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Allhall i Holmsjö ekonomiska förening
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.221.820

§ 131
Stöd till All-Hall i Holmsjö
Föreningen Allhall i Holmsjö Ekonomisk förening har för avsikt att bygga en
allaktivitetshall i anslutning till Holmsjö skola. Hallen ska vara utformad
som en fullmåtts idrottshall med läktare och därmed möjlighet att utöver
idrott bedriva en mångfald av aktiviteter åt i första hand bygdens och
kommunens invånare för att:
o Förbättra folkhälsan
o Ge skolan möjligheter till fysisk aktivitet
o Öka föreningsverksamheten och
o Stimulera tillväxten
Föreningen har enligt tidigare hemställan haft överläggningar med
Karlskrona kommun vilka genomförts och anhåller om bidrag till
anläggandet av en Allhall i Holmsjö. Idrotts- och fritidsförvaltningen har
därefter fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att skriva fram
ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2010, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att som ett engångsbidrag anvisa
maximalt 10 Mkr till Allhall i Holmsjö ekonomisk förening för anläggandet
av en allaktivitetshall i Holmsjö under förutsättning av att projektet kommer
att realiseras, samt att finansiera detta engångsbidrag med motsvarande
uppräkning av budgeterat belopp avseende realisationsvinster i budget 2010.
Nämnden skriver att föreningens initiativ ligger väl i linje med de 11
folkhälsomålen. Delaktigheten i samhällsutvecklingen tas till vara, invånarna
i området får lättare tillgång till faciliteter på nära håll, behovet av transporter
minskar vilket påverkar miljön positivt, den fysiska aktiviteten ges möjlighet
att öka för både ung och gammal som ges möjlighet att komma samman
vilket betyder mycket för hälsan och livslängden.
En placering av en allaktivitetshall intill Holmsjö skola kan gagna skolans
verksamhet genom att de får tillgång till en lokal för utökad verksamhet med
stöd av föreningar eller i egen regi. Aktiviteter kan anordnas både med
kulturell och idrottslig inriktning under skoldagen.
Hallen kan även avlasta intilliggande idrottsanläggningar och ge upphov till
start av ny verksamhet.
Forts
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§ 131 forts
Stöd till All-Hall i Holmsjö
Under icke skoltid kan hallen användas för pensionärsföreningar,
rehabverksamhet likväl som för enskilda kommunmedborgare.
Räddningstjänsten hyr idag in sig befintlig lokal och en större hall kan skapa
nya möjligheter till fysisk aktivitet för dem. Möjligheterna till att anordna
kulturella evenemang, konserter, teater och utställningar av olika slag, precis
som kommunen gör på egna anläggningar, kan göra att Holmsjös attraktivitet
ökar även i andra sammanhang.
Genom nya möjligheter till föreningsaktivitet kan kommunens norra delar
synliggöras genom arrangemang eller deltagande i tävlingar. Värdet av idrott
kan definieras av regional utveckling och upprustning, därtill också det
ekonomiska värdet och värdet för den omgivande miljön enligt bl.a. Sport
England, 1999, dvs. den generar intäkter för bl.a. mat och inköp åt orten. Det
i sin tur påverkar kommunens ekonomi positivt.
Att bygga en hall i Holmsjö kommer att kosta föreningen mellan 17 och 20
Mkr varför föreningen aktivt måste arbeta med ideella insatser,
bidragsansökningar och annan finansiering. Karlskrona kommun kan stödja
föreningen vid upprättandet av ansökningshandlingar.
Hallen placeras på mark som idag ägs av Karlskrona kommun och upplåts
genom ett tomträttsavtal.
Skriftligt avtal kommer att upprättas kring villkor för utbetalning av bidraget.
Bidraget kan endast användas till en allaktivitetshall enligt upprättade
skisser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 186,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som ett engångsbidrag anvisa maximalt 10 Mkr till Allhall i Holmsjö
ekonomisk förening för anläggandet av en allaktivitetshall i Holmsjö under
förutsättning av att projektet kommer att realiseras, samt
2. att finansiera detta engångsbidrag med motsvarande uppräkning av
budgeterat belopp avseende realisationsvinster i budget 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Affärsverken
Ekonomienheten
Akten

2010.447.370

§ 132
Begäran om utökad investeringsram för närvärmeanläggning
Nättraby.
Affärsverken har i skrivelse daterad den 3 augusti 2010 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att utöka bolagets investeringsram med
25 mkr för uppförande av en närvärmeanläggning i Nättraby, samt
att ge bolaget i uppdrag att återkomma med redovisning av projektet
när det färdigställts.
Affärsverken AB har enligt beslut i kommunfullmäktige 2007-06-12
§ 101, att utreda och lägga fram förslag på byggnation av
närvärmeanläggning i Nättraby och Jämjö samhälle. Bolagets
styrelse tog 2010-06-18 beslut om att gå vidare till
kommunfullmäktige med begäran om utökad investeringsram för
närvärmeanläggning till Nättraby samhälle.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 187,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka bolagets investeringsram med 25 mkr för uppförande av
en närvärmeanläggning i Nättraby, samt
2. att ge bolaget i uppdrag att återkomma med redovisning av
projektet när det färdigställts.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

23 september 2010 14

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.405.354

§ 133
Begäran om investeringstillstånd ombyggnad av kolfilter Karlskrona
Vattenverk
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 22 juni 2010, § 66 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för
ombyggnad av kolfilter, samt att investeringsutgiften på totalt 27,0 mkr
finansieras med 2,0 mkr i 2009 års investeringsbudget, 12,0 mkr i 2010 års
investeringsbudget, 5,0 mkr i 2011 års investeringsbudget, 1,0 mkr i 2012 års
investeringsbudget och ytterligare 7,0 mkr i 2011 års förslag till
investeringsbudget för ombyggnad av kolfilter.
Nämnden skriver att på Karlskrona vattenverk pågår om- och tillbyggnad av
ny luthantering, UV-filter, ny renvattenpumpstation, nytt ställverk med mera.
Detta beräknas vara klart i augusti månad 2010.
Tekniska förvaltningen planerar att nästa etapp med ombyggnad av kolfilter
startar efter sommaren 2010 för att ombyggnaderna skall parera med
Johannishusåsen. Totalkostnaden är beräknad till 27,0 mkr fördelad enligt
följande:
Bygg, mark 6 500 000:Maskin 11 000 000:El- och styr 2 500 000:VVS 2 000 000:Samordning 1 300 000:Byggherrekostnader,
Oförutsett mm 3 900 000:Totalkostnad 27 000 000:Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 augusti 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag i en attsats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av kolfilter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

2010.137.214

§ 134
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 augusti 2010, §
267 hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av
Karlskrona 6:24, Karlskrona, upprättad i juni 2010, samt att godkänna
ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen inte
bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Nämnden skriver att detaljplanen för del av Karlskrona 6:24 har varit utställd
för allmän granskning. Under utställningen fr o m den 21 maj t o m den 18
juni 2010 har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona
Kommun, stadsbiblioteket och Lyckeby bibliotek samt på Karlskrona
Kommuns webbplats: www.karlskrona.se. Utställningen har
annonserats i lokalpressen fredagen den 21 maj 2010.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ny handels- och
kontorsetablering inom den så kallade stadsträdgården i enlighet med
gällande översiktsplan. Avsikten är att skapa 10.000 kvm för
sällanköpshandel.
Detaljplanen kommer även att pröva möjligheten till ny avfart från E22 till
Österleden samt en cirkulationsplats i korsningen Gullbernavägen –
Lyckebyvägen.
Planområdet är beläget i Vedeby, ca 5,5 km norr om Karlskrona centrum,
och gränsar i norr till E22 och i öster till Österleden. I söder gränsar området
till Lyckebyvägen och i väster till Gullbernavägen.
Planområdets areal är ca 7,5 ha och ägs av Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 189,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona, upprättad i
juni 2010, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP) och Günter Dessin (V) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
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§ 134 forts
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Carl-Göran Svensson (M) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Sofia Bothorps och Günter Dessins
avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta detaljplanen för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona, upprättad i
juni 2010, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_________
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Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.437.001

§ 135
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
Riksdagen tog i mars 2010 beslut att anta ny lag avseende nyanlända
invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd,
proposition 2009/10:60.
Arbetsmarknadschefen fick under hösten 2009 i uppdrag av kommunens
ledningsgrupp att utreda och lämna underlag på hur föreslagen ny
lagstiftning kring nyanländas etablering påverkar kommunens verksamhet
samt förslag på framtida kommunal organisation med anledning av dessa
förändringar. En arbetsgrupp med representation från samtliga berörda
förvaltningar tillsattes. Arbetsgruppen har bestått av representanter från
Kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen,
handikappförvaltningen, äldreförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden,
utbildningsnämnden, samt Karlskronahem. Arbetsgruppen har träffats vid
några tillfällen. Tillgänglig information om reformen har lämnats och
samtliga förvaltningar har fått möjlighet att lämna synpunkter och skriftligt
underlag på konsekvenser och framtida behov utifrån respektive uppdrag.
Skriftligt underlag har tillförts från kommunledningsförvaltningen,
socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden och Karlskronahem. Doris
Larsson, Arbetsmarknadschef, Lars Fagerberg, flyktingintroduktionen och
Margaretha Jansson, SF ekonomisektion har deltagit på konferens om
nyanländas etablering anordnad av SKL i maj 2010. Ansvariga ekonomer har
deltagit i arbetet med detta underlag.
Nya lagstiftningen
Lagen innebär i korthet att
o Kommunens ansvar för mottagande av nyanlända övergår till ett
samlat statligt ansvar genom Arbetsförmedlingen från och med 201012-01. Som nyanländ invandrare räknas de som har fått
uppehållstillstånd.
o Övergången till det statliga ansvaret kommer att ske med
övergångsregler som innebär att de nyanlända som kommer till
kommunen från och med 2010-12-01 ingår i statens ansvar och de
Forts
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§ 135 forts
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
som kommit före detta datum, inom ramen för kommunala
flyktingintroduktionen, är kvar under kommunens ansvar fram till det
att introduktionstiden upphör dock längst till och med 2012-12-31.
o Alla nyanlända skall, för att få beslut om etableringsersättning, få en
upprättad etableringsplan. Om det av något skäl exempelvis sjukdom
eller föräldraledighet inte går att upprätta en etableringsplan har
kommunen ansvar för försörjning enligt socialtjänstlagen (SoL)
o Arbetsförmedlingen kommer att upphandla privata aktörer som
etableringslotsar enligt ett valfrihetssystem
Målgrupp
o Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år
o Unga 18-19 år och som saknar föräldrar i Sverige.
o Nyanlända som har rest in i landet efter utgången av november 2010
och som har beviljats uppehållstillstånd vid inresan
o Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av
oktober 2010
o Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd före utgången av
oktober 2010, om de är registrerade och vistas på en
mottagningsenhet för asylsökande den 30 november 2010
Kommunens roll från 2010-12-01
o Ansvar för mottagande och bosättning – Kommunernas mottagande
av nyanlända ska, liksom idag, bygga på överenskommelser och
fastställas mellan länsstyrelserna och kommunerna. Kommunen
ansvarar efter anvisning från Arbetsförmedlingen för att anskaffa
bostad till den/de nyanlända. Kommunen ansvarar för praktiskt
mottagande av alla nyanlända som anvisas till kommunen.
Informationsinsatser – Kommunen ansvarar för information kring
skola, barnomsorg och annan relevant information.
o SFI och Samhällsorientering – Kommunen skall tillse att det finns
SFI platser till de nyanlända inom en månad efter anmälan om
önskemål om plats. Kommunen skall även ansvara för och erbjuda
samhällsorientering. Såväl SFI som Samhällsorientering kommer att
regleras genom förordningar av regeringen.
o Skola/förskola – Kommunen har fortsatt ansvar för insatser för
nyanlända elever och förskolebarn
o Insatser för vuxna som inte får etableringsplan.
Forts
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§ 135 forts
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
o Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd – Nyanlända omfattas av
Socialtjänstlagen(SoL) liksom alla andra som bor och vistas i
kommunen vilket innebär att ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
kan bli aktuellt för dem som inte har etableringsplan.
o Kommunen kan fortsättningsvis starta och driva riktade projekt för
målgruppen
Att ansvaret för nuvarande flyktingintroduktionen övergår till
Socialförvaltningen från och med 2010-12-01.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september, § 190 för egen del
beslutat
1. att all tillsvidareanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter
arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till
Socialförvaltningen från och med 2010-12-01
2. att all visstidsanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter
arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till
Socialförvaltningen från och med 2010-12-01 fram till dess att nuvarande
förordnande upphör.
3. att tillsvidareanställd personal som har sin nuvarande anställning på
Arbetsmarknadsenheten som arbetar delvis med Flyktingintroduktionens
verksamhet inte kommer att beröras under 2011.
4.att ge kommunstyrelsen och socialnämnden gemensamt uppdrag att utreda
och föreslå förändringar i budgeten med anledning av förändrad organisation
för flyktingintroduktionen.
5. att ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med
arbetsmarknadsenheten inför budget 2012 utreda och lämna förslag på en
permanent organisation för arbetet med nyanländas etablering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 190,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ansvaret för nuvarande flyktingintroduktionen övergår till
Socialnämnden från och med 2010-12-01.
2.att ge Kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att innan 2010-1201, med anledning av föreslagen organisationsförändring, föreslå
förändringar i kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente. Forts
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§ 135 forts
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
3.att introduktionsersättning upphör som ersättning från 2010-12-01och att
Socialtjänstlagen med rätt till bistånd i form av försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd fortsättningsvis ska prövas för de som tidigare har kunnat söka
introduktionsersättning.
Jan-Anders Lindfors (S), Mats Lindbom (C), Ingrid Hermansson (C),
Christina Mattisson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Alf Stålborg (SD) meddelar att Sverigedemokraternas ledamöter ej deltar i
beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kulturnämnden
Akten

2007.537.880

§ 136
Svar på motion om att låta biblioteken fungerar som demokratiska
oaser.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2007, § 151
av Richard Jomshof (SD). Förslaget är att utreda möjligheten att omvandla
biblioteken till demokratiska oaser.
Kulturnämnden har i beslut den 22 juni 20010, § 40 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att mening är att biblioteken ska vara en
offentlig, neutral samlingsplats. Man ska där kunna söka all information man
vill, däremot inte behöva ta del av material man inte har efterfrågat.
Dessutom finns inte utrymmes- och personalresurser i nuvarande bibliotek
för att skapa den sorts arrangemang som motionären föreslår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 191,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Socialnämnden
Akten

2007.670.730

§ 137
Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning
och studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2007, §
183 av Peter Johansson (S) och Angela Sandström (S). Förslaget är att ge
äldrenämnden i uppdrag att ta kontakt med Landstinget Blekinge och
Blekinge Tekniska högskola för en gemensam uppbyggnad av en
utbildningsenhet i anslutning till en vårdcentral och ett särskilt boende. Att
utbildningsenheten ska kunna utgöra ett centrum för en lärande miljö och
vara navet för att sprida utvecklings- och förbättringsåtgärder ut i
organisationen. Att en långsiktig kompetensplan utarbetas med sikte på att
det inom äldreomsorgen skalla finnas bred kompetens även på akademisk
nivå, samt att i planen skall ingå utbildning för studenter och elever.
Äldrenämnden har i beslut den 22 juni 2010, § 60 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har i olika sammanhang
pekat på vikten av att kompetensfrågor ges ett ökat fokus. En, bland flera
viktiga, förutsättningar för en bra kvalitet i utbildningssituationen, är att det
ges goda möjligheter till praktisk inhämtning av kunskap, och att detta kan
ske i en miljö där formell kompetens och praktisk erfarenhet samverkar.
Förvaltningen har alltså ingen annan uppfattning än den som framförs i
motionen vad avser utbildningsplatser och praktiksituationer med hög
kvalitet. Förvaltningen delar därtill, i allt väsentligt, den uppfattning som
framförs i motionen avseende förhållandet att det inte enbart är tillräckligt
med utbildningsinsatser utan att det även krävs ”….en miljö och en
organisation som främjar utveckling och tillvaratagande av nya rön.
Detta sker bäst genom ett engagerat deltagande hos personalen närmast
vårdtagarna och inte genom direktiv uppifrån.”.
Erfarenheterna från Kompetensstegen styrker detta, men det är också viktigt
att slå fast att frågor som rör kompetens, behov av ny respektive utvecklad
kompetens också är ett viktigt ansvar för ledningsfunktionerna att bevaka,
utveckla och driva, d.v.s. det är en strategisk uppgift.
Förvaltningen är av den uppfattningen att den totala praktikverksamheten
inom äldreomsorgen är av så stor volym att den inte låter sig samlas vid ett
specifikt särskilt boende. Därtill kommer det förhållandet att äldreomsorgen i
minst lika stor utsträckning som i dag kommer att utföras i brukarnas egna
bostäder, d.v.s. hemtjänst.
Forts
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§ 137 Forts
Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning
och studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Nämnden vill därför inte bejaka tanken på en särskild utbildningsenhet.
Däremot ska förutsättningarna för den arbetsplatsförlagda praktiken ständigt
förbättras, kompetens och förmåga hos handledare utvecklas och sambandet
mellan omsorg och hälso- och sjukvård alltid betonas. Vad avser praktik
under sjuksköterskeutbildning finns i dag tankar mot att samordna
praktikplatserna till några av de större boendeenheterna. Kravet på formell
kompetens hos handledare är emellertid en styrande faktor i lokaliseringen av
praktikplatserna.
Äldreförvaltningen tolkar ut av motionen att förslagsställarna ser ett behov
av att i såväl tydlighet som i både i kvantitet och i kvalitet öka kopplingen till
bl.a. högskolesektorn. Äldreförvaltningen delar i så fall de bakomliggande
bedömningarna i detta avseende. Behovet av bred kompetens även på
akademisk nivå (motionens tredje attsats) anser nämnden vara identifierat i
kommunens framtidsprogram i dess principiella betydelse.
I det praktiska arbetet återfinns idag tydliga kopplingar till såväl Blekinge
Tekniska Högskola (BTH) som till Landstingets Kompetenscentrum. Det
samarbetet har under det senaste året kraftfullt utvecklats, och där
Landstingens Kompetenscentrum svarar för en tätare koppling till den
akademiska institutionen.
Ett ytterligare steg i kunskapsutvecklingen är kommunens medverkan i
Landstinget Blekinge EBV-råd (Evidensbaserad vård) i vilket frågor som är
kopplade till erfarenhetsbaserad vård diskuteras. Rent allmänt kan dessutom
noteras en inom socialtjänsten i allmänhet ökad fokusering mot just
erfarenhetsbaserad omsorg.
Det är slutligen viktigt att kommunen ger tydliga signaler om vikten av
ständig fortbildning och utveckling av kunskaper och att medarbetare, inom
ramen för de behörighetskrav som ställs i olika situationer, stimuleras till
egna akademiska studier, oavsett om det handlar om grundläggande sådana
eller påbyggnad av tidigare förvärvad kunskapsnivå.
Sammantaget delar äldreförvaltningen den grundinställning till
kompetensutveckling, behovet att tydligare koppling till akademiska
institutioner och ytterligare utveckling av förutsättningar för kvalitativa
praktikperioder som kommer till uttryck i motionen. förvaltningen har dock
inte samma uppfattning vad avser tillvägagångssättet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 192,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Yrkanden
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Peter Johansson (S) yrkar bifall till motionen.
Kent Lewén (FP) och Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Peter Johanssons bifallsyrkande till
motionen mot kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
_________
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Kulturnämnden
Akten

2010.61.105

§ 138
Svar på motion om vänortsplats i Karlskrona.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 januari 2010, § 5 av
Tommy Olsson (KD). Förslaget är att en permanent vänortsplats skapas, att
den placeras i Hoglands park, samt att den invigs i samband med vänortmötet
sommaren 2010.
Kulturnämnden har i beslut den 22 juni 20010, § 41 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att ärendet behandlades på kulturnämndens
sammanträde den 20 april 2010 där ärendet återremitterades för att inhämta
synpunkter från Karlskrona vänortskommitté.
Karlskrona vänortskommitté har meddelat att man ser positivt på att det
skapas en permanent vänortsplats i Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 193,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen,
2. att vänortplatsen förläggs till Alamedans förlängning mot
Stumholmskanalen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

23 september 2010 26

Kommunledningsförvaltningen
Blekingetrafiken
Akten

2010.112.106

§ 139
Svar på medborgarförslag om flaggning med EU-flagga.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010, § 27 av Roland Hansson. Förslaget är att Karlskrona kommun ska
flagga, förutom med svenska flaggan, också med EU:s officiella flagga vid
alla typer av arrangemang. Enligt förslaget bör också EU-vimplar finnas på
stadsbussarna vid helgdagar.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 13 augusti 20010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Det finns idag inga
nationella regler som rör flaggning med EU-flagga. Varje myndighet
bestämmer själv utifrån praktiska och andra avgöranden.
Karlskrona kommun flaggar med EU-flaggan för att uppmärksamma
utmärkelsen Flag of Honour den 5 maj och på Europadagen den 9 maj.
Flaggning sker på de officiella platserna vid rådhuset, runt statyn på
Stortorget, vid kommunhuset Ruthensparre och vid Palanderska gården.
Att flagga med EU-flaggan vid alla arrangemang är idag varken praktiskt
eller ekonomiskt möjligt. När det gäller stadsbussarna så drivs inte trafiken
av Karlskrona kommun, förslaget om EU-vimplar på bussarna skickas därför
vidare till Blekingetrafiken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 194,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2010.377.106

§ 140
Svar på medborgarförslag om allmän flaggning på
privilegiedagen/världsarvsdagen den 10 augusti.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 juni 2010,
§ 94 av Roy Johansson. Förslaget är att uppmana invånarna att flagga på
Karlskronas födelsedag den 10 augusti. Uppmaningen ska enligt förslaget
ges i kommunens veckoannons samt i Kulturförvaltningens
evenemangskalender.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 12 augusti 20010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att numera sker officiell
flaggning i Karlskrona på privilegiedagen/världsarvsdagen den 10 augusti.
Flaggning sker framför rådhuset, kring kungastatyn på Stortorget, vid
kommunhuset Ruthensparre och vid Palanderska gården.
För att ge mer uppmärksamhet åt privilegiedagen kommer information om
flaggningen fortsättningsvis att ges i veckoannonsen och på kommunens
webbplats. Då kulturkalendariet endast inriktar sig på evenemang är det inte
en möjlig plats för information om flaggning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 195,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Akten

2010.299.611

§ 141
Svar på interpellation om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens
arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden, av Eva-Britt
Dahlström (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har med skrivelse den 14 juni 2010 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 juni 2010 § 108
och vid sammanträdet den 26 augusti 2010 § 126 bordlägga ärendet.
Eva-Britt Dahlström (S) har meddelat att hon återkallar sin interpellation.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2010.
§ 142 Avsägelser av kommunala val.
§ 143 Anmälningsärende.
§ 144 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 145 Balansförteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag.
§ 146 Miljöbokslut 2009.
§ 147 Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl., Marinmuseum, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
§ 148 Komplettering av kommunfullmäktiges beslut i samband med behandling av
delårsrapport april 2010.
§ 149 Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 150 Fastställelse av samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för
Hjälpmedelsverksamhet- Samverkansnämnden i Blekinge.
§ 151 Svar på motion om valborgsmässomål.
§ 152 Svar på motion om att göra Tullskolan till ett nytt centrum för föreningsliv.
§ 153 Svar på medborgarförslag om en sopstation på Spelmansgatan.
§ 154 Svar på medborgarförslag om namnbyte på Bubbetorps avfallsstation.
§ 155 Svar på medborgarförslag om kulturhus och bibliotek på Pottholmen.
§ 156 Svar på medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som miljökommun med hjälp
av Bubbetorps gård.
§ 157 Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innerstad.
§ 158 Svar på medborgarförslag om motorcrossbana i Lyckeby.
§ 159 Svar på medborgarförslag om iskonstbana för friåkning utomhus.
§ 160 Svar på medborgarförslag om skidbacke närmre centrum/Lyckeby.
§ 161 Sammanträdets avslutning.
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 21 oktober 2010, kl 13.00-14.25

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Gerthie Olsson (S)
Roland Andreasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Rune Andersson (M)
Annicka Engblom (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Emma B Henning (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kurt Petersson (SD)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.10-14.25 §§ 145-161
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
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Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg- Karlsson (V)
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Rosita Persson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Rikard Jönsson (S)
Margita Landehag (S)
Per-Anders Nygård (S)
Birgitta Gamelius (M)
Roland Löfvenberg (M)
Ulla Berg (SD)
Peter Christensen (FP)
Nicole Carlbäck (FP) kl 13.00- 13.10 §§ 142-144
Pernilla Persson (C)
Ulf Lundh (C)
José Espinoza (MP)

Närvarande

ersättare

Birger Wernersson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Eva Öhman (S)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Ulf Danielsson (M)
Anders Ovander (M)
Nicole Carlbäck (FP) kl 13.10-14.25 §§ 145-161
Ulf Hansson (V)

Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jörgen Johansson (C) och Magnus Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Palanderska gården, Drottninggatan 69, Karlskrona
Tisdagen den 2 november 2010, kl. 12.00
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Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 142-161
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot…………………………………………………….
Jörgen Johansson

Justeringsledamot………………………………………………
Magnus Johansson

Övrigt
Det antecknas särskilt att det vid votering konstaterades att en dosa vid
omröstning inte fungerade varför ledamoten Anna Ekström (FP) gav sin röst muntligt och
därefter har voteringsprotokollet i enlighet med avgiven röst manuellt fyllts
i.
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 2 november 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 142
Avsägelser av kommunala uppdrag
Birgitta Gamelius (M) har i skrivelse daterad 10 oktober 2010 avsagt sig
uppdraget som nämndeman i Blekinge Tingsrätt.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___
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Akterna

7

2010.463.007
2010.461.007
2010.263.214

§ 143
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av budgetprocess och ekonomistyrning.
2. Revisionen, granskning av projektstyrning i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, 2010-09-13, dnr 402-2329-10, ändring av
stadsplanen för Kungsmarken m.m (Smörblomman 2) i Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

8

2010.490.009
2010.484.512
2010.483.512
2010.491.317
2010.504.829
2010.513.846
2010.517.312
2010.516.820
§ 144
Inkomna motion och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om att redovisning och förteckning av beslut fattade på
delegation bifogas de beslutsprotokoll som publiceras på nätet, av Bertil
Ahnlund.
2. Medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen, av Linda
Forsgren och Daniel Berglund
3. Medborgarförslag om trafikbulor på Kummelvägen i Lyckeby, av Paul
Hammarin och Bryl Hammarin.
4. Medborgarförslag om gatubelysning på Augerumsvägen, av Eva Spjuth.
5. Medborgarförslag om att anlägga en bikepark i Karlskrona, av Gustav
Juhlin.
6. Medborgarförslag om att flytta gästhamnsverksamheten till turist- eller
näringslivsenheten, av Lars-Erik Blomqvist.
7. Medborgarförslag om en hängbro från Dragsö till Högaholm, Högaholm
till Kålö och träbro vidare till Långö, av Göran Alxandersson.
8. Medborgarförslag om ny anläggning för brandförsvaret och
ambulanscentralen, ett nytt Certus i Karlskrona, av Ingemar Karlsson.
9. Motion om bygg vidare på Rosenholm, Mats Johansson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

9

2010.101.004

§ 145
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2010.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 207,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Agend-21 samordnare
Akten

10

2010.442.042

§ 146
Miljöbokslut för år 2009
Kommunledningsförvaltningen, enheten för strategisk utveckling, har
uppdraget att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut. Bifogat
miljöbokslut för år 2009 redovisar bland annat
de nyckeltal som kommunen årligen levererar till Föreningen Sveriges
Ekokommuner där bland andra Karlskrona kommun är en av medlemmarna.
Dessutom innehåller bokslutet annan relevant information om miljöarbetet i
Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 208,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslutet för år 2009.
Yrkande
Jan Johansson (KD), Sofia Bothorp (MP), Eva-Britt Dahlström (S) och Karin
Brunsberg (M) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att texten korrigeras på sidan 6, under rubriken styrdokument, 2:a stycket,
näst sista och sista meningen; Den nu gällande översiktsplanen antogs av
kommunfullmäktige år 2002. Denna plan är nu under genomgripande
omarbetning och en förväntas få sin behandling av kommunfullmäktige
under 2011, då kommunfullmäktige den 26 augusti 2010, § 113 fattade
beslut om översiktsplanen 2030.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna miljöbokslutet för år 2009.
2. att att texten korrigeras enligt ovanstående.
_________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

11

2010.182.214

§ 147
Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Detaljplanen för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, har varit
utställd för granskning från den 18 juni 2010 till den 30 juli 2010.
Kungörelse om utställningen har anslagits på kommunens anslagstavla och
införts i lokalpressen fredagen den 18 juni 2010.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad till Marinmuseum med
cirka 1400 kvm. Vidare medges en mindre ändring av fastighetsgränsen i
norr, så att museets byggnad helt kommer att ingå i Stumholmen 2:22. Syftet
är också att ändra tillåten användning på Laboratorieholmen från bostäder till
museiverksamhet. Befintliga byggrätter på Laboratorieholmen som inte är
ianspråktagna utgår.
Stumholmen ligger öster om Trossö som är stadens centrum.
Laboratorieholmen utgör den nordöstra delen av Stumholmen. Planområdet
omfattar Laboratorieholmen, området mellan Laboratorieholmen och
befintlig museibyggnad samt en del av strandparken.
Planområdets areal är 0,7 hektar.
Marken ägs dels av Karlskrona kommun och dels av Statens fastighetsverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 209,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för del av Stumholmen 2:22 m fl upprättad i maj
2010 och reviderad i september 2010, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
Annica Engblom (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

12

2010.189.042

§ 148
Komplettering av Kommunfullmäktiges beslut i samband med
behandling av delårsrapport april 2010.
I samband med att Kommunfullmäktige behandlade delårsrapport per den 30
april 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet, §114,
2010.189.042, 26 augusti 2010 så beslutade kommunfullmäktige att bifalla
yrkandet om ändring av kommunstyrelsens förslag till att-sats nr 3, och
därmed beslutades om utökade ramar till Socialnämnden, 5 mnkr, och Barn
och Ungdomsnämnden, 0,2 mnkr.
Dock gjordes ingen justering beträffande finansieringen av de utökade
ramarna till nämnderna varför den beslutade ombudgeteringen saknar
finansiering med 5,2 mnkr.
Rätteligen borde även att-sats 4, att höja budgeterat belopp för
skatteintäkter/statsbidrag med totalt 30,8 Mnkr, ändrats med motsvarande
belopp, dvs med totalt 36 mnkr. Detta eftersom kommunfullmäktige enligt
kommunallagen måste finansiera de tagna besluten.
(8 kap §12, Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår,
skall beslutet innefatta också anvisning om hur utgiften skall finansieras)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 210,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att budgeterat belopp för skatteintäkter/statsbidrag för 2010 räknas upp med
ytterligare totalt 5,2 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

13

2010.189.042

§ 149
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Sven-Otto Ullnér (M), 1:e vice ordförande i kommunrevisionen samt
Thomas Almqvist från Ernst & Young redogjorde för revisorernas
bedömning av delårsrapport januari – augusti 2010 med prognos januari –
december 2010.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsrapport per den 31
augusti för kommunen och koncernen med den sammanställda redovisningen
jämte en prognos för årets budgetutfall.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutade kommunstyrelsen, den 5
oktober 2010, § 211, för egen del

1. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2010, samt
2. att överlämna delårsbokslutet till revisionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 211,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonom i balans, samt
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2010.
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Landstinget Blekinge
2010.363.770
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Kommundirektör
Handläggare
Kommunala uppdrag
Akten
§ 150
Fastställelse av samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd
för hjälpmedelsverksamhet – Samverkansnämnden i Blekinge
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti, § 120, i en avsiktsförklaring
att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd fr o m 1 januari 2011 där
samtliga primärkommuner och landstinget i Blekinge ingår. Samtidigt gavs
ett uppdrag till landstingsdirektören och
kommuncheferna/kommundirektörerna att i samverkan utarbeta förslag på
reglemente och avtal gällande den gemensamma hjälpmedelsnämnden för
fastställande av respektive huvudman senast under oktober månad.
Ett förslag till reglemente och samverkansavtal har tagits fram för
fastställelse av fullmäktige i de samverkande kommunerna/landstinget. Den
gemensamma nämnden inrättas fr o m 1 januari 2011 och föreslås ingå i
Landstingets organisation. Landstinget Blekinge är juridisk person och
”värdkommun” för den gemensamma nämnden.
Nämnden kommer enligt vad som närmare beskrivs i reglementet och
samverkansavtalet bl a att ansvara för upphandling, distribution och
underhåll avseende hjälpmedel för funktionshindrade enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Undantagna från nämndens ansvarsområde är emellertid
syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.
Den gemensamma nämnden ges ett neutralt namn, Samverkansnämnden i
Blekinge. Med detta markeras att de samverkande kommunerna och
landstinget öppnar upp för att i framtiden kunna lägga in fler uppgifter i den
gemensamma nämnden, även om en sådan utökning av nämndens
samverkansuppgifter naturligtvis kräver beslut i respektive huvudmans
fullmäktige.
Nämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Landstinget Blekinge
utser 2 ledamöter och 2 ersättare. Kommunerna utser vardera 1 ledamot och
1 ersättare. Sammansättningen i nämnden ska så långt som möjligt avspegla
det samlade valresultatet i länet. Ordförande och vice ordförande väljs av
Landstinget. Ordförande nomineras bland landstingets ledamöter och vice
ordförande bland kommunernas ledamöter.
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Forts

§ 150 forts
Fastställelse av samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd
för hjälpmedelsverksamhet – Samverkansnämnden i Blekinge
Administrationskostnader för nämnden fördelas genom att de läggs på det
pris som medlemmarna betalar för hjälpmedlen.
Eventuella slutliga överskott eller underskott i förhållande till beräkningen
ska fördelas på medlemmarna i proportion till de värden som de avropat för.
Arvoden till nämndens ledamöter betalas enligt kommunallagen av den
kommun eller landsting som valt dem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 212,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna samverkansavtal för Samverkansnämnden i Blekinge, samt
2. att fastställa reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kulturnämnden
Akten

16

2010.280.808

§ 151
Svar på motion om valborgsmässobål.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010, § 68 av
Alf Stålborg (SD). Förslaget är att Karlskrona kommun tar över ansvaret och
arrangerar valborgsmässobål kommande år i likhet med vad många andra
städer arrangerar.
Kulturnämnden har i beslut den 24 augusti 20010, § 59 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att de valborgsmässobål som anordnas runt
om i kommunen görs utan undantag av idéella krafter i form av
villaföreningar eller liknande. Det finns ingen möjlighet för kommunen att
välja ut ett område och där ansvara för detta firande utan det måste
bygga på ideella krafters engagemang även i fortsättningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Näringslivs- och utvecklingschef
Akten

17

2008.199.611

§ 152
Svar på motion att göra Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari 2008, § 4
av Christina Mattisson (S). Förslaget är att Tullskolan görs till nytt centrum för
föreningsliv jämte äldrecentrum samtidigt som skolverksamheten flyttas över till
en om- och tillbyggd F-9 skola vid dagens Wämöskola.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 mars 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen skriver att i beslut den 27 januari 2010 § 5 har Barn- och
ungdomsnämnden fattat beslut gällande Tullskolans framtid och uppdragit åt
tekniska förvaltningen att utföra projektering gällande ombyggnad av Tullskolan
med inriktning mot F-5-skola med ca 150 elever samt tre förskoleavdelningar. I
skrivandets stund föreligger ett tjänstemannaförslag för behandling i tekniska
nämnden enligt vilket tekniska förvaltningen förslår tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta att meddela projekteringstillstånd avseende
ombyggnaden av Tullskolan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april §§ 102 och den 11 maj
2010, §§ 129 bordlagt ärendet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Christina Mattisson (S), Karl-Gösta Svenson (M), Jan Lennartsson (M) och
Yvonne Sandberg Fries (S) yttrar sig.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Affärsverken
Akten

18

2010.310.455

§ 153
Svar på medborgarförslag om en sopstation på Spelmansgatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Ted Rapp. Förslaget är en sopstation på Spelmansgatan.
Affärsverken har i skrivelse den 27 augusti 2010, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Affärsverken skriver att de är entreprenör åt FTI
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) när det gäller insamling av
återvinningsmaterial. FTI är det organ som bestämmer var och hur många
stationer som skall finnas i en kommun. Karlskrona kommun är väl försedda
med återvinningsstationer i de yttre områdena. Det råder dock en viss brist i
själva tätorten på Trossö.
Boende på Spelmansgatan har inom sin närregion flera stationer.
Affärsverken AB ser därför i dagens läge inget behov av en station inom
området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 215,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

21 oktober 2010

Affärsverken
Akten

19

2009.853.455

§ 154
Svar på medborgarförslag om namnbyte av Bubbetorps avfallsstation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, § 222 av Bo Knutsson. Förslaget är namnbyte av Bubbetorps
avfallsstation.
Affärsverken har i skrivelse den 27 augusti 2010, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Affärsverken skriver att de kommer att begära av Trafikverket
att skyltningen utmed riksväg 28 blir tydligare så att förväxlingen minimeras.
Vidare anser styrelsen för Affärsverken att en namnändring kan accepteras
men detta bör lämpligen ske i samband med invigningen av det nya
kraftvärmeverket efter sommaren 2012.
Det kan då med fördel utlysas en namntävling för att erhålla engagemang
från kommunens medborgare.
Affärsverken åtar sig att i samband med invigningen av kraftvärmeverket
arrangera en namntävling och i samband med invigningen kungöra det nya
namnet på den gemensamma avfallsanläggningen och kraftvärmeverket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 216,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kulturnämnden
Akten

20

2010.338.869

§ 155
Svar på medborgarförslag om kulturhus och bibliotek på Pottholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Ingemar Karlsson. Förslaget är att när räddningstjänsten flyttar sin
verksamhet till Oscarsvärn ska dessa lokaler tas i anspråk för kulturell
verksamhet.
Kulturnämnden har i beslut den 24 augusti 2010, § 51 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i enlighet med den nyss framtagna
översiktsplanen prioriteras utvecklingen av Pottholmsområdet och
uppförandet av ett nytt bibliotek är planerat där.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Arbetsmarknadschef
Akten

21

2009.854.370

§ 156
Svar på medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som
miljökommun med hjälp av Bubbetorps gård.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, § 222 av Bo Knutsson. Förslaget är utveckling av Karlskrona som
miljökommun med hjälp av Bubbetorps gård
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 1 september 2010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun är
en ekokommun och jobbar på bred front för att skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle. Vi arbetar också inom ramen för Energimyndighetens satsning
Uthållig kommun med att få energi- och klimataspekten att genomsyra hela
kommunens verksamhet, alltifrån skolan till översiktsplan och
näringslivsfrågor.
Karlskrona kommun använder, med undantag för specialfordon, enbart
miljöfordon. Personbilsflottan som består av närmare 300 bilar utgörs idag
till största delen av etanolbilar, vilket ger Karlskrona en framstående
placering nationellt sätt. I och med nya upphandlingar av fordonsparken ser
kommunen över valet av biltyp och bränsle. I urvalet ingår förutom
etanolbilar alla typer av nu kända miljöfordon, inklusive el- och biogasbilar.
Arbetet med att göra Bubbetorps gård mer energieffektivt pågår hela tiden.
Arbetsmarknadsenheten tillsammans med tekniska förvaltningen diskuterar
olika lösningar för gården på såväl kort som lång sikt.
Energieffektiviseringsarbetet är en del i ett helhetsgrepp som utgår från ett
hållbart Karlskrona och bryter ner det till vad som är en långsiktig hållbar
utveckling för Bubbetorps gård. All personal på gården deltar i jobbet som
leds av en mindre projektgrupp. Alla de förslag som beskrivits i
medborgarförslaget avseende gårdens elförsörjning ingår i diskussionerna.
Att ta bort olja för uppvärmning är ett prioriterat arbete i hela Karlskrona
kommun. Bubbetorps gård har nära samverkan med kommunens
energisamordnare som informerar om vilka bidrag som finns att söka
gällande t.ex. solvärme och solel.
Det finns idag delar kvar av ett äldre vattenkraftverk på Bubbetorps Gård.
Enligt en utredning som gjordes 2008 krävs höga investeringar för att få
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igång verket igen. Dessutom finns det behov av ytterligare utredningar då det
inte finns tydligt i frågan om fallrätt.
Forts

§ 156 forts
Svar på medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som
miljökommun med hjälp av Bubbetorps gård.
För att kunna använda vattenkraftverket igen krävs också en ny vattendom.
Detta är en omfattande process som det tyvärr inte finns utrymme till i
dagsläget. Bevarandet av naturmiljön är i detta också ett tungt vägande
argument.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 218,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

23

2010.338.869

§ 157
Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innestad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010, § 27 av Paul Melén och Åke Stridh. Förslaget är en fritidsgård i
Karlskrona innestad.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 33 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i nuläget finns två
mötesplatser för unga människor på Trossö, Oden och centrala delarna av
Karlskrona.
Om och när det startar nya fritidsgårdar sker det alltid i samarbete med
föreningar och andra ungdomsverksamheter med utgångspunkt från ungas
önskemål.
Nämnden är även positiv till de aktivitetsytor som skapats vid
Rosenfeldtskolan med möjlighet för många unga och äldre att mötas under
spontana former och aktivera sig.
När det gäller studier av effekter av fritidsgårdsverksamhet har idrotts- och
fritidsförvaltningen under senare år följt upp ungdomars behöv och önskemål
på olika sätt. Större projekt genomfördes under 2007- 2008 i samarbete med
Ungdomsstyrelsen. Olika verktyg togs fram för att studera kvaliteten i
verksamhet riktad till unga människor i Karlskrona. Genom dessa verktyg
har vi nu möjlighet att följa upp hur ungdomar, samarbetspartners,
föreningar, fritids- och föreningsledare upplever och värderar verksamheten i
kommunen. I detta sammanhang genomfördes också en retrospektiv studie
med hjälp av Blekinge Tekniska Högskola, BTH. De verktyg som togs fram
används efterhand för att studera effekterna av gjorda förändringar och
förändrade mål för verksamheten. Tack vare stödet från Ungdomsstyrelsen
hade vi möjlighet att få tillgång till forskare, från Växjö Universitet och
BTH, som deltog i arbetet hela tiden.
Därefter har en lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomförts, LUPP,
under 2009. Denna undersökning har lett till att det den 2 juni 2010
presenteras ett förslag till handlingsplan framtagen med deltagande av
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ungdomar. Dessa studier föregicks redan 2005 av en enkät kring
ungdomsverksamhet i Karlskrona.
forts
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§ 157 forts
Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innestad.
All utveckling sker inom ramen av tillgängliga medel och idrotts- och
fritidsnämnden kommer under planperioden titta på möjligheten till att skapa
fler mötesplatser för unga i samarbete med unga då möjlighet ges.
Förvaltningen kommer under 20010 -2011 att titta på intresse och behov av
ytterligare öppen verksamhet på Trossö. Kontakt kommer då att tas med
föreningar och andra verksamhetsdrivande organisationer i Karlskrona för att
få en så effektiv och väl fungerande verksamhet som möjligt med samma
normer som övrig ungdomsverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 219,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till medborgarförslagets att-sats 1; att en
fritidsgård öppnas kvällstid i Klubbens lokaler på Rosenfeldtsskolan och attsats 2; att denna fritidsgård samordnas med skolans fritidsverksamhet som
bedrivs på dagtid, samt yrkar att att-sats 3 anses besvarad.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall Patrik Hanssons ändringsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Patrik
Hanssons bifallsyrkande till medborgarförslagets att-sats 1 och 2, och att-sats
3 besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Patrik Hansson
ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster mot 32 nej-röster och 6
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
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Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
______

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.326.828

§ 158
Svar på medborgarförslag om motocrossbana i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Tobias Törnström. Förslaget är en motocrossbana i Lyckeby t ex i
Järabacken.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 35 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att arenor för spontanidrott
fyller en viktig funktion för möjligheten att vara fysiskt aktiv i Karlskrona
kommun. Fysisk aktivitet är viktigt för att barn och ungdomar ska kunna
utvecklas normalt och då ungdomar är en målgrupp som ligger i riskzonen
för att minska sin fysiska aktivitet är det viktigt att ta vara på deras önskemål
och möjlighet till aktivitet.
Folkhälsomål nummer fem handlar om säkra miljöer som bland annat är fria
från störande buller och enligt miljöbalken ska människors hälsa skyddas
mot skador och olägenheter oavsett orsak. En motocrossbana i Lyckeby
skulle med olämpliga ljudnivåer kunna störa närområdet och de som bor där.
I Karlskrona kommun finns redan en motocrossbana norr om Rödeby. Sedan
2006 finns krav från SVEMO (Svenska motorcykel och snöskoterförbundet)
att alla motocrossbanor ska vara miljöcertifierade. I samband med detta krav
skedde en ombyggnation av den redan befintliga banan i Rödeby.
Ombyggnationen inkluderade en miljöstation med spolplatta med
oljeavskiljare. Även omklädningsrum, duschar och toaletter restaurerades
och byggdes till. Dessutom fanns behov av en parkeringsplats och enligt
räddningsverket godkända räddningsvägar till och från platsen. Den
sammanlagda kostnaden för detta arbete var cirka 2,7 miljoner kronor. För en
ny bana i Lyckeby tillkommer dessutom en investeringskostnad för
anläggning av banan och den totala kostnaden beräknas uppgå till minst 10
miljoner kronor.
Medborgarförslaget ger ett förslag på en plats för motocrossbanan i Lyckeby,
nämligen Järabacken. Med Järabacken avses troligast området väster om
Järavägen vilket är den före detta soptippen Gullbernatippen.
Gullbernatippen är ett förorenat område som inte lämpar sig för bebyggelse.
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Det finns möjlighet för ungdomar i Karlskrona innerstad och Lyckeby att
med allmänna kommunikationer ta sig till motocrossbanan i Rödeby.
Forts

§ 158 forts
Svar på medborgarförslag om motocrossbana i Lyckeby.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

27

2010.306.826

§ 159
Svar på medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning
utomhus.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Lorena Rocha. Förslaget är en iskonstbana för friåkning utomhus och
inte för långt från centrum.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 34 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att initiativet ligger väl i linje
med utvecklingen av spontanidrottsplatser utomhus i Karlskrona. Barn och
vuxna behöver olika möjligheter för fysisk aktivitet. Barn som rör sig tar
med sig lusten att röra på sig för framtiden och behov skapas samtidigt som
barn utvecklas för vuxenlivet. Vuxna som tränar regelbundet i någon form
stärker sin hälsa.
Allt är dock inte enkelt att tillgodose men ingenting är heller omöjligt.
Vad som behövs är:
• tillgång till markyta,
• tillgång till vatten eller konstis,
• elbelysning - kostar både anslutning, armaturer och drift- kan behövas
under den mörka årstiden för optimalt nyttjande,
• material/sarg – kostar att skaffa in och underhålla,
• personal med kunskap om att ”göra is”, samt
• framför allt behövs för konstfrusen isbana även kyla.
Konst – is/plast har tagits fram och beräknas kosta ca 1.500 kr/kvadratmeter
exkl mark och kringservice samt tillsyn och skötsel.
En undersökning av möjligheterna till att göra en isbana centralt i Karlskrona
gjordes 2001 av förvaltningen. En placering av en isyta i tex Hogelands Park
fanns med som en möjlighet vid detta tillfälle. Med drift under tre månader,
december – februari, med drift endast vid temperaturer under 0 grader.
Driftskostnaderna kommer att variera mycket och är beroende av klimatet.
Detta medför att driftskostnaderna ökar kraftigt vid mildväder.
Investeringskostnaden beräknades 2001 till 1,6 Mkr och kostnaden för en
säsong till 405 tkr. I denna summa ingick ej kostnaden för slipning av isen.
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Förslag till konstfrusen isbana utomhus har tidigare behandlats av nämnden
men ej vunnit gehör då det av erfarenhet från andra orter visat sig vara
mycket kostnadskrävande. Tex. har företag runt Lilla Torg i Malmö drivit en
sådan i samverkan med kommunen. Av kostnadsskäl har initiativet lagts ner.
Forts

§ 159 forts
Svar på medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning
utomhus.
Det är inte helt enkelt att lösa alla uppgifter utan ideella insatser. Pengar till
en anläggning måste fram.
I Karlskrona kommun brukar bl.a. FK Vittus se till att hålla is tillgänglig på
Bastasjön när vädret så medger. Vid detta område finns naturligt även
tillgång till andra möjligheter till aktiviteter, grillplatser mm. varför detta
borde vara en bra möjlighet för intresserade skridskoåkare.
Denna vinter har Räddningstjänsten på eget initiativ fixat is intill sin station i
Karlskrona vilket innebar att de också tog ansvar för att isen bar.
I dessa sammanhang måste säkerhetsaspekten beaktas och gör det svårt för
en kommun att hantera.
I detta sammanhang återstår att allmänheten får till gång till is inomhus där
tiderna kommer att öka under kommande säsong.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

21 oktober 2010

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

29

2010.318.823

§ 222
Svar på medborgarförslag om en skidbacke närmre centrum/Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Caroline Svensson. Förslaget är en skidbacke närmre
centrum/Lyckeby.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 36 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en skidbacke fungerar
vintertid som en utmärkt arena för spontanidrott. Skidbacken attraherar
besökare ur många olika målgrupper, exempelvis både män och kvinnor,
vuxna och barn. Anläggningen skulle inspirera till både fysisk aktivitet och
socialt umgänge med exempelvis familjen. Både fysisk aktivitet och socialt
umgänge är viktigt för hälsan.
I kommunen finns redan en skidanläggning i Rödeby. I samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterats att ingen naturlig lämplig
backe finns i Lyckebyområdet. En backe som finns är olämplig då det är ett
naturskyddsområde. Lyckebyområdet har också sämre naturliga
förutsättningar vad gäller lämpliga väderförhållanden för en skidanläggning
än vad Rödeby har då Rödeby ligger längre inåt landet.
Kostnaderna för att driva den redan befintliga skidanläggningen i Rödeby
varierar mellan 100 000-160 000 kronor beroende på år och
väderförhållanden. För att anlägga en skidbacke i Lyckebyområdet skulle
dessutom orimligt stora investeringskostnader krävas för att bygga en backe
och köpa in exempelvis snökanoner och liftar tillkomma. I Rödeby finns
föreningen Karlskrona Alpina Klubb som driver anläggningen. I Lyckeby
skulle krävas att en förening bildades som kunde driva skidanläggningen.
Eftersom en befintlig backe redan finns i kommunen prioriteras denna vad
gäller ekonomiska bidrag från kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 222,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 161
Sammanträdets avslutning
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP), avslutar sammanträdet med att tacka för sig
eftersom det är denna mandatperiodens sista sammanträde.
Ordföranden tackar presidiet, ledamöter, ersättare och tjänstemän för den
gångna mandatperioden.
Ordförande läser därefter upp olika citat hur barn upplever politiker
1:e vice ordförande Peter Glimvall tackar Gunilla Ekelöf som i 4 år lotsat oss
igenom en mängd olika debatter på ett professionellt sätt och med ett gott
hjärta.
Därefter önskas Gunilla Ekelöf lycka och fullmäktige utbringa ett fyrfaldigt
leve.
______

4 november 2010

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november
2010.
§ 162 Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
§ 163 Anmälningsärende.
§ 164 Avsägelser av kommunala val.
§ 165 Val av revisiorer.
§ 166 Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2.e vice ordförande.
§ 167 Val av valberedning.
§ 168 Beslut om mandattid för kommunstyrelsen.
§ 169 Val av kommunstyrelse.
§ 170 Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
§ 171 Val av kommunalråd.
_____________

4 november 2010

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 4 november 2010, kl 13.00-14.25

Beslutande

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

Patrik Hansson (S) §§ 162-166
Peter Glimvall (M) §§ 167-171
Magnus Larsson (C) §§ 167-171
Yvonne Sandberg Fries (S) §§ 167-171
Christina Mattisson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öhman (S)
Faraj Abu-Isefan (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Emma B Henning (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christoffer Larsson (SD)
Rose-Marie Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
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Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Stefan Karlsson (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Sara Högelius (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knusston (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)

Tjänstgörande

ersättare

Håkan Eriksson (S)
Bo Svensson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Patrik Enstedt (S)
Anders Persson (S)
Birgitta Möller (S)
Anna Ottosson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Fröberg (M)
Simon Gruvström (SD)
Alf Stålborg (SD)
Mikael Andersson (FP)

Närvarande

ersättare

Ali Abu Isefan (S)
Sandra Bengtsson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Mats Fagerlund (S)
Lotta Holgersson (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Birgitta Möller (S)
Anders Persson (S)
Michael Ryge (S)
Ingrid Trossmark (S)
Bengt Johansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Anders Ovander (M)
Marianne Nordin (M)
Sven Wallfors (M)
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Pernilla Persson (C)
Gunilla Ekelöf (FP)
Reine Svensson (V)

Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Arnstein Njåstad (M) och Lena Ryge (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona torsdagen
den 11 november 2010, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 162-171
Elisabeth Arebark

Ålderspresident …………………………………………………….. §§ 162-166
Patrik Hansson

Ordförande

…………………………………………………….. §§ 167-171
Peter Glimvall

Justeringsledamot ……………………………………………………. §§ 162-171
Arnstein Njåstad

Justeringsledamot ………………………………………………§§ 162-171
Lena Ryge

4 november 2010

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 11 november 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 162
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
Sammanträdet öppnas av ålderpresident Patrik Hansson.
Det är en stor ära för mig att få hälsa valda ledamöter och ersättare välkomna
till en ny mandatperiod för Karlskrona kommunfullmäktige. Några av oss har
varit ledamöter tidigare, andra är här för första gången. Ni ska alla i vart fall
känna er hedrade av att vara fullmäktigeledamöter. Ni är alla direktvalda av
Karlskronaborna i ett öppet fritt och demokratiskt val. Det är ett fint och
viktigt uppdrag att vara kommunfullmäktigeledamot.
Själv har jag tillhört fullmäktige sedan efter valet 1985. Inte kunde jag tro att
jag en dag skulle öppna KF som ålderman! Mer än halva livet som
kommunfullmäktigeledamot! Jag var 21 år och ungdomskandidat för
socialdemokraterna. KF i november 1985 öppnades högtidligt av dåvarande
åldermannen. I detta sammanhang skulle jag vilja vända mig till nyvalda
ledamoten Elina Gustavsson 21 år ung. Idag är det Elina som är
ungdomskandidaten och jag den gråhåriga åldermannen. Jag hoppas att såväl
du Elina som alla andra nyvalda ledamöter i fullmäktige får stort utbyte av
ert uppdrag som ni fått av Karlskronaborna.
Alla ska naturligtvis känna sig välkomna och det är min förhoppning att vi
ska få ett bra klimat i kommunfullmäktige under de närmaste fyra åren.
Debatten ska vara livlig, tuff, hård men saklig. Glöm aldrig att visa respekt
för dina politiska motståndare. I kaffepausen eller efter sammanträdet ska ni
kunna se varandra i ögonen och utbyta ett vänligt ord. Jag tror mig veta att
Karlskronaborna förväntar sig ett värdigt uppträdande av oss alla. Glöm inte
heller att fullmäktigesammanträden numera sänds direkt på webben!
Jag vill betona att det vilar ett tungt ansvar på oss alla i denna församling. Vi
kommer att fatta beslut som kommer att få stor betydelse för
Karlskronaborna både på kort som lång sikt. Vi bestämmer skattesats,
beslutar om budgetar och översiktsplan. Vi säljer och köper kommunal
egendom. Vi svarar på motioner och medborgarförslag.
Vårt ansvar handlar om att förvalta och utveckla våra gemensamma
tillgångar och se till att Karlskronaborna får mesta möjliga valuta för sina
skattepengar. Vårt uppdrag är att överlämna en utvecklad och tolerant
kommun till nästa generation Karlskronabor och de ledamöter som ska ta
plats här så småningom.
Forts

4 november 2010
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§ 162 forts
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
Vi, det vill säga de 8 partier som finns i KF, väljer ibland lite olika vägar för
att nå fram till målen. Målen kan se lite olika ut beroende på vilken
ideologisk grund man står på.
Varje partigrupp finner sina vägar för att skapa ett bättre och tolerantare
Karlskrona som ger de bästa förutsättningarna för att bli en plats och en
kommun där man vill bilda familj, leva och åldras i.
Jag vill än en gång hälsa er alla varmt välkomna till kommunfullmäktiges
första sammanträde i den nya mandatperioden och förklarar härmed formellt
kommunfullmäktigesammanträdet för öppnat.
________

4 november 2010

Aktern

2010.48.102

§ 163
Anmälningsärende.
1. Länsstyrelsens protokoll om slutlig röstsammanräkning för
kommunfullmäktigeval.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

2010.48.102

§ 164
Avsägelser av kommunala uppdrag
Karl-Gösta Svenson (M) har i skrivelse daterad 25 oktober 2010 avsagt sig
uppdraget som kommunens representant i ägarsamrådet avseende
färjehamnen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___

9
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Kommunala uppdrag
De valda
Revisionen
Akten

2010.48.102

§ 165
Val av revisorer (samt ordförande och vice ordförande)
Eva- Marie Malmgren (S) yrkar dels att Mats Nilsson (S) utses till
ordförande, dels att Annacarin Leufstedt (S), Birger Wernersson (S) och Lars
Ericsson (S) utses till ledamöter.
Mats Lindbom (S) yrkar dels att Sven Otto Ullnér (M) utses till vice
ordförande, dels att Pål Wetterling (M), Bo Löfgren (fp) och Bernt Runesson
(C) utses till ledamöter.
Ola Svensson (SD) yrkar att Lars-Erik Johansson (SD) utses till ledamot.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 166
Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Mats Lindbom (C) yrkar att Peter Glimvall (M) utses till ordförande och
Magnus Larsson (C) till 1:e vice ordförande.
Eva- Marie Malmgren (S) yrkar att Yvonne Sandberg Fries (s) utses till 2:e
vice ordförande.
Ola Svensson (SD) yrkar att Per Björklund (SD) utses till 2:e vice
ordförande.
Proposition
Ålderpresidenten ställer proposition på Eva-Marie Malmgrens yrkande mot
Ola Svenssons yrkande till vem som ska utses till 2:e vice ordförande.
och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Yvonne Sandberg Fries
(s) utses till 2:e vice ordförande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att Peter Glimvall (M) utses till ordförande och Magnus Larsson (C) till
1:e vice ordförande, samt
2. att Yvonne Sandberg Fries (s) utses till 2:e vice ordförande.
_______
Det antecknas till protokollet att Patrik Hansson önskar ordförande Peter
Glimvall lycka till och fullmäktiges ordförandeklubba överlämnas.
Det antecknas vidare till protokollet att Peter Glimvall tackar – på presidiets
vägnar – fullmäktige för förtroendet.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 167
Val av valberedning (samt ordförande och vice ordförande)
Mats Lindbom (C) yrkar dels att Lars-Göran Forss (M) utses till ordförande,
dels att Mikael Andersson (FP), Jörgen Johansson (C), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD) och Björn Gustavsson (MP) utses till ledamöter och att Anna
Ottosson (M) utses till ersättare.
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar att Eva-Marie Malmgren (S) utses till vice
ordförande, att Michael Ryge (S) och Eva Öhman (S) utses till ledamöter och
att Oscar Dyberg (S), Chatarina Holmberg (S) och Jonas Sandström (S) utses
till ersättare.
Ola Svensson (SD) yrkar att Christopher Larsson (SD) utses till ledamot.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 168
Beslut om mandattid för kommunstyrelsen
Camilla Brunsberg (M), som föreslagits till kommunstyrelsens ordförande
för mandatperioden 2010-2014, hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsens mandattid skall räknas från kommunfullmäktiges
sammanträde den 4 november 2010 tills val av kommunstyrelse förrättas
nästa gång, dock längst till och med den 31 december 2014.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 169
Val av kommunstyrelse
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) föreslår att fullmäktige
beslutar utse följande till kommunstyrelsen, dels ledamöter Camilla
Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia Ahlin (M),
Carl-Göran Svensson (M), Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP) OCH
Tommy Olsson (KD) och dels ersättare Nicklas Platow (M), Emma SwahnNilsson (M), Arnstein Njåstad (M), Peter Glimvall (M), Anna Ekström (FP),
Maria Persson (C), Björn Gustavsson (MP) och Inga Lill Siggelsten (KD).
Valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (S) föreslår att
fullmäktige beslutar utse följande till kommunstyrelsen, dels ledamöter
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), Elina
Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V),
dels ersättare Oscar Dyberg (S), Lisbeth Bengtsson (S), Magnus Johansson
(S), Håkan Ericsson (S), Patrik Enstedt (S) och Ulf Hansson (V).
Ola Svensson (SD) föreslår att fullmäktige utser Ola Svensson (SD) som
ledamot och Bruno Carlsson (SD) som ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i enlighet med
ovanstående förslag.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 170
Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) yrkar att Camilla
Brunsberg (M) utses till ordförande och Mats Lindbom (C) utses till 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen.
Valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (S) yrkar att
Christina Mattisson (S) utses till kommunstyrelsen 2:e vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 171
Val av kommunalråd
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) föreslår att Camilla
Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP) och Börje Dovstad
(FP) utses till kommunalråd, samt föreslår att Christina Mattisson (S) och
Patrik Hansson (S) utses till oppositionsråd.
Camilla Brunsberg (M) har med skrivelse den 28 oktober 2010 föreslagit
kommunfullmäktige besluta om att följande ansvarsfördelning:
1. Kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M)
Kommunstyrelsens egna verksamheter såsom ekonomiska och finansiella
frågor, budget, flerårsplan och bokslut, demokrati, krisledningshantering,
övergripande strategisk utveckling och ledning, styrning av hela den
kommunala verksamheten samt Östersjöfrågor.
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Lindbom (C)
Näringsliv och arbetsmarknadsfrågor, integration, infrastruktur samt frågor
för tillväxt och utveckling i syfte att underlätta företagsetableringar samt
ordförandeskapet i Energiska Karlskrona inrättat under kommunstyrelsen.
3. Kommunalråd Börje Dovstad (FP)
Välfärdsfrågor såsom socialtjänst, äldreomsorg, handikappomsorg, barn- och
ungdomsverksamhet, skola och utbildningsfrågor, kultur, idrotts- och
fritidsfrågor samt ordförandeskapet i personaldelegationen.
4. Kommunalråd Sofia Bothorp (MP)
Miljöfrågor och folkhälsofrågor, jämställdhet, bostadspolitik samt lokal
infrastruktur såsom gator, vägar, parker, räddningstjänst, kollektivtrafik,
vatten och avlopp.
Yrkanden
Åsa Gyberg (V) meddelar att vänstern inte deltar i dagens beslut, för att man
anser att det är för många kommunalråd som föreslås.
Ola Svensson (SD) yrkar att ett 1/2 av oppositionsråden tilldelas
Sverigedemokraterna och att Socialdemokraterna tilldelas 1 1/2
oppositionsrådsplats.
Forts
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§ 171 forts
Val av kommunalråd
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Ola Svenssons yrkande om att få ett 1/2
oppositionsråd mot Mats Lindboms yrkande om 2 oppositionsråd till
Socialdemokraterna och finner att fullmäktige beslutar att de 2
oppositionsrådsplatserna till Socialdemokraterna.
Reservationer
Ola Svensson (SD), Per Henriksson (SD), Simon Gruvström (SD), Bruno
Carlsson (SD), Nils Johansson (SD), Christoffer Larsson (SD) och Alf
Stålborg (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att utse Camilla Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP)
och Börje Dovstad (FP) till kommunalråd med föreslagen ansvarsfördelning
enligt ovan, samt
2. att utse Christina Mattisson (S) och Patrik Hansson (S) till oppositionsråd.
_______

25 november 2010

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25
november 2010.
§ 172 Sammanträdet inleds med avtackning.
§ 173 Avsägelser av kommunala val.
§ 174 Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till Sveriges
kommuner och landstingskongress.
§ 175 Anmälningsärende.
§ 176 Inkomna medborgarförslag.
§ 177 Regler för ersättare.
§ 178 Riktlinjer för attest.
§ 179 Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011.
§ 180 Svar på medborgarförslag om vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget.
§ 181 Svar på medborgarförslag om namn och riktningspilar på sjön.
§ 182 Svar på medborgarförslag om halkfri beläggning på Galgarmarksbron.
§ 183 Svar på medborgarförslag om att det får inte hända igen.
§ 184 Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23, attsats nr 6, samt beslut om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö,
Rödeby och Nättraby.
§ 185 Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23, attsats nr 6, samt beslut om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö,
Rödeby och Nättraby.
______

25 november 2010

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 25 november 2010, kl 13.00-15.13

Beslutande

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

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öhman (S)
Faraj Abu-Isefan (S)
Catharina Holmberg (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma B Henning (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Annica Engblom (M) kl 14.45-15.13 §§ 175-185
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Per Björklund (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christoffer Larsson (SD)
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Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP) Jäv kl 15.05-15.10 §§ 184-185
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Stefan Karlsson (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Sara Högelius (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knusston (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Bo Svensson (S) kl 13.00-14.45 §§ 172-174
Sandra Bengtsson (S)
Birgitta Möller (S)
Ali Abu Isefan (S) kl 14.45-15.13 §§ 175-185
Ann-Marie Branje (M) kl 13.00-14.45 §§ 172-174
Anna Ottosson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Simon Gruvström (SD)
Alf Stålborg (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 15.05-15.10 §§ 184-185
Günter Dessin (V)

Närvarande ersättare

Ali Abu Isefan (S) kl 13.00-14.45 §§ 172-174
Ingrid Trossmark (S)
John-Erik Danerklint (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Michael Ryge (S)
Åke Håkansson (S)
Patrik Enstedt (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Ann-Marie Branje (M) kl 14.45-15.13 §§ 175-185
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-15.05, 15.10-15.13 §§ 172-183
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Kent Lewén (FP)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emma Swahn Nilsson (M) och Claes-Urban Persson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona torsdagen
den 2 december 2010, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 172-185
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Emma Swahn Nilsson

Justeringsledamot………………………………………………
Claes- Urban Persson

25 november 2010

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 2 december 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 172
Sammanträdet inleds med avtackningar
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Glimvall framför fullmäktiges tack
och överlämnar gåvor och blommor till under förra mandatperioden
avgående ledamöter och ersättare.
Ulla Berg, Karin Brunsberg, Walla Carlsson, Nicole Carlbäck, José
Espinoza, Jan Johansson, Karl-Gustaf Johansson, Sune Johansson, Laila
Karlsson, Margita Landehag, Bengt Lindström, Per-Anders Nygård, Rosita
Persson, Kurt Petersson, Margareta Rhodin, Anita Seaberg, Karl-Gösta
Svenson, Sven-Otto Ullnér, Birger Wernersson och Inger Åkesson avtackas
först.
Därefter avtackar ordförande de som suttit i kommunfullmäktige mer än 20
år Bo Andersson, Percy Blom och Ann-Charlotte Svensson.
Bo Andersson framför ledamöternas tack till fullmäktige.
Sist avtackas kommunfullmäktiges avgående ordförande Gunilla Ekelöf.
Gunilla Ekelöf framför sitt tack till fullmäktige.
Avtackningen avslutas med en fanfar.
_______

6

25 november 2010

Kommunala uppdrag
Akten

7

2010.48.102

§ 173
Avsägelser av kommunala uppdrag
Ewa Karlsson (MP) har i skrivelse daterad 17 november 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i styrelsen för
Blekinge Läns museum.
AnnaCarin Åkesson (KD) har i skrivelse daterad 8 november 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten

2010.48.102

§ 174
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av
ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) väljer
fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Barn- och ungdomsnämnden (28)
Ordförande
Jan-Olof Pettersson (FP)
1:e vice ordförande
Nicklas Platow (m)
2:e vice ordförande
Patrik Hansson (S)
Ledamöter
Jeanette Petersson (S)
Roland Andreasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (fp)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S)
Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)
Magnus Johansson (M)
Martin Abrahamsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander (C)
Maria Appelskog (KD)
Joakim Andersson (MP)
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Handikappnämnden (24)
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Lena Ryge (S)
Fredrik Wallin (S)
Suada Keran (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lasse Rydell (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Göran Roos (SD)
Ingela Abramsson (C)
Linda Videll (S)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Tommy Eriksson (S)
Lena Klintefors (S)
Erik Gisslen (M)
Ulla Jeansson (M)
Ingemar Sunesson (M)
Ove Uppgren (SD)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)

Idrotts- och fritidsnämnden (20)
Ordförande
Björn Gustavsson (MP)
Vice ordförande
Faraj Abu Iseifan (S)
Ledamöter
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Åsa Thelning (FP)
Gunilla Gustavsson (C)
Ersättare

Sandra Bizzozero (S)
Ashraf Darwish (S)
Anna Jonsson (S)
Jimmy Petersson (S)
Thomas Nilsson (M)
Victor Andersson (M)
Olof Ljungberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)
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Kulturnämnden (20)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Jan Lennartsson (M)
Birgitta Möller (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Magnus Pagels (S)
Sophia Ahlin (M)
Tom Olsson (M)
Bruno Carlsson (SD)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Ulf Hansson (V)
Kitty Ekman-Ehn (S)
Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Dan Lundqvist (S)
Joakim Bengtsson (M)
Rose-Marie Larsson (SD)
Eva Runesson (C)
Matz Arnström (KD)
José Espinoza (MP)

Miljö- och byggnadsnämnden (24)
Ordförande
Sofia Bothorp (MP)
1:e vice ordförande
Carl-Göran Svensson (M)
2:e vice ordförande
Eva Öman (S)
Ledamöter
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)
Ersättare

Thomas Åberg (S)
Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Markus Degerskär (S)
Linda Jakobsson (M)
Bengt Andersson (M)
Paul Cederholm (SD)
Eva Röder (FP)
Tony Ramberg (C)
Johan Eriksson (V)
Ingmarie Söderblom (MP)
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Socialnämnden (20)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Tekniska nämnden (24)
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Strömqvist (S)
Björn Fries (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)
Ingrid Trossmark (S)
Ghaleb Zeaiter (S)
Walla Carlsson (S)
Bengt Göran Koffed (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Maria Danell (M)
Simon Gruvström (SD)
Lena Hjorth (FP)
Marianne Widebrant (C)

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Thörnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)
Liten Löfgren (S)
Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Britt Hagström (M)
Lindy Olofsson (M)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)
Per Ivarsson (FP)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)
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Utbildningsnämnden (24)
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Valnämnden (12)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Emma Swahn Nilsson (M)
Karl-Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ylva Jonsson (S)
Stefan Andersson (S)
Ulrica Svensson (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)
Bo Bergström (S)
Marie Gummesson (S)
Mikael Hammarin (S)
Jonna Lengstedt (S)
Dennis Lager (S)
Sara Gerdbo (M)
Axel Skröder (M)
Ola Svensson (SD)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Liselotte Ejlefjärd Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

Birgitta Gamelius (M)
Hans-Olof Månsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Ewy Svensson (S)
Mats Mårtensson (M)
Katarina Johansson (C)
Mats Fagerlund (S)
Ulrica Svensson (S)
Lennart Johannisson (M)
Evy Pettersson (M)
Robin Kullberg (FP)
Jan Spjuth (KD)
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Äldrenämnden (28)
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Överförmyndarnämnden (8)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Christer Göstasson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sigrid Johansson (M)
Marianne Nordin (M)
Per Björklund (SD)
Margareta Rodin (FP)
Weste Brynestam (C)
Günter Dessin (V)
Elin Håkansson (KD)
Siv Brorsson (S)
Jonas Nilsson (S)
Kerstin Johansson (S)
Mikael Wickström (S)
Anita Löfström (S)
Bengt Lindström (M)
Bo Arnesjö (M)
Gunnar Sandwall (M)
Jenny Ahltini (M)
Nils Johansson (SD)
Sven-Åke Falkstrand (C)
Göran Redeén (KD)
Vakant ( )

Anna Ottosson (M)
Ingrid Ekstrand (S)
Conny Ärleskog (S)
Marianne Olofsson Reuterskiöld (FP)
Martin Abramsson (M)
Sterne Johannesson (S)
Bodil Arnesjö (M)
Carola Olander (FP)
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Affärsverken Karlskrona AB (8)
Ordförande
Mats Lindbom (C)
Vice ordförande
Christer Sandström (S)
Ledamöter
Catharina Rosenquist (S)
Bengt Johansson (M)
Michael Thurbin (M)
Ersättare

Affärsverken Energi AB (6)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Ersättare

AB Karlskronahem (16)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Arne Stenström (S)
Charlotte André (M)
Roger Arvidsson (C)

Mats Lindbom (C)
Christer Sandström (S)
Bengt Johansson (M)
Catharina Rosenquist (S)
Michael Thurbin (M)
Roger Arvidsson (C)

Börje Dovstad (FP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Mats Fagerlund (S)
Laila Karlsson (S)
Georg Nydahl (S)
Karin Brunsberg (M)
Jan Hagberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Berit Pagels (C)
Sören Svensson (S)
Christina Stamblad (S)
Åke Stridh (S)
Ulf Danielsson (M)
Rune Andersson (M)
Filip Issal (FP)
Vakans ( )

Kruthusen Företagsfastigheter AB (8)
Ordförande
Carl-Göran Svensson (M)
Vice ordförande
Rikard Jönsson (S)
Ledamöter
Gerthie Olsson (S)
Magnus Trulsson (M)
Stefan Lundin (FP)
Ersättare
Jörgen Karlsson (S)
Ulla Thurbin (M)
Jonas Weikel (M)
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Arvodesberedningen (3)
Ordförande
Ledamöter

Karlskrona Fryshus AB (2)
Ledamot
Ersättare

Claes Uggla (M)
Gerthie Olsson (S)
Ronny Fransson (KD)

Lottie Dahl Ryde
Bengt Nilsson

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge (10)
Ordförande
Mikael Andersson (FP)
2:e vice ordförande
Patrik Enstedt (S)
Ledamöter
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma B Henning (M)
Ersättare
Sandra Bengtsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Maria Persson (C)
Larsson fond, Hildegard Agda (1)
Ledamot
Olof Andersson (C)

Lundeska och Danielssonska kassorna (8)
Ordförande
Hans Söderström
Ledamöter
Roland Löfvenberg (M)
Lars Johansson
Lars-Bertil Persson
Ersättare
Kenneth Ericson
Hans Nilsson
Stig Blad
Hans Åkesson
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Nämndemän (32)
Nämndeman

Kaj Jansson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Per-Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Gert Olsson (S)
Inge Lena Åbom (S)
Irene Forsberg (S)
Ola Bygdén (S)
Christina Anderbjörk (S)
Jonas Sandström (S)
Susanne Öhrn (S)
Daniel Risberg (S)
Roland Löfvenberg (M)
Marianne Ivarsson (M)
Johan Svensson (M)
Eva Ottosson (M)
Peter Glimvall (M)
Birgitta Ståhl (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Rune Andersson (M)
Nils Johansson (SD)
Rose-Marie Larssson (SD)
Simon Gruvström (SD)
Åsa Thelning (FP)
Gun-Britt Danielsson (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Mona Svantesson (C)
Karl-Anders Holmqvist (C)
José Espinoza (MP)
Lucy Mantia (MP)
Tommy Öhlin (V)
Carina Olsson (KD)

Revisorer Affärsverken Energi AB (4)
Revisorer
Bo Löfgren (FP)
Annacarin Leufstedt (S)
Ersättare
Bernt Runesson (C)
Lars Ericson (S)
Revisorer Affärsverken Karlskrona AB (4)
Revisorer
Bo Löfgren (FP)
Annacarin Leufstedt (S)
Ersättare
Bernt Runesson (C)
Lars Ericson (S)
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Revisorer AB Arena Rosenholm Karlskrona (4)
Revisorer
Sven-Otto Ullner (M)
Lars Ericson (S)
Ersättare
Bo Löfgren (FP)
Annacarin Leufstedt (S)
Revisorer Björkerydsstiftelsen (1)
Revisor
Torbjörn Åkesson (C)
Revisorer Karlskrona Fryshus AB (1)
Revisor
Mats Nilsson (S)
Revisorer Karlskronahem AB (4)
Revisorer
Mats Nilsson (S)
Sven-Otto Ullner (M)
Ersättare
Pål Wetterling (M)
Birger Wernersson (S)
Revisorer Kruthuset Företagsfastigheter AB (4)
Revisorer
Bernt Runesson (C)
Birger Wernersson (S)
Ersättare
Sven-Otto Ullner (M)
Lars Ericson (S)
Revisorer Karlskrona Moderbolag AB (6)
Revisorer
Mats Nilsson (S)
Sven-Otto Ullner (M)
Ersättare
Bernt Runesson (C)
Lars Ericson (S)
Auktoriserade revisorer
Thomas Almqvist
Patrik Nilsson
Revisorer Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge (2)
Revisor
Birger Wernersson (S)
Ersättare
Pål Wetterling (M)

Revisorer Sydost Energi AB (2)
Revisor
Bo Löfgren (FP)
Ersättare
Annacarin Leufstedt (S)
Stipendiedelegationen för högskolestuderande (2)
Ledamöter
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
OBS! Ersättare går in som tjänstgörande ledamot i den ordning de valts.
Kommunfullmäktige förrättar sluten omröstning för val till Kommuner och
Landstings kongress. Valsedlarna sänds till Kommunförbundets valnämnd
för sammanräkning.
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Akterna

2010.508.007
2010.137.214
2010.430.214
2010.256.700
2010.189.042
2010.530.006
§ 175
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av inköp i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, 2010-10-19, dnr 402-2795-10, detaljplan för
del av Stadsträdgården i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, 2010-11-02, dnr 402-3008-10, detaljplan för
del av Gullbernahult 1 m fl, Gullberna Park i Karlskrona kommun.
4. Socialtjänst kvartalsrapport 20101018 från socialnämnden.
5. Räddningstjänsten Östra Blekinge, granskning av utlåtande avseende
delårsrapport 2010.
6. Sammanträdesplan år 2011 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
utskott.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2010.538.822
2010.543.510
2010.524.311
2010.523.531
2010.559.430

§ 176
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om rabatt på inträdesavgift till simhall, av Berit
Svensson.
2. Medborgarförslag om fartkamera på Verkö, av Tea Gladher.
3. Medborgarförslag om att vägarbeten delas upp så inte alla är samtidigt,
av Emma Nilsson.
4. Medborgarförslag om att kollektivtrafiken bör ha tätare trafik i områden
som växer, av Erika Andersson.
5. Medborgarförslag om att sätta upp en BajaMaja och att inte soptunnorna
tas bort på Djupvik på Aspö, av Lars Gustafsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2010.546.102

§ 177
Regler för ersättare.
Efter överläggningar med gruppledarna för de politiska partierna i
Karlskrona kommunfullmäktige har träffats följande överenskommelse om
ersättares tjänstgöring i nämnd och styrelse under mandatperioden 20102014.
För ledamot tillhörande

inkallas ersättare i följande ordning

M
Fp
C
Kd
Mp
S
V
Sd

M
Fp
C
Kd
Mp
S
V
Sd

Fp
M
M
M
M
V
S

C
C
Fp
Fp
Fp

Mp
Mp
Mp
C
C

Kd
Kd
Kd
Mp
Kd

Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 5 november 2010
hemställt att kommunfullmäktige beslutar enligt redovisat förslag till regler.
Kommunfullmäktige beslutar
att redovisat förslag till regler skall gälla under mandatperioden 2011-2014.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2010.531.002

§ 178
Riktlinjer för attest.
Kommunfullmäktige fastställde 18 juni 1997, § 124, nuvarande
reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner (attestreglemente) för
Karlskrona Kommun. Ett förtydligande/tillägg beslutades 1999-03-29 av
dåvarande ordförande i kommunstyrelsen.
Sedan gällande attestreglemente beslutades har utvecklingen accentuerat
avseende det vi dagligdags benämner elektronisk handel. Det stora
flertalet fakturor hanteras elektroniskt och genom det projekt kring
elektronisk handel som kommunfullmäktige beslutade igångsätta år 2008
har målsättningar ytterligare ökats inom området. Denna utveckling har
föranlett att en översyn av gällande regelverk gjorts så att detta anpassas
för ett förändrat arbetssätt.
De synpunkter som under åren framkommit om önskemål om förändringar
från såväl revisionen som verksamheten har i så stor utsträckning som
möjligt beaktats.
De förändringar som föreslås är bl.a. att det blir att absolut krav på att det
utöver behörighetsattest ska vara två olika personer som utför
gransknings-/beslutsattest. Vidare görs ett förtydligande om vad som
gäller vid en nämnd/styrelses representation.
Om kommunfullmäktige fastställer det nya förslaget på riktlinjer för attest
innebär det att samtliga tidigare beslut avseende kontroll av ekonomiska
transaktioner upphör.
En enskild nämnd/styrelse kan utfärda än striktare
tillämpningsanvisningar. Innan en nämnd/styrelse fastställt dessa, gäller
dessa riktlinjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 240,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna riktlinjer för attest,

Forts
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§ 178 forts
Riktlinjer för attest.
2. att dessa riktlinjer skall gälla fr.o.m. 1 januari 2011,
3. att upphäva samtliga tidigare beslut avseende kontroll av ekonomiska
transaktioner.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2010.337.041

§ 179
Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011.
Skattesats
Det ännu något oklara politiska läget i kommunen efter årets val medför
förseningar i höstens budgetprocess. Detta innebär bl.a. att
kommunfullmäktige kommer att fastställa budgeten först vid sitt
sammanträde i december månad (15-16 dec.). Enligt kommunallagen
måste dock kommunerna senast under november månad i
kommunfullmäktige fatta ett (preliminärt) beslut om skattesatsen för det
kommande budgetåret. Det finns dock möjlighet för kommunerna att
under december månad i kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut
innebärande en annan slutlig skattesats.
Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att kommunens skattesats
för år 2011 fastställs till oförändrat 21,19 % (varit oförändrad sedan år
1996).
Vissa avgifter
Förslagen till vatten- och avloppstaxa respektive renhållningstaxa måste
inför varje nytt kalender-/budgetår fastställas av kommunfullmäktige.
För att dessa avgifter ska kunna börja tillämpas redan från den 1 januari
2011 bör ett särskilt beslut härom fattas av kommunfullmäktige senast i
november månad. Tekniska nämnden behandlade förslagen till ändrad
va-taxa respektive renhållningstaxa vid sitt sammanträde i september
månad.
Förslaget till va-taxa innebär sammanfattningsvis att den rörliga avgiften
höjs med 2,6 % och den fasta avgiften med i princip 1,0 till 3,0 % samt att
anläggningsavgiften höjs med ca 10 %. Inom renhållningsområdet föreslås
samtidigt att flertalet avgifter förblir oförändrade eller sänks något med
undantag för latrinhanteringen och hämtningen av osorterat avfall. Nya
avgifter införs för ”dragväg per sopkärl”, beviljade uppehållsansökningar
och containerhämtning av osorterat avfall. De detaljerade förslagen till nya
taxor framkommer av de upprättade förslagen.
Eventuella övriga förslag till avgiftsförändringar för år 2011 kan
däremot i princip anstå och i stället fastställas först i samband med
behandlingen i december månad av förslaget till Budget och Plan i
övrigt för kommunen för åren 2011 – 2013.
Forts
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§ 179 forts
Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 242,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa kommunens skattesats för år 2011 till oförändrat 21,19
%,
2. att samtidigt godkänna upprättat förslag till vatten- och avloppstaxa
för år 2011, samt
3. att även godkänna upprättat förslag till renhållningstaxa för 2011.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Tekniska nämnden
Akten

2008.430.825

§ 180
Svar på medborgarförslag om vattenpost på flytbryggan vid vid
Fisktorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2008
§ 58 av Carina Reuterljung. Förslaget är att ge tekniska nämnden i uppdrag
att fram ett underlag för en vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget, samt att
ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka vad som behövs för att sätta
upp en vattenpost och utföra uppdraget.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 29, 81
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anlägga en
vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget på ett enkelt och billigt sätt är för
närvarande inte möjligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 243,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på Christina Mattissons ändringsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christina
Mattissons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Christina Mattissons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
_________
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Tekniska nämnden
Akten

2008.952.558

§ 181
Svar på medborgarförslag om namn och riktningspilar på sjön.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 27 november
2008 § 150 av Åke Holst. Förslaget är att sätta upp namnskyltar och
riktningspilar på sjön.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 79 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sätta upp namnskyltar och
riktningspilar i skärgården är ett omfattande och kostsamt arbete. Förutom att
ansvarsfrågan är uppdelad mellan Sjöfartsverket och kommunen krävs
tillstånd från respektive markägare för skyltsättning på sjön. Kommunens
ansvar omfattar enbart utmärkning av farleder (inklusive angivande av
djupgående)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 244,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Tekniska nämnden
Akten

2009.580.822

§ 182
Svar på medborgarförslag om underhåll av badplatsen på Stumholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 augusti
2009 § 144 av Bengt Johansson. Förslaget är rensning av bottenvegetation
från hopptornet till bryggan längst österut, samt även bottnen vid barnens
badplats. Reparera betongbryggan mittemot hopptornet. Måla hopptorn och
startpallar, samt mindre underhåll på och längs strandpromenaden av trä
längs badplatsen. Fyll på grus på den grusade gångvägen längs badplatsen
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 29, 80
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen är
medveten om bristerna och kommer att inventera badanläggningen, även
konstruktionsdelar som ligger under vattenytan, efter årets badsäsong.
Underhållsinsatser kommer därefter att sättas in under hösten 2010 och våren
2011. De delar som är dåliga kommer att rivas och om möjligt ersättas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 245,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Tekniska nämnden
Akten

2010.102.312

§ 183
Svar på medborgarförslag om en halkfribeläggning på
Galgarmarksbron.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010
§ 27 av Gunnar Blomqvist. Förslaget är en halkfri beläggning liknande den
som numera finns på gamla Långöbron.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 77 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Galgmarksbron som är en
ren stålkonstruktion har funnits sedan 60-talet och har sedan dess haft samma
typ av beläggning som nu finns på bron. Gamla Långöbrons farbana är
annorlunda konstruerad och kan ej jämföras med Galgarmarksbron. Att
använda samma sorts beläggning på dessa broar bedöms ej vara lämpligt.
När nyare beläggning så småningom planeras på Galgarmarksbron kommer
tekniska nämnden beakta de i medborgarförslag framförda synpunkterna och
undersöka möjligheterna att utföra lämplig halkfri beläggning även på denna
bro.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 246,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2010.279.170

§ 184
Svar på medborgarförslag om att det får inte hända igen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010
§ 68 Ronny Johansson. Förslaget är att förse varje borgarbrandkår med en
liten aluminiumbåt.
Förslaget översändes till Räddningstjänsten Östra Blekinge för yttrande och
svar har inkommit därifrån.
Räddningstjänsten har i sitt yttrande klargjort ansvarsfördelningen mellan
stat och kommun vad gäller olyckor till sjöss som regleras i lagen om skydd
mot olyckor. Kommunens ansvar är begränsat till de områden som definieras
som hamnområden och även sjöar och vattendrag inom kommunen.
Räddningstjänsten har vid samtliga stationer en ytlivräddarorganisation som
håller en hög standard och är utrustade med överlevnadsdräkter och
flytbräda. Det finns även en centralt placerad vattendykenhet på Trossö.
Räddningstjänsten förfogar även över en större arbetsbåt och en mindre
gummibåt som kan assistera vid räddningsinsatser.
Räddningstjänsten anser att med nuvarande utrustning och utbildning kan
räddningstjänsten inom sitt ansvarsområde utföra effektiva insatser både
inom sitt ansvarsområde och även biträda Sjöfartsverket inom deras område.
Räddningstjänsten kommer att initiera en överläggning med SOS-centralen i
Växjö och Sjöfartsverket för att säkerställa larmrutiner vid sjöolyckor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 247,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

25 november 2010 30
Tekniska nämnden
Akten

2008.827.318

§ 185
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Stefan Lundin (FP) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober
2008 § 114 av Arne Karnehov. Förslaget är att med omedelbar verkan
upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta
om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och
Nättraby, samt att kommunstyrelsen låter tekniska nämnden utreda och
komma med förslag till kommunal väghållning även i Jämjö och Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 78 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med att frågan
aktualiserades om återaktivering av den ”vilande”vägföreningen i Rödeby
gav kommunstyrelsen, den 4 juni 2002, § 87, tekniska nämnden
utredningsuppdraget att ”se över enskilda vägars och
vägföreningars ställning och möjligheter att jämställas med det kommunala
vägnätet samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna”.
Tekniska förvaltningen presenterade utredningen i tekniska nämnden och
kommunstyrelsen varefter kommunstyrelsen, den 10 februari 2004, § 25,
lämnade beslutsförslag till fullmäktige i elva att-satser.
Sammantaget innebär förslaget i korthet följande:
1. att kommunen ansvarar för väghållningen inom Karlskrona tätort
inklusive Lyckeby och Torskors och har därmed ett rationellt och
geografiskt sammanhållet väghållningsområde,
2. att upphöra med kommunal väghållning inom Rödeby samhälle och
därmed aktivera Rödeby vägförening (KF den 26 februari 2004 att-sats
nr 6),
3. att successivt öka de årliga underhållsbidragen till enskilda väghållare
inom tätorterna, samt
4. att anvisa 1,0 mkr i budget 2004 som engångsinsats till förstärknings- och
beläggningsarbeten inom Rödeby.
Forts
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§ 185 forts
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004
§ 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Beslutet överklagades av enskilda medborgare i Länsrätt, Kammarrätt och
Regeringsrätt utan bifall i någon instans.
Lantmäteriförrättning om bildande av Rödeby vägars samfällighetsförening
är genomförd och föreningen är idag aktiv.
Tekniska nämnden anser att inga nya omständigheter tillkommit som
skulle föranleda en ändring av tidigare beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 248,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Christoffer Larsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christoffer
Larssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.825.318

§ 186
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Stefan Lundin (FP) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 23 oktober 2008
§ 114 av Magnus Alfredsson. Förslaget är att med omedelbar verkan
upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta
om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och
Nättraby, samt att kommunstyrelsen låter tekniska nämnden utreda och
komma med förslag till kommunal väghållning även i Jämjö och Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 78 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med att frågan
aktualiserades om återaktivering av den ”vilande”vägföreningen i Rödeby
gav kommunstyrelsen, den 4 juni 2002, § 87, tekniska nämnden
utredningsuppdraget att ”se över enskilda vägars och
vägföreningars ställning och möjligheter att jämställas med det kommunala
vägnätet samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna”.
Tekniska förvaltningen presenterade utredningen i tekniska nämnden och
kommunstyrelsen varefter kommunstyrelsen, den 10 februari 2004, § 25,
lämnade beslutsförslag till fullmäktige i elva att-satser.
Sammantaget innebär förslaget i korthet följande:
1. att kommunen ansvarar för väghållningen inom Karlskrona tätort
inklusive Lyckeby och Torskors och har därmed ett rationellt och
geografiskt sammanhållet väghållningsområde,
2. att upphöra med kommunal väghållning inom Rödeby samhälle och
därmed aktivera Rödeby vägförening (KF den 26 februari 2004 att-sats
nr 6),
3. att successivt öka de årliga underhållsbidragen till enskilda väghållare
inom tätorterna, samt
4. att anvisa 1,0 mkr i budget 2004 som engångsinsats till förstärknings- och
beläggningsarbeten inom Rödeby.
Beslutet överklagades av enskilda medborgare i Länsrätt, Kammarrätt och
Regeringsrätt utan bifall i någon instans.
Forts

25 november 2010 33

§ 186 forts
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004
§ 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Lantmäteriförrättning om bildande av Rödeby vägars samfällighetsförening
är genomförd och föreningen är idag aktiv.
Tekniska nämnden anser att inga nya omständigheter tillkommit som
skulle föranleda en ändring av tidigare beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 249,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

15 december 2010
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 15
december 2010.
§ 186 Utdelning av 2010 års Kulturpris.
§ 187 Avsägelser av kommunala val.
§ 188 Kommunala val.
§ 189 Anmälningsärenden.
§ 190 Inkomna medborgarförslag.
§ 191 Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet.
§ 192 Utdelning av 2010 års Hilleröds Byråds vandringspris.
§ 193 Utvärdering personalprogram.
§ 194 Uppföljning per den 31 oktober 2010 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 195 Ansökan om anslutning till kommunens internbank.
§ 196 Förslag till mångfaldsplan.
§ 197 Svar på medborgarförslag om anläggande av en skateboardpark vid Wämöhallen.
§ 198 Svar på medborgarförslag om fritidsgård på Hässlegården.
§ 199 Svar på medborgarförslag om skatehall i Lyckeby.
§ 200 Svar på medborgarförslag om konstgräsplan i Lyckeby.
§ 201 Svar på medborgarförslag om belysning på konstgräsplan vid Rosenfeltskolan..
§ 202 Svar på medborgarförslag om en konstgräsplan på Vedebyskolans fotbollsplan.
§ 203 Svar på medborgarförslag om belysning runt Bastasjön.
§ 204 Svar på medborgarförslag om dagsverken kopplad till arbetsförmedlingen.
§ 205 Begäran om kommunal borgen.
§ 206 Antagande av detaljplan för del av kv Knölen m.fl, (Hästö Marina), Karlskrona
kommun Blekinge län.
§ 207 Ordförandens julhälsning
______
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15 december 2010

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 15 december 2010, kl 8.30-20.18
Sammanträdet ajourneras kl.12.00-13.30 för lunch

Beslutande

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

2

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S) 8.30-16.00 § 186-del av § 191
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Faraj Abu-Isefan (S)
Catharina Holmberg (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 15.00-20.18 §§ del av 191-207.
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Anna Månsson (M) kl 8.30-20.00 §§ 186-191
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma B Henning (M)
Sophia Ahlin (M) kl 8.30-16.00 §§ 186-del av 191
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)

15 december 2010
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Per Björklund (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christoffer Larsson (SD)
Rose-Marie Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP) Jäv kl 20.13-20.18. § 206
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Stefan Karlsson (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Sara Högelius (V) kl 8.30-17.30 §§ 186-del av 191
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 15.00-20.18 §§ del av 191-207. Jäv
kl 20.13-20.18. § 206
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Bo Svensson (S)
Birgitta Möller (S)
Åke Håkansson (S) kl 16.00-20.18 §§ 191-207
Ann-Marie Branje (M) kl 08.30-14.00 §§ 186-del av 191.
kl. 16.00-20.18 §§ del av 191-207
Birgitta Gamelius (M)
Anna Ottosson (M)
Anders Ovander (M) kl 20.00-20.18 §§192-207
Simon Gruvström (SD)
Mikael Andersson (FP)
Günter Dessin (V) kl. 17.30-20.18 §§ del av 191-207

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Michael Ryge (S)
Sandra Bengtsson (S)
Ali Abu Isefan (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Patrik Enstedt (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Anders Persson (S)

15 december 2010
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Lotta Holgersson (S)
Ann-Marie Branje (M) kl 14.00-16.00 del av § 191
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M) kl 8.30-20.00 §§ 186-191
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 8.30-17.40 §§ 186- del av 191
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Gûnter Dessin (V) kl 8.30-17.30 §§ 186-del av 191
Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kanslichef Birgitta Jönsson
nämndsekreterare Magdalena Nordin

Utses att justera

Ann-Louise Trulsson (M) och Helene Gustafsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona torsdagen
den 23 december 2010, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 186- 207
Magdalena Nordin

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

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

Justeringsledamot………………………………………………
Helene Gustafsson

15 december 2010

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 23 december 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Magdalena Nordin
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15 december 2010

§ 186
Utdelning av Kulturpriset
Kulturpriset tilldelas år 2010 bröderna Kulenovic med
följande motivering:
För sin storslagna satsning på att iordningställa Vattenborgen.
Med en hög ambitionsnivå på både det arkitektoniska anslaget
och val av utförande och material, har man med respekt för
byggnadens kulturhistoriska värde skapat en levande,
attraktiv miljö för mat och kultur mitt i Världsarvet.
______
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15 december 2010

Kommunala uppdrag
Akten

§ 187
Avsägelser av kommunala uppdrag
Madeleine Sjögren (MP) har i skrivelse daterad den 26
november 2010 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___

2010.48.102
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten

2010.48.102

§ 188
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss
(M) väljer fullmäktige följande till och med den 31 december
2014:
Blekinge Museum, Stiftelsen
Ordförande tillsätts av landstinget
Vice ordförande
Karl-Gösta Svenson (M)
Ledamöter
Eva Runesson (C)
Birgitta Möller (S)
Ersättare
Anders Persson (S)
Karlskrona Baltic Port AB
Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Ledamöter
Lars Hildingsson (S)
Ersättare
Tommy Olsson (KD)
Ägarsamråd
Sofia Bothorp (MP)
Christina Mattisson (S)
Koloniträdgårdar upa Karlskrona (Gullberna)
Ledamot
Jan-Olov Andersson (MP)
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ombud
Mats Svensson Tjänsteman
Ersättare
Mats Lindbom (C)
Affärsverken Energi AB (1)
Ombud
Karl-Gustav Johansson (M)
Arena Rosenholm Karlskrona AB
Ombud
Mats Lindbom (C)
Karlskrona Fryshus AB
Ombud
Camilla Brunsberg (M) Forts.
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§ 188 forts
Kommunala val
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ombud
Camilla Brunsberg (M)
Ersättare
Lars Hildingsson (S)
Regionstyrelse Blekinge
Ledamöter
Patrik Hansson (S)
Christina Mattisson (S)
Camilla Brunsberg (M)
Ola Svensson (SD)
Anna Ekström (FP)
Magnus Larsson (C)
Ersättare
Magnus Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Emma B Henning (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Martin Kirchberg (SD)
Sara Högelius (V)
Abrahamssons A och Gulins Stiftelse
Aukt revisor
Almqvist Thomas
Borgströms Stiftelse
Aukt revisor

Almqvist Thomas

Halléns Stiftelse, Folke och Elise
Aukt revisor
Almqvist Thomas
Lundeska o Danielssonska kassorna
Aukt revisor
Leif Höe
Samverkansnämnden i Blekinge (hjälpmedelsnämnd)
Ledamot
Jan Åke Nordin (M)
Ersättare
Patrik Hansson (S)
Sparbanksstiftelsen kronan
Huvudman
Gunilla André (M)
Äldrenämnden
Ersättare

Kenneth Mattsson (FP)

Valnämnden
Ledamot
Jan Spjut KD)
Valdes felaktigt till ersättare ska vara ledamot
_______
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Akterna

2010.459.739
2010.458.739
2010.256.700

§ 189
Anmälningsärenden.
1. Ej verkställda beslut inom LSS 9 § 100630 från handikappnämnden.
2. Ej verkställda beslut inom SoL 16 kap § 6 f-h 100930 från
handikappnämnden.
3. Ej verkställda beslut inom SoL 16 kap § 6 f-h 100930 från äldrenämnden.
4. Länsstyrelsen i Blekinge Län, 2010-11-12, dnr 402-3072-10, Detaljplan
för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum i Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2010.568.512
2010.580.024
2010.609.880
2010.608.455

§ 190
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om åtgärder mot trafiksituationen längs Verkövägen
och även anslutningar till den via Bengtsavägen, av Maria Hoffner.
2. Medborgarförslag om ersättning till arbetsgivare där förtroendevalda är
tjänstlediga, av Filip Issal.
3. Medborgarförslag om att införskaffa Vita Briggen (fängelset) till nytt
bibliotek, av Hans-Christer Olsson.
4. Medborgarförslag om nytt namn för området Bubbetorpstippen, av
Sigvard Mattsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2010.337.041

§ 191
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade
verksamhet.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning finns följande
handlingar:
1. Femklöverns, d.v.s. moderaternas, folkpartiets,
centerpartiets, miljöpartiets och kristdemokraternas förslag till
”Tillsammans bygger vi gröna, sköna och företagsamma
Karlskrona” (8 att-satser),
2. kommunfullmäktiges ramar för upplåning, utlåning och
borgensförteckning, bilaga 1,
3. Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för
år 2011, bilaga 2,
4. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget
för 2011 samt ramar för 2012 och 2013 ”Vi tror på
Karlskrona” ,
5. Sverigedemokraternas budgetförslag 2011 samt planer för
2012 och 2013 ”En återupprättad välvärd”,
6. Protokoll från MBL-förhandling 19 november 2010.
Under sammanträdet överlämnar Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet följande underlag:
”Socialdemokraternas beslutsförslag med anledning av ärende
9” (8 att-satser och 1 tilläggsyrkande)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november
2010, § 275, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budget för år 2011
och plan för åren
2012-2013, samt upprättad bilaga 1 kommunfullmäktiges
ramar för upplåning, utlåning och borgensförteckning, samt
bilaga 2 uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden
m.m för år 2011. Forts.
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Camilla Brunsberg (M), Börje Dovstad (FP), Mats Lindbom (C), Sofia
Bothorp (MP), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Anna Ekström (FP), Stefan
Lundin (FP), Ann-Louise Trulsson (M), Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Magnus Johansson (S), Lars
Hildingsson (S), Faraj Abu-Isefan (S), Åsa Gyberg Karlsson (V), Sara
Högelius (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag
till budget 2010 – 2012 ”Vi tror på Karlskrona”,
Ola Svensson (SD), Per Björklund (SD), Christoffer Larsson (SD) yrkar
bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2010 – 2012 ”En
återupprättad välfärd”,
Elina Gustafsson (S), Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
------------BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisionen
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
----------------

Sid.
37
37
37
38
39
40
42
42
43
44
45
46
47
48

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Jan-Olof Petersson (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag.
Christoffer Larsson (SD) yttrar sig. Forts.
----------------
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet

HANDIKAPPNÄMDEN
Karin Månsson (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Lena Ryge (S), Jan-Olof Petersson (FP) och Christoffer Larsson (SD) yttrar
sig.
-------------------

IDROTT- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Faraj Abu-Isefan (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag.
--------------

KULTURNÄMNDEN
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Birgitta Möller (S) och Ulf Hansson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas
och Vänsterpartiets förslag.
Ola Svensson (SD), Christina Mattisson (S), Camilla Brunsberg (M) och
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
---------------

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag.
----------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag.
Camilla Brunsberg (M) yttrar sig. Forts.
-------------
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet

TEKNISKA NÄMNDEN
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Åke Håkansson (S) och Lars Hildingsson (S) yrkar bifall på
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.
Claes-Urban Persson (S), Jan-Olof Petersson (FP), Lars-Göran Forss (M) och
Christoffer Larsson (SD) yttrar sig.
--------------

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Emma Swahn Nilsson (M) och Emma B Henning (M) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (S) och Jonas Sandström (S) yrkar bifall på
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.
Jan-Olof Petersson (FP), Ann-Louise Trulsson (M), Christoffer Larsson
(SD), Eva-Marie Malmgren (S) och Börje Dovstad (FP) yttrar sig.
--------------

VALNÄMNDEN
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
--------------

ÄLDRENÄMNDEN
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Peter Johansson (S) yrkar bifall på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag.
Ola Svensson (SD) yttrar sig.
--------------

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Anna Ottosson (M) yttrar sig. Forts.
---------------
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet
Proposition och beslut

KOMMUNSTYRELSEN
Mikael Andersson (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Emma B Henning (M), Lars Hildingsson (S), Camilla Brunsberg (M),
Christina Mattisson (S) yttrar sig.
-------------Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Socialdemokraternas och Vänsterpartiet förslag och Sverigedemokraternas
förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag mot Sverigedemokraternas för att få fram ett
motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar ja, den som vill
bifalla Sverigedemokraternas förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster, 9 nej-röster och 32 röster som avstod
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiet förslag som motförslag.
Voteringsprotokoll 1
Kommunfullmäktige beslutar att anta Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag som motförslag. Därefter ställer ordförande
proposition på kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster och 39 nej-röster
enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiet förslag. Voteringsprotokoll 2
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.
Camilla Brunsberg (M) meddelar att samtliga partier i Femklövern reserverar
sig mot beslutet. Forts.
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet
Proposition och beslut
Peter Glimvall (M), Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Jan Lennartsson (M), Ann-Louise Trulsson (M),
Anna Månsson (M), Lars-Göran Forss (M), Arnstein Njåstad (M), Emina
Cejvan (M), Nicklas Platow (M), Jan-Åke Nordin (M), Emma B Henning
(M), Henrik Larsen (M), Patrik Stjernlöf (M), Ann-Marie Branje (M) JanOlof Petersson (FP), Anna Ekström (FP), Stefan Lundin (FP), Börje Dovstad
(FP), Karin Månsson (FP), Magnus Larsson (C), Mats Lindbom (C), Jörgen
Johansson (C), Ingrid Hermansson (C), Maria Persson (C), Ingmarie
Söderblom (MP), Stefan Karlsson (MP), Sofia Bothorp (MP), Björn
Gustavsson (MP), Tommy Olsson (KD), Thomas Brindefalk Knutsson (KD),
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på att följande tillägg ska
läggas till deras budgetförslag:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över reglerna för försäljning av
kommunal mark och egendom i syfte att skapa konkurrens även vid
försäljning
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget
för år 2011 samt plan för 2012 och 2013,
2. att fastställa finansiella mål för åren 2011-2013 i enlighet med
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag,
3. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta resultat-, balans- och
investeringsbudget, samt anslag för Karlskrona kommuns nämnder för
såväl budgetåret 2011 som planeringsåren 2012 och 2013 i enlighet med
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag. S och V:s 8 attsatser måste skrivas ut i beslutet,
4. att fastställa angivna ramar för upplåning och borgensförteckning i enligt
med budgetdokumentets bilaga 1,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i Socialdemokraterna och Vänsterpartiets
budgetförslag för 2011 samt planer för 2012 och 2013 samt att övriga
följa den inriktning som anges,
6. att fastställa beloppsramen under 2011 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor. (Avser förköpsärenden)
Forts.
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet
Proposition och beslut
7. att bemyndiga ekonomichefen at vidta erforderliga tekniska justeringar
av nämndernas ramar såsom exempelvis fördelning av budgeterat prisoch lönereserv,
8. att fastställa arvoden för politiska förtroendemän och kvinnor för år 2011
i enlighet men bilaga 2 förutom att årsarvoderingen till ledamot i
personaldelegationen stryks,
9. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över reglerna för försäljning av
kommunal mark och egendom i syfte att skapa konkurrens även vid
försäljning
_________
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§ 192
Utdelning av Hilleröds Byråds vandringspris
Hilleröd Byråds vandringspris
Vandringspriset tilldelas år 2010 Morgan Johansson, Karlskrona Tennisklubb.
Morgan är en lovande tennisspelare som redan nått framgångar, bl a blev han
svensk mästare för pojkar 16 i både singel och dubbel 2009. Han blev också
svensk mästare 2010 både i singel och dubbel. Han har också haft framgångar
internationellt.
_________
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Personalenheten
Akten

2010.294.020

§ 193
Utvärdering av personalprogram
Den 16 december 2004 tog fullmäktige beslut om att ett nytt
personalprogram skulle utarbetas för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet. Dåvarande personalavdelning fick i uppdrag att verkställa
beslutet och i den plan som togs fram för genomförande ingick att en
utvärdering skulle genomföras efter tre år (kvartal 4:2008).
Personalprogrammet togs fram av en arbetsgrupp vars arbete styrdes av en
styrgrupp bestående av förvaltningschefer och en referensgrupp som var
likställig med personaldelegationen. Programmet sjösattes den 25-27 april
2005 och under hösten 2005 var samtliga utbildningsinsatser för chefer
genomförda så att programmet kunde börja användas i verksamheterna.
Under ca 4 år har samtliga verksamheter inom Karlskrona kommun haft
möjlighet att arbeta med personalprogrammet. På grund av omprioriteringar,
nya medarbetare och minskade resurser begärde
kommunledningsförvaltningen anstånd med utvärdering av
personalprogrammet vilket kommunstyrelsen tog beslut om i januari 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 270,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med det värdegrundbaserade programmet samt den nu gjorda
utvärderingen som grund, ta fram ett förslag till nytt heltäckande
personalpolitiskt program för Karlskrona kommun, bestående av en
långsiktig värdegrund, policys för att konkretisera värdegrunden, samt mål
för personalpolitiken,
2. att tillsätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande,
personaldelegationsordförande, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, samt
personalchef för framtagande av personalpolitiskt program, samt
3. att Börje Dovstad (FP) utses som sammankallande i styrgruppen.
Eva Strömqvist (S) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Börje Dovstad (FP), yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2010.189.042

§ 194
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010 för kommunens samlade
verksamheter.
Härmed överlämnas budgetuppföljning per den 31 oktober för kommunen
och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 273,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna ska därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att avslå utbildningsnämnden begäran om utökad budgetram,
3. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
4. att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2010
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Region Blekinge
Finanschef
Ekonomienheten
Akten

2010.204.040

§ 195
Ansökan om anslutning till kommunens internbank.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 11 maj 2010 § 116, beslutades om
Region Blekinges anslutning till Karlskrona kommuns internbank. Samtidigt
beviljades en kreditlimit om 20 mnkr kopplad till Region Blekinges
transaktionskonto att gälla t.o.m. 31 december 2010. Från region Blekinge
har nu inkommit en förfrågan om förlängning av denna kredit.
Region Blekinge, som är ett kommunalförbund, har tillkommit efter
överenskommelse mellan Landstinget Blekinge, Karlshamns, Karlskronas,
Olofströms, Ronnebys och Sölvesborgs kommuner. Region Blekinge
bildades den 1 januari 2001. Fr.o.m. den 1 januari 2003 är Region Blekinge
ett kommunalt samverkansorgan som är bildat enligt Lag (2002:34) om
samverkansorgan i länen.
Kommunens finansiella policy, vilken beslutades av kommunfullmäktige
den 26 augusti 2010, kräver separat beslut i kommunfullmäktige avseende
kredit kopplad till internbankens transaktionskonto. Finanspolicyn stipulerar
att kreditvillkoren skall vara marknadsmässiga, men motsvara internbankens
refinansieringskostnad inklusive omkostnadsersättning.
De villkor som Karlskrona Kommun erbjuder Region Blekinge för
utnyttjande av internbankens checkräkningskredit är Swedbanks
räntebas VECU + Swedbanks aktuella marginal (2,27 %) + 0,4 % som
är Karlskrona kommuns egen marginal. VECU är veckoränta och
motsvarade 1,24 % per 2010-11-10.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 274,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka en kreditlimit om 20 mnkr kopplad till Region Blekinges
transaktionskonto att gälla tom 2011-12-31.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Handikappnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

2010.574.109

§ 196
Mångfaldsplan
From den 1 januari 2009 gäller Diskrimineringslagen, SFS 2008:567. Lagen
innefattar områdena kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder.
Idag arbetar vi med tre av diskrimineringsgrunderna, men i skilda dokument.
Två nämnder ansvarar för det kommunövergripande arbetet
(handikappnämnden och kommunstyrelsen).
Kommunen har inga planer för arbetet mot diskriminering av
könsöverskridande identitet och uttryck, sexuell läggning eller ålder.
Jämställdhetsplan för Karlskrona gäller till och med 2011, Plan för etnisk
mångfald gäller samma tidsperiod och Handikappolitiskt program ska
omarbetas.
Med anledning av detta föreslår ansvariga för de olika planerna att en
gemensam plan, Mångfaldsplan, ersätter dessa tre gällande planer from 2012
varvid även arbete kring övriga i diskrimineringslagen ingående delar tas
med i denna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 276,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
Mångfaldsplan för Karlskrona kommun tillsammans med berörda
förvaltningar. Mångfaldsplanen ska gälla from 1 januari 2012.
Yrkanden
Ola Svensson (SD) yrkar avslag.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
avslagsyrkandet.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts.
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§ 196 forts
Mångfaldsplan
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
Mångfaldsplan för Karlskrona kommun tillsammans med berörda
förvaltningar. Mångfaldsplanen ska gälla from 1 januari 2012.
_________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.319.829

§ 197
Svar på medborgarförslag om anläggande av en skateboardpark vid
Wämöhallen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Albin Ekroth. Förslaget är att bygga en skateboardpark i
Wämö, vid gamla ishallen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 55 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid samråd med tekniska
förvaltningen konstaterades att området kring Wämöhallen är kontaminerat.
Marken kommer att gå att vistas på efter att ett lager har lagts ovanpå men är
inte lämpligt att bygga på. Däremot är slänten intill Wämöhallen inte en del
av det kontaminerade området och denna slänt skulle eventuellt kunna lämpa
sig för bygge av en skatepark.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 278,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.319.829

§ 198
Svar på medborgarförslag om fritidsgård på Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Johanna Svensson. Förslaget är att det borde finnas en
fritidsgård i Hässlegården, den skulle kunna ligga där fritidshemmet för
handikappade ligger på Regnbågsgatan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 54 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i området som
medborgarförslaget gäller finns för närvarande en fritidsgård vid
Spandelstorpsskolan som har öppet eftermiddagar, en fritidsgård i Lyckeby
vid Vedebyskolan som har öppet kvällstid, samt Karlskrona Lyckå ridklubbs
föreningsgård. Området som medborgarförslaget berör tillhör Vedebyskolans
rektorsområde och det finns en vana i området att via cykel ta sig till
Vedebyskolan.
Anläggandet av nya fritidsgårdar startar med utgångspunkt i ungas behov och
i samverkan med föreningar eller annan ungdomsverksamhet. För närvarande
finns inga planer på att öppna ytterligare en fritidsgård i det aktuella området
men kommunen undersöker kontinuerligt med ungdomar vilka förändringar
av behov och vilka möjligheter som finns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 279,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.316.829

§ 199
Svar på medborgarförslag om skatehall i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Johan Jansson. Förslaget är att kommunen bygger en
skatehall i Lyckeby.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 53 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att kostnaden för att anlägga en
park på ca 1000 kvm till sammanlagt 5 Mkr. Anläggningen innehåller då
förutom åkyta också tillgång till toalett och el. Baserat på en avskrivningstid
på 20 år blir det en årlig kostnad om 490 tkr. Utöver den kostnaden krävs
underhåll för 20 tkr vartannat år för impregnering av betongen samt dagligt
underhåll i form av städning etc för 15 Tkr per år. Detta ger en total beräknad
årskostnad om 515 tkr.
Inom kommunen har diskussioner kring anläggandet av en skatepark i
Karlskrona redan först, dock utan att definitivt beslut har tagits. Diskussioner
pågår fortfarande då frågan alltjämt anses vara aktuell inte minst till
kommande översiktsplan för Karlskrona, Satsningen ska då göras i
samverkan med befintlig förening.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 280,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.324.821

§ 200
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Mikael Törnström. Förslaget är att det byggs en
konstgräsplan i Lyckeby, förslagsställaren föreslår två platser
Lyckebyskolans grusplan eller Vedebyskolans grusplan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 56 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anlägga en fullstor
konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs, dränering och asfalt
koster 5,5 Mkr exklusive moms för en svart granulat matta. En matta med
grönt miljövänligt granulat kostar 6,5 Mkr exklusive moms. Kostnaden ovan
förutsätter att lämplig mark finns att tillgå.
Flera olika möjligheter har undersökts för att hitta en lämplig plats både med
tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att anlägga
en konstgräsplan i Lyckeby kan vara skäligt då området har en aktiv
fotbollsförening och ett flertal skolor i närområdet som skulle kunna nyttja
en plan. Att anlägga en konstgräsplan kan även bidra till att öka aktiviteten
för andra boende i Lyckeby/Vedebyområdet.
Anläggningen av en konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet bör
effektueras då ekonomin så medger. Samverkan bör ske med skola,
förenings- och näringsliv.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 281,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten
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2010.325.317

§ 201
Svar på medborgarförslag om belysning på konstgräsplan vid
Rosenfeltskolan.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 51 av Mikael Törnström. Förslaget är mer belysning på
Rosenfeltskolans konstgräsplan för man ser inget på kvällen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 56 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att belysning av
konstgräsplanen på Rosenfeldtsskolan beräknas kosta cirka 100 tkr. Därtill
kommer årliga driftskostnader på mellan 10 och 15 tkr. På och kring planen
finns redan en sorts belysning av typen allmänbelysning.
I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen har framkommit att det finns
planer på att bygga studentbostäder i en byggnad intill konstgräsplanen och
att det finns en risk att stark belysning och aktivitet med hög ljudnivå som
kan störa de kringboende. Val av armatur, att eventuellt avskärma
armaturerna mot fasader samt att reglera tiden för belysningen är av
betydelse. Det kan också finnas skäl att tillståndspröva belysningen. Genom
att tidsbegränsa belysningen till 22.00 kan problem med störande ljus och
ljud vid olämpliga tider på dygnet undvikas. Med tidsstyrd belysning skulle
planen kunna nyttjas mer än idag, speciellt på vinterhalvåret. Belysning
skulle kunna minska eventuell skadegörelse och bidra till att den fysiska
aktiviteten skulle kunna öka bland kringboende.
Rektor Sven-Bertil Johansson på Rosenfeldtsskolan ställer sig positiv till
medborgarförslaget då det finns en förhoppning om att belysning skulle
minska skadegörelse och vandalisering. Hittills har dessa problem varit små
men det finns en oro för att de ska öka, en oro som skulle minska med
belysning på och kring planen. Effekterna av byggnation av studentbostäder
bör först studeras innan ytterligare satsningar görs på anläggningen. Därefter
kan ställning tas till förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 282,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.311.821

§ 202
Svar på medborgarförslag om en konstgräsplan på Vedebyskolans
fotbollsplan.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 51 av Alexander Hasselberg. Förslaget är en konstgräsplan på
Vedebyskolans fotbollsplan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 50 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan en konstgräsplan
anlagts på Telenor Arena i Rosenholm kom ett förslag från idrotts- och
fritidsförvaltningen att ytterligare två konstgräsplaner skulle anläggas under
2010, se Konstgräsutredning.
Att anlägga en konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs,
dränering och asfalt kostar 5,5 Mkr exklusive moms för en matta med svart
granulat. En matta med grönt, miljövänligare, granulat kostar 6,5 Mkr
exklusive moms. Kostnaderna ovan förutsätter att lämplig mark finns att
tillgå, enklast möjliga markarbete utan störande ledningar i marken samt
korta avstånd för materialtransport. För att hålla gräsmattan i skick behöver
granulat fyllas på årligen. Svart granulat kostar 20 tkr exklusive moms och
grönt 125 tkr exklusive moms, årligen. Dessutom tillkommer driftskostnader
av belysning på 30 tkr/år samt eventuell anskaffning av maskiner för skötsel,
i ”Konstgräsutvecklingen i Karlskrona kommun” beräknad till 100 tkr/år.
Om konstgräsplanen ska kunna nyttjas av föreningar på kvällstid kan även
kostnader för omklädningsrum och hygienutrymmen tillkomma.
Flera olika möjliga områden har undersökts för att hitta en lämplig plats både
med tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att
anlägga en konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet kan vara skäligt då
området har en mycket aktiv fotbollsförening och ett flertal skolor i
närområdet som skulle kunna nyttja planen.
Vedebyskolan har idag valt att satsa på ett aktivitetsområde på skolgården
med möjlighet till annan sorts spontanaktivitet. Att anlägga en konstgräsplan
i Lyckeby/Vedebyområdet kan, då ekonomin medger det, bidra till att öka
aktiviteten för skolorna i och boende i Lyckeby/Vedebyområdet. Forts.
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§ 202 forts.
Svar på medborgarförslag om en konstgräsplan på Vedebyskolans
fotbollsplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 283,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.321.317

§ 203
Svar på medborgarförslag om belysning runt Bastasjön.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 51 av Johanna Svensson. Förslaget är en belysning runt
Bastasjön, alltså slingan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 23 oktober 2010, § 63 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Bastasjöområdet är ett
friluftsområde som nyttjas av både privatpersoner och föreningsengagerade
personer. I området finns flera olika motionsspår för både gång och löpning
samt ridspår. Den för medborgarförslaget aktuella slingan runt sjön är en ca
1,5 km lång slinga som bokstavligen löper över stock och sten. På grund av
det ojämna underlaget skulle belysning kunna vara till gagn för de besökare
som väljer att gå sjörundan efter mörkrets inbrott. Tekniska förvaltningen
planerar att inom en snar framtid förbättra underlaget kring sjön.
Att anlägga ett elljusspår utmed slingan kring sjön skulle, med stålstolpar,
ledningar, armatur och markarbete, enligt Affärsverken kosta ca 360 tkr
exklusive moms. Då ingen trafik kommer att belasta slingan kan så kallade
pansarrör användas vilka kan fästas på berggrunden vilket innebär att någon
sprängning inte blir nödvändig. Den årliga kostnaden inklusive
kapitalkostnad och driftskostnad av belysningen blir ca 50 tkr per år, exkl.
moms beräknat på en avskrivningstid på 20 år. Kostnadsberäkningen baseras
på att ljuset är tänt mellan skymning fram till kl. 23.00 och från kl. 06.00 på
morgonen fram till gryning.
Del av mark som aktuell slinga går över ägs av annan än kommunen. I
Bastasjöområdet finns redan en annan belyst slinga, dock ej i direkt
anslutning till sjön.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 284,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2010.500.106

§ 204
Svar på medborgarförslag om dagsverken kopplad till
arbetsförmedlingen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
augusti 2009, § 144 av Irene Pettersson. Förslaget är dagsverkeakuten
kopplad till arbetsförmedlingen. Särskilt ställe för våra tonåringar och vuxna
under 25 år som gör det lättare för dem att få kortare arbetstillfällen. Vi vet
att arbete eller någon form av sysselsättning skulle kunna främja både den
fysiska och fram för allt den psykiska hälsan i denna grupp.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 6 april 2010, § 103 för ny
beredning.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 28 oktober 2010,
§ 63 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Dagsverken har tidigare bedrivits som en verksamhet inom Karlskrona
kommun. Då skedde det genom att arbetsförmedlingen och/eller
socialförvaltningen placerade ungdomar i kommunens regi. Numera finns ett
flertal andra regelsystem som omöjliggör en likadan satsning. Förutom lagen
om hushållsnära tjänster som nämndes i föregående svar så arbetar
arbetsförmedlingen i dag enbart med privata aktörer i sina åtgärdsprogram.
Undantaget Lyft och FAS 3 som berör individer som har blivit utförsäkrade.
Lyft upphör i december innevarande år. I kontakt med arbetsförmedlingen
visar det sig att det inte finns några program inom arbetsförmedlingen som
tillåter ett samarbete kring dagsverken. Den samverkan som kan ske är att
kommunen som arbetsgivare anställer individer eller ställer upp med
praktikplatser inom den egna verksamheten. Anställningar kan vara
bidragsfinansierade, instegsjobb och nystartsjobb.
Tidigare fanns också en möjlighet att arbeta med dagersättning (ersättning
för dagsverken) från kommunen med personer som befinner sig i arbetslöshet
och/eller uppbär ekonomiskt bistånd, det är idag inte tillåtet att betala ut
praktikantersättning om det inte är i form av ekonomiskt bistånd och en
sedvanlig prövning skett. De ersättningar som en kommun kan ge till en
enskild medborgare är:
- lön och då ska avtal följas, sociala avgifter erläggas osv.
- arvoden till politiker
- ekonomiskt bistånd
Forts
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§ 204 forts
Svar på medborgarförslag om dagsverken kopplad till
arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har genom åren varit
arbetsförmedlingens förlängda arm med ett tätt samarbete och där
arbetsförmedlingen placerat individer i verksamhetens olika delar där ingick
tidigare dagsverken . Med det nya regelverk som benämns ovan finns inte de
möjligheter längre.
Idag arbetar arbetsmarknadsenheten mer och mer tillsammans med
socialförvaltningen för att hitta nya vägar till självförsörjning för de som
uppbär ekonomiskt bistånd. Samarbetet har lett till att det nu finns en
överenskommelse där socialförvaltningen kommer att kunna skriva in
individer med bibehållet ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsenheten och
som på uppdrag arbetar med vägledning och coachning gentemot deltagare. I
arbetet ingår praktik hos såväl privata företag som kommunen. En
praktikplats kan ha olika mål beroende på individ, det kan vara:
Arbetsmarknadskontakt, kompetensunderhåll, prova på nytt,
arbetslivserfarenhet, arbetsträning, språk etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 285,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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AB Karlskrona Moderbolag
Ekonomienheten
Akten

2009.384.045

§ 205
Begäran om kommunal borgen
Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2009 § 64 att reversen mellan AB
Karlskrona Moderbolag och Karlskrona kommun ska upphöra samt att ge
AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att teckna nytt lån hos extern
långivare. För att AB Karlskrona Moderbolag ska kunna få en god upplåning
om 120 miljoner kronor. Upplåningen har varit hos Kommuninvest med 90
dagars upplåning. Kommuninvest kräver framöver en annan formulering av
borgensåtagandet från kommunen för framtida upplåning.
Tidigare formulering har varit ” att bevilja borgen för AB Karlskrona
Moderbolag för upplåning om 120 miljoner kronor”
Förslaget på ny formulering är ”att såsom för egen skuld ingå borgen för AB
Karlskrona Moderbolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
120 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga
lånebelopp”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 286,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Karlskrona Moderbolags
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 120 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga lånebelopp, samt
2. att tidigare lämnad borgen ersätts av ovanstående borgen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
De berörda
Kommunens anslagstavla
Akten

2009.500.106

§ 206
Detaljplan för del av Kv Kölen m fl, (Hästö Marina) Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Ledamöterna Tommy Olsson (KD) och Börje Dovstad (FP) anmäler jäv.
Detaljplanen för Kv. Kölen m fl har varit föremål för utställning. Under
utställningstiden, 17 maj – 14 juni 2010, har utställningshandlingar funnits
tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket, samt på Karlskrona
kommuns webbplats: www.karlskrona.se. Utställningen har annonserats i
lokalpressen den 14 maj 2010.
Syftet med planen är att ombilda området från industriändamål till
bostadsändamål och småbåtshamn/marina för att möjliggöra en mer
ändamålsenlig användning. Förslaget medger 20 – 26 bostadshus i direkt
anslutning till småbåtshamn/marina, vilket skapar en attraktiv och varierande
boendemiljö med möjlighet till småskalig båtverksamhet för såväl boende
som andra. I och med föreslagna förändringar ökar allmänhetens tillgång till
hamnområdet.
Planområdet är beläget på södra delen av Hästö, nordost om Karlskrona
centrum. I söder och öster avgränsas området av vatten. I väster och norr
gränsar området till Brovägen respektive Ångslupsvägen. Närmaste
bebyggelse är i norr kvarteret Sextanten, på norra sidan av Ångslupsvägen.
Planområdet omfattar cirka 75 000 kvm varav cirka 40 000 kvm är
vattenområde.
Planområdet omfattar fastigheterna Kölen 5 – 11 samt delar av Brovägen och
Ångslupsvägen, vilka ägs av Karlskrona kommun. Planområdet omfattar
även fastigheterna Hästö 2:8, vilken ägs av Förvaltnings AB Sjöhästen och
Kompassen 14 och 15, vilka är privatägda.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 287,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Kv. Kölen m fl, samt Forts.
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§ 206 forts
Detaljplan för del av Kv Kölen m fl, (Hästö Marina) Karlskrona
kommun, Blekinge län.
2.att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Günter Dessin (V) meddelar att Vänsterpartiet; Günter Dessin (V), Åsa
Gyberg Karlsson (V) inte deltar i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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§ 207
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och önskar
alla, ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en God Jul och Ett Gott
Nytt År.
2:e vice ordförande Yvonne Sandberg Fries (S) önskar ordföranden en God Jul
och ett Gott Nytt År.
________

