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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016

§1

Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2016

§2

Muntlig frågestund

§3

Svar på medborgarförslag om att bygga fibernät på Aspö

§4

Svar på medborgarförslag om komplettering av gång- och cykelbana längs med
Landbrogatan så att den sträcker sig runt hela Hoglands Park

§5

Svar på medborgarförslag om att ordna fram fler cykelparkeringar längs med
Borgmästaregatan och speciellt i samband med gallerian Wachtmeisters entréer

§6

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun under sommaren gör
satsningar på cykelkampanjer

§7

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Västra Gärdesvägen

§8

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet vid Fisktorget på
ett säkrare sätt

§9

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet vid Fisktorget på
ett säkrare sätt, speciellt för cyklister som kommer väster ifrån

§ 10

Svar på medborgarförslag om att göra fler marksymboler för cykling och gående på
gång- och cykelvägar

§ 11

Svar på medborgarförslag om att sätta igång projektet
”Linjeskeppet Carlscroona”

§ 12

Svar på medborgarförslag om ny paroll för Karlskrona

§ 13

Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden bjuda in
Karlskronas samtliga vänorter att presentera sig

§ 14

Svar på medborgarförslag om att arrangemang och aktiviteter i Wämöparken
samordnas vid ett och samma tillfälle
forts.
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§ 15

Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden förbereda firandet
av midsommarafton med att löva midsommarstången

§ 16

Svar på medborgarförslag om att ordna guider till cykelturister

§ 17

Svar på medborgarförslag om att sommartid anordna ”ubåts-turen”

§ 18

Svar på medborgarförslag om att marknadsföra och stödja de lokala
loppmarknaderna

§ 19

Svar på medborgarförslag om uppförande av en sol-liga-barometer vid
Fisken eller Solgatan

§ 20

Svar på medborgarförslag om att genomföra riktade kampanjer till kommunens
samtliga vänorter om att marknadsföra kommunen

§ 21

Svar på medborgarförslag om att anordna en mer värdig och trevlig
mottagningsmiljö vid kajen

§ 22

Svar på medborgarförslag om julmarknad på Stumholmen

§ 23

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att utlysa en
tävling om ny kommunlogotyp

§ 24

Svar på medborgarförslag om att ordna ett centralt medborgarkontor

§ 25

Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med Länsstyrelsen,
Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för att åter få igång servicen
på Utklippan

§ 26

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 27

Anmälningsärenden

§ 28

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 29

Inkomna interpellationer

§ 30

Svar på interpellation om exploateringen av Verkö

§ 31

Svar på interpellation om EU-migranter
forts.
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§ 32

Program för mål och uppföljning av privata utförare

§ 33

Komplettering av taxa för lösen av omhändertagande av fordon för år 2016

§ 34

Kommunsamverkan Cura individutveckling, utlåtande delårsrapport 2015

§ 35

Ägartillskott och utökad låneram för Utveckling i Karlskrona AB

§ 36

Ny Östersjöhall

§ 37

Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens beslut

§ 38

Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test

§ 39

Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal

§ 40

Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen

§ 41

Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska vara ekologisk

§ 42

Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 januari 2016 klockan 13.00 – 18.30
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 16.00 - 16.10
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Marie Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Susanne Johansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 15.50-18.30 §§ 32-42
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-16.25 §§ 1- del av § 36
Roland Andeasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Pettersson (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 14.10-18.30 §§ 28-42
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD) kl 13.00-14.10 §§ 1-27
Ove Uppgren (SD)
forts.
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Ledamöter

Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (L)
Jan-Olof Petersson (L)
Börje Dovstad (L)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Tommy Andersson (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Sattar Zad (S)
Håkan Eriksson (S)
Ida Henriksson (S)
Marcus Degerskär (S)
Claes- Urban Persson (S)
Stefan Andersson (S) kl 13.00-15.50 §§ 1-31
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Daniel Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M)
Birgitta Gamelius (M)
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-14.10 §§ 1-27
Tove Håkansson (KD) kl 13.00-18.20 §§ 1-37
Mikael Augustsson (L)
Maiellen Stensmark (MP)
José Espinoza (MP)
Marcus Ottosson (V) kl 13.00-17.30 §§ 1- del av § 37
Harry Rson Svensson (KD)
Göran Eklund (SD) kl 14.10-18.30 §§ 29-42
Tajma Sisic (S) kl 16.30-18.30 §§ 37-42
forts.
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Närvarande ersättare

Tajma Sisic (S) kl 13.00-16.30 §§ 1-36
Anna Strömqvist (S) kl 16.00-18.30
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M) kl 14.00-18.30
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-17.00
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD) kl 13.00-15.00
Göran Eklund (SD) kl 13.00-14.15 §§ 1-28
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (L) kl 13.00-16.45
Desiree Hoberg (V)
Stefan Andersson (S) kl 15.50-18.30 §§ 32-42

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Britt-Marie Havby (C) och Lars-Göran Forss (M)

Justerade paragrafer

§§ 1 - 42

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rikard Jönsson

Justerare

_______________________________
Britt-Marie Havby

_______________________________
Lars-Göran Forss
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 28 januari 2016 § 1

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 10 februari 2016 §§ 2-42
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2221 1.3.1
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§1
Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 14,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor under 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016,
2. att fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den 28 januari 2016,
samt
3. att anse paragrafen för omedelbart justerad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Räddningstjänsten Östra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 2016 att
fastställas av respektive medlemskommuns (Karlskrona och Ronneby)
fullmäktige. Förslaget till taxor avser tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Föreslagna taxor
framgår av bilaga. Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om att
taxorna ska fastställas gälla från och med den 1 januari 2016.
Av 2 kap 3 § kommunallagen följer att kommuner inte får fatta beslut med
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns
synnerliga skäl för det. Huvudregeln är därför att förbud mot retroaktiva
avgifter råder.
Föreslagen taxa för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
innebär en sänkning av avgifterna i förhållande till 2015 års taxa. Den nya
taxan bedöms därför inte vara till nackdel för kommunens medlemmar och kan
därför börja gälla från den 1 januari 2016.
forts.
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§ 1 (forts).
Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge 2016
Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillstånd
innebär dock en höjning av grundavgiften med 28 kronor samt en höjning av
timtaxan med 14 kronor. En höjd avgift anses vara till nackdel för kommunens
medlemmar. Några synnerliga skäl att frångå principen om förbud mot
retroaktiva avgifter har inte framkommit. Den nya taxan kan därför inte börja
gälla förrän efter beslut fattats.
Det beslut genom vilket tidigare fastslagna taxorna beslutades var formulerat
på så sätt att taxorna endast gällde för 2015.
_________
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§2
Muntlig frågestund

Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om vandalisering och inbrott.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) svarar.
________
Ledamot Billy Åkerström (KD) ställer en fråga till kommunalrådet
Magnus Larsson (C) om en gemensam räddningsstation på Oscarsvärn.
Kommunalrådet Magnus Larsson (C) svarar.
__________
Ledamot Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till 1:e vice
ordförande Pernilla Persson (C) i kunskapsnämnden om den akuta
bristen på dagisplatser.
1:e vice ordförande Pernilla Persson (C) svarar.
__________

Ledamot Björn T Nurhadi (SD) ställer en fråga till ledamot Björn
Gustavsson (MP) om den demokratiska processen fungera i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Ledamot Björn Gustavsson (MP) svarar.
___________
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§ 2 (forts).
Muntlig frågestund
Ledamot Tommy Andersson (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson (S) om utbygganden av bredband

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) svarar.
__________

Oppositionsråd Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till 1:e vice
ordförande Pernilla Persson (C) i kunskapsnämnden om kunskapscenter
och landsbygdsskolor.
1:e vice ordförande Pernilla Persson (C) svarar.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1625 1.2.2
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§3
Svar på medborgarförslag om att bygga fibernät på Aspö
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 20,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Maria Lundeberg. Förslaget är att alla ska ha bredband
via fibrer på Aspö.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 9 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren frågar i ett medborgarförslag när det är planerat för en
utbyggnad av bredband via fibrer till Aspö så att hela ön får möjlighet att
ansluta sig.
Bredband är en mycket viktig samhällsfråga där Karlskrona kommun har
antagit Regeringens målsättning att 90 % av Karlskrona kommuns hushåll och
företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredbandsuppkoppling senast år 2020.
Nuvarande IT Infrastrukturprogram håller på att uppdateras för att tydliggöra
betydelsen av bredband och sammanställa åtgärder för att uppfylla målet. Den
långsiktiga strävan är att alla medborgare ska ha tillgång till digitala tjänster.
Affärsverkens stadsnät kommer att fiberansluta många fastigheter de
kommande åren och arbetar efter tre olika kategorier. Villaområde, Byanät
(landsbygd/skärgård) och Vita fläckar. Vart och vilken ordning som kommer att
byggas ut beror på affärsmässigheten och vilket intresse det är på orten.
forts.
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§ 3 (forts).
Svar på medborgarförslag om att bygga fibernät på Aspö
Målsättningen är också att lägga med fibrer och tomkanalisation (rör där fiber i
efterhand kan blåsas in) vid om- och nybyggnadsområden.
När det gäller Aspö så finns det idag inte några planer att förlägga mer fiber
än det som gjordes i samband med nyexploatering. Aspö bör falla inom de
regler som gäller för Landsbruksstödet d.v.s. att det går att söka bidrag för en
bredbandsutbyggnad.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1654 1.2.2

14

§4
Svar på medborgarförslag om komplettering av gång- och cykelbana
längs med Landbrogatan så att den sträcker sig runt hela Hoglands Park
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är komplettering av
gång- och cykelbanan längs med Landbrogatan så att den sträcker sig runt
hela Hoglands Park.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 150, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningens arbete med utbyggnad av cykelvägnätet utgår
från de kriterier som är uppsatta i Cykelstrategi 2030. Att bygga cykelbana
runt hela parken är därför i nuläget inte aktuellt.
_________
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§5
Svar på medborgarförslag om att ordna fram fler cykelparkeringar längs
med Borgmästaregatan och speciellt i samband med gallerian
Wachtmeisters entréer
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i nära
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 149, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan.
Borgmästaregatan är en välmöblerad gågata med många entréer till
fastigheter varför placering av nya cykelparkeringar måste ske efter noga
avvägning för att inte upplevas som ett hinder för gående och närings-idkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan är
aktuella.
_________
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§6
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun under sommaren
gör satsningar på cykelkampanjer
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16-17
juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är att under sommaren göra
nya satsningar med cykelkampanjer som får fler människor att använda cykeln
även efter sommaren.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 148, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
I Cykelstrategi 2030:s åtgärdsprogram finns kampanjer med, i syfte att
uppmuntra kommuninvånare att använda cykeln som transportmedel. Under
sommaren 2015 har cykelkampanjen ”Ohoj” genomförts. Fler kampanjer
planeras under hösten.
_________
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§7
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på
Västra Gärdesvägen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 24,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013, § 124, av Robin Gladh. Förslaget är önskemål om att trafiken
på Västra Gärdesvägen på sträckan mellan Stålvägen och Östra
Augerumsvägen begränsas så att enbart fordon till fastigheter utmed vägen
tillåts, genomfartstrafik förbjuds, att tung trafik förbjuds samt att det införs en
hastighetsbegränsning på 30 km/h.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 147, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Ett svar på medborgarförslaget återremitterades den 4 november 2014 av
kommunstyrelsen, § 296, för komplettering med svar på förslagsställarens
samtliga förslag.
Västra Gärdesvägen är belägen mellan Stålvägen vid Torskors och Östra
Augerumsvägen vid Augerum. Västra Gärdesvägen är en statlig väg med
vägnummer 724 som förbinder de båda statliga vägarna väg 725, Östra
Augerumsvägen och riksväg 28.
Västra Gärdesvägen ligger precis utanför det område som definierats som
tättbebyggt område enligt lokala trafikföreskrifter från 1999. Inom tättbebyggt
område tar kommunen beslut i frågor som berör hastighet, stannande och
parkering oavsett vem som är väghållare.
forts.
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§ 7 (forts).
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på
Västra Gärdesvägen
Utanför tättbebyggt område kan kommunen ta lokala trafikföreskrifter om
kommunen är väghållare, vilket kommunen är på Västra Gärdesvägen.
Karlskrona kommun har gjort en trafikmätning vid två punkter på Västra
Gärdesvägen, dels i den östra delen och dels i den västra delen. Mätningen är
utförd måndag till fredag i november 2013 och visar att under ett
genomsnittligt vardagsdygn passerar mellan 1 000 och 1 200 fordon på Västra
Gärdesvägen. Trafiken är högre i den västra delen och lägre i den östra delen.
I dessa siffror ingår tunga fordon, vilket utgör omkring
80 fordon under ett genomsnittligt dygn. Hastigheten på vägsträckan har i den
östra delen, strax väster om korsningen med Mölletorpsvägen, uppmätts till 45
km/h i genomsnitt och 55 km/h i 85-percentilen och i den västra delen, strax
väster om korsningen Palettvägen, till 34 km/h i genom-snitt och 40 km/h i 85percentilen. Med 85-percentil avses den hastighet som 15 % av fordonen
överskrider. Mitt på Västra Gärdesvägen finns fart-hinder i form av
upphöjningar och där kan det antas att passerande fordons hastighet är lägre.
Alternativa vägar för en eventuell omledning av trafik, så att denna inte
trafikerar Västra Gärdesvägen, är Augerumsvägen och Afvelsgärdesvägen
fram till riksväg 28. Afvelsgärdesvägen är en kommunal väg med kommunen
som väghållare. En omledning av tung trafik via Afvelsgärdes-vägen skulle
innebära en omväg på omkring 1 600 meter mellan korsningen vid
Augerumsvägen och till cirkulationsplatsen vid riksväg 28.
Det bedöms att vägalternativet via Västra Gärdesvägen har en restid på 201
sekunder samt vägalternativet via Afvelsgärdesvägen har en restid på 200
sekunder. Ett vägalternativ via Afvelsgärdesvägen bedöms alltså inte innebära
någon restidsförlust om den tunga trafiken skulle bli tvingade att välja detta
alternativ istället.
Afvelsgärdesvägen passerar med relativt gott avstånd till närliggande
bebyggelse. Vid bostadsområdet Spandelstorp är avståndet till närmsta
bostadsbebyggelse 50 meter.
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad

19

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1657 1.2.2

§ 7 (forts).
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på
Västra Gärdesvägen
Längre västerut, strax öster om korsningen med Vedeby gata, ligger närmaste
bostadshus ungefär 25 meter från vägmitt.
Trafikbelastningen vid Afvelsgärdesvägen bedöms ligga på omkring
3 500 fordon/dygn. Västra Gärdesvägen trafikeras av omkring 30 tunga
fordon/dygn. En bullerberäkning har genomförts där antalet tillkommande
fordon vid en eventuell avstängning för tung trafik vid Västra Gärdesvägen har
adderats till flödet vid Afvelsgärdesvägen. Den beräkningen visar inte på
någon förändring av bullernivån.
Eftersom det bedöms att den tunga trafiken har alternativa vägar som
dessutom inte medför någon restidsförlust, föreslås att genomfart för tung
trafik förbjuds på Västra Gärdesvägen mellan Stålvägen och Augerumsvägen. Förbudet ska regleras med lokal trafikföreskrift samt utmärkas med
vägmärke i respektive korsning.
Förslagsställaren önskar också att enbart fordonstrafik till fastigheter längs
Västra Gärdesvägen tillåts. Det vore mycket svårt för polisen att övervaka, då
det måste bevisas att bilisten inte har ett ärende längs vägen. Om det inte går
att övervaka förbudet är bedömningen att det heller inte kommer att efterlevas.
Drift- och serviceförvaltningen ser därför inget behov av att ytterligare
begränsa genomfarten för bilister.
Förslagsställaren önskar också se att hastigheten begränsas till 30 km/h. Driftoch serviceförvaltningen arbetar med en hastighetsplan under år 2015 och i
den föreslås Västra Gärdesvägen få en begränsning på
40 km/h.
_________
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§8
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet
vid Fisktorget på ett säkrare sätt
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 25,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona kommun
tar beslut om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till
hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, särskilt för cyklister som kommer
från väster. Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar, göra väjningsplikt
för de fordon som ska ut på Skeppsgossegatan och skyltar och marksymboler
för gående.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 153, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får en
orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte eftersom
vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler framöver.
Eftersom symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en
viss halkrisk utreder andra kommuner alternativa sätt att göra mark-symboler
mer hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
_________
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§9
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet
vid Fisktorget på ett säkrare sätt, speciellt för cyklister som kommer
väster ifrån
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 26,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona kommun
tar beslut om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till
hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, särskilt för cyklister som kommer
från väster. Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar, markera
väjningsplikt för de fordon som ska ut på Skeppsgossegatan och skyltar och
marksymboler för gående. Förslagsställaren har föreslagit dessa åtgärder i ett
tidigare medborgarförslag.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 152, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får en
orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte eftersom
vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Efter-som
symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en viss
halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra mark-symboler mer
hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
_________
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§ 10
Svar på medborgarförslag om att göra fler marksymboler för cykling och
gående på gång- och cykelvägar
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 27,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona kommun
tar beslut om att göra fler marksymboler för cyklister och gående på gång- och
cykelvägarna. Förslagsställaren föreslår att utforma mötet mellan gång- och
cykelväg och Entrévägen till hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt.
Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar samt markera väjningsplikt för
de fordon som ska ut på Skeppsgossegatan. Förslags-ställaren har föreslagit
dessa åtgärder i två tidigare medborgarförslag.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 151, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får en
orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte eftersom
vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borg-mästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg och
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Eftersom
symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en viss
halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer
hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
_________
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§ 11
Svar på medborgarförslag om att sätta igång projektet
”Linjeskeppet Carlscroona”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 28,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att genomföra
projektet ”Linjeskeppet Carlscroona”. Ett projekt som med tiden ska leda till en
färdigbyggd kopia av Chapmans konstruerade linjeskepp.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 47, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslaget är intressant men hör hemma hos Marinmuseum.
_________
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§ 12
Svar på medborgarförslag om ny paroll för Karlskrona
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 29,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att man skall
marknadsföra Karlskrona med nya slogans.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 44, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona marknadsförs idag via Visit Karlskrona och kommunens nya
platsvarumärke.
_________
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§ 13
Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden bjuda in
Karlskronas samtliga vänorter att presentera sig
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 30,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att aktiviteter samordnas
med våra vänorter i samband med Lövmarknaden.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 63,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Aktiviteten skall utredas. Förslaget har potential och kommer att beaktas i den
övergripande planeringen. Här finns möjligheter även vid andra evenemang.
_________
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§ 14
Svar på medborgarförslag om att arrangemang och aktiviteter i
Wämöparken samordnas vid ett och samma tillfälle
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 31,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att aktiviteter i
Wämöparken samordnas.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 62,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Aktiviteten skall utredas. Förslaget har potential och kommer att beaktas i den
övergripande planeringen.
_________
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§ 15
Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden
förbereda firandet av midsommarafton med att löva midsommarstången
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 32,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är en midsommarfest
i samband med Lövmarknaden.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 64,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Aktiviteten kräver personella resurser som tyvärr inte fungerar. Midsommar är
en storhelg som ger ett flertal medarbetare ledigt och kostnaden för aktiviteten
kommer att överstiga möjligheten för genomförandet.
_________
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§ 16
Svar på medborgarförslag om att ordna guider till cykelturister
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 33,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget att guider på cykel
möter och tar hand om cykelturister.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 66,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Att hantera guider på cykel kan vara svårt. Däremot skall en tydligare styrning
om var man kan få information om t.ex. cykelvägar, toaletter och övrig
information för polska cykelturister upprättas.
_________
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§ 17
Svar på medborgarförslag om att sommartid anordna ”ubåts-turen”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 34,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Harry R:son Svensson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att under sommartid
anordna ”ubåts-turen”. En båttur från Fisktorget och med färdmålet
Gåsefjärden och där ”U-137” grundstötte.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 48, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
En tur som denna har man vid flera tillfällen försökt att genomföra. Tyvärr har
dessa inte fungerat i ordinarie turlista. Särskilda turer är dock möjliga att
arrangera.
_________
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§ 18
Svar på medborgarförslag om att marknadsföra och stödja de lokala
loppmarknaderna
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 35,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att marknadsföra och
stödja de lokala loppmarknaderna på bästa sätt.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 43, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utveckling i Karlskrona AB och Visit Karlskrona stödjer redan detta idag
genom sina marknadskanaler.
_________
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§ 19
Svar på medborgarförslag om uppförande av en sol-liga-barometer vid
Fisken eller Solgatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 36,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun skall ta fram en sol-liga-barometer som placeras centralt i Karlskrona
centrum.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 41, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utveckling i Karlskrona AB och Visit Karlskrona stödjer redan idag genom
synlighet på visitkarlskrona.se och även kopplat mot Karlskrona Stads-app.
_________
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§ 20
Svar på medborgarförslag om att genomföra riktade kampanjer till
kommunens samtliga vänorter om att marknadsföra kommunen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 37,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att man skall
genomföra riktade kampanjer till kommunens vänorter.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 46, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Detta görs redan idag, dels genom direktkontakter men också genom
Visit Karlskrona.
_________
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§ 21
Svar på medborgarförslag om att anordna en mer värdig och trevlig
mottagningsmiljö vid kajen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 38,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun skall anordna en trevlig mottagningsmiljö vid kaj för kryssningsbesök.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 42, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utveckling i Karlskrona AB och Visit Karlskrona stödjer redan detta idag
genom samverkan med Karlskrona City samt Karlskrona Redeviva vilket idag
är mycket uppskattat.
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§ 22
Svar på medborgarförslag om julmarknad på Stumholmen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 39,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Agnetha Ohlsson. Förslaget är att arrangera en
julmarknad på Stumholmen.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 40, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona har en julmarknad och en förändring måste ske i samverkan med
andra aktörer.
_________
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§ 23
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utlysa en tävling om ny kommunlogotyp
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att utlysa en
tävling om ny kommunlogotyp.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 2 december 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun ska utlysa en tävling om ny
kommunlogotyp. Enligt medborgarförslaget bör alla som har intresse av
kommunen få möjlighet att komma med egna förslag på logotyp då det är en
viktig symbol och ett varumärke.
När det gäller kommunlogotyper är det viktigt att skilja på Karlskrona kommun
som organisation och kommunen som geografisk plats. Idag finns därför två
olika logotyper.
Karlskrona kommun som organisation har en logotyp som bygger på
stadsvapnet som fastställdes av Kunglig Majestät 1943 och som har en stark
koppling till stadens historia. Logotypen är organisationens grafiska symbol
och signalerar tydligt vem som är avsändare.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1732 1.2.2

§ 23 (forts).
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utlysa en tävling om ny kommunlogotyp
Platsen Karlskrona har sedan augusti 2015 en egen logotyp där Karlskrona
delas i två ord som vilar på vågor. Platslogotypen har tagits fram i det
varumärkesarbete som kommunen driver tillsammans med näringsliv,
organisationer och föreningar sedan hösten 2014.
Platslogotypen ägs gemensamt av alla som bor och verkar i Karlskrona och
den som vill har möjlighet att använda den i sin marknadsföring.
Det finns i dag inga planer på att byta ut organisationens logotyp, ett byte är
också förknippat med höga kostnader.
När det gäller platslogotypen som lanserades i augusti 2015 så är den
framtagen med stor delaktighet och engagemang från näringsliv,
organisationer och föreningar.
_________
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§ 24
Svar på medborgarförslag om att ordna ett centralt medborgarkontor
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 41,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att anordna ett
centralt s.k. Medborgarkontor där kommunen kan presentera förslag för
framtiden och frågor kan diskuteras och en dialog föras.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 15 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun anordnar just nu en ny entré i kommunhuset
Ruthensparre som kommer att ligga i markplan och som kommer att
underlätta tillgänglighet och dialog mellan kommunen och medborgare/
brukare. Avsikten är också att där lokalisera ett informations/kontaktcenter där
olika frågor skall kunna hanteras och där kommunens kundservice ska
placeras. Ytorna i entréhallen avses också kunna användas till utställning och
dialog.
Den nya entrén med tillhörande service avses vara på plats från
hösten 2016.
_________
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§ 25
Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med
Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för
att åter få igång servicen på Utklippan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 42,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Yrkande
Maiellen Stensmark (MP) och Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Patrik Hansson (S), Lars-Göran Forss (M) och Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Maiellens Stensmarks m.fl. bifallsyrkande till
medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelses
förslag röstar ja och den som bifaller Maiellens Stensmarks bifallsyrkande till
medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 43 ja-röster, 42 nej-röster, 1 avstår och 3
frånvarande att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslag besvarat.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/114 1.2.2

§ 25 (forts).
Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med
Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för
att åter få igång servicen på Utklippan
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
tillsammans med Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska
kryssarklubben och fågelskådare, föreningar m.fl. gemensamt arbetar för att få
igång service på Utklippan och att ta fram en förvaltnings-/
skötselplan för Utklippan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 19 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utklippan ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV) och fyren ägs av
Sjöfartsverket.
Det pågår redan idag ett samarbete mellan SFV, Länsstyrelsen Blekinge län
och Karlskrona kommun. Gruppen förstärks regelbundet med representanter
från Svenska kryssarklubben, Karlskrona ornitologiska klubb.
För at kunna åstadkomma en utveckling togs 2013 fram en avsikts-förklaring
mellan de parter som har verksamhet på ön undertecknad av SFV,
kryssarklubben, ornitologiska klubben, Karlskrona kommun och dåvarande
representant från caféet.
Med avsiktsförklaring som grund har en utvecklingsgrupp bildats för att
gemensamt diskutera möjliga åtgärder på Utklippan. Även Länsstyrelsen ingår
i gruppen.
Bland annat har följande insatser gjorts på Utklippan under 2014 – 2015:
•

SFV har renoverat stenbryggan för angöring till Södraskär

•

Karlskrona kommun har bekostat inköp av roddbåtar för transporter
mellan Utklippans öar Norraskär och Södraskär
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/114 1.2.2

§ 25 (forts).
Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med
Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för
att åter få igång servicen på Utklippan
•

SFV, Länsstyrelsen och kommunen har i ett samfinansierat projekt
uppfört en ny informationspaviljong på Norraskär

•

I Karlskrona AB har placerat en digital informationsskärm i paviljongen

•

Besiktning av fyren har genomförts för att framöver kunna utföra
åtgärder som kan möjliggöra guidade turer upp i fyren

Efter kontakt med representanter från SFV har framkommit att man sannolikt
inte kan öppna café eller vandrarhem under 2016 eftersom SFV:s resurser har
minskat. Ambitionen är att få i gång verksamhet så fort möjlighet finns.
För turister och boende i Karlskrona är Utklippan en stor tillgång och
kommunen kommer att fortsätta samarbeta med ägaren SFV, Länsstyrelsen
Blekinge län, Sjöfartsverket och övriga verksamheter på ön. Utklippan är
givetvis tillgänglig för angöring och besök, dock utan möjligheter att bo- och
caféverksamhet under 2016.
_________
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§ 26
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna

Avsägelser
Denis Babacic (S) har i skrivelse den 15 december 2015 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kunskapsnämnden.
Jonas Klang (SD) har i skrivelse den 11 december 2015 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Björn Fries (V) har i skrivelse den 29 december 2015 avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden.
Daniel Risberg (S) har i skrivelse 21 januari 2016 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Maja Heller (S) har i skrivelse 21 januari 2016 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
Ulrica Svensson (S) har i skrivelse 26 januari 2016 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kunskapsnämnden.
________
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§ 27
Anmälningsärenden
a) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 2015-12-14 § 199.
Budgetuppföljningsrapport per november 2015 för socialnämnden.
b) KS 2015/2241 1.5.2. Socialnämnden 2015-12-14 § 194. Rapport ej
verkställda beslut 2015, kvartal 3.
c) KS 2015/154 4.2.2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-12-16. Beslut
med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut om
antagande av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun.
d) KS 2015/3115 1.8.1. Revisionen, granskning av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut.
e) KS 2015/3116 1.8.1. Revisionen, granskning av mottagande av
ensamkommande flyktingbarn.
f) KS 2015/2541 1.8.2. Revisionen, granskning av hemsjukvården.
________
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§ 28
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2845 1.2.2
Medborgarförslag om två bibliotek i ett och samma kulturkvarter, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/2846 1.2.2
Medborgarförslag om att redovisa hur aktiviteter kring örlogsstaden kommer
presenteras inför kommande år 2016, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2916 1.2.2
Medborgarförslag om att låta länsstyrelsens nya publikation bli undervisningsmaterial bland kommunens grundskolor, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2917 1.2.2
Medborgarförslag om att vid planläggning, byggnadsfrågor m.m. angående
örlogsstaden, bjuda in allmänheten för dialog, av Roland Thörnquist.
KS 2015/3110 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna en hundrastgård i Nättraby, av
Ann-Louise Bender.
KS 2015/3090 1.2.2
Medborgarförslag om att uppdatera och revidera publikationen ”Trossö – Råd
och riktlinjer för bebyggelse och miljö” från 1980-talet, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/3091 1.2.2
Medborgarförslag om att testa säkerheten och framkomligheten i den nya
trafiklösningen vid Bergåsa, av Roland Thörnquist.
KS 2015/3092 1.2.2
Medborgarförslag om att starta fler båtpendel-alternativ, av
Roland Thörnquist.
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Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 28 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/3188 1.2.2
Medborgarförslag om offentlig toalett i Jämjö, av Kristina Eriksson.
KS 2016/102 1.2.2
Medborgarförslag om att skapa ett centrum för utveckling av solenergi, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/104 1.2.2
Medborgarförslag om att kunna ta med sig cykeln på Sturköpendeln
M/F Flaggskär, av Roland Thörnquist.
KS 2016/118 1.2.2
Medborgarförslag om att få replik under frågestund angående sitt
medborgarförslag, av Eva Runesson.
KS 2016/148 1.2.2
Medborgarförslag om att inte bygga någon ny handbolls- och idrottsarena på
Trossö, av Roland Thörnquist.
KS 2016/179 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram kartdokument som hjälp att hitta parkering i
centrala Karlskrona, av Roland Thörnquist.
KS 2016/138 1.2.2
Medborgarförslag om att uppföra ett kallbadhus i kommunal regi, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/263 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram system med integrations-coacher, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/262 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna vänthallar för resande i kollektivtrafiken, av
Roland Thörnquist.
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Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 28 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/103 1.2.2
Medborgarförslag om fler parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd utanför Ruthensparre, av Lisbeth Karlsson.
KS 2016/264 1.2.2
Medborgarförslag om att få igång service och aktiviteter på Utklippan, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/309 1.2.2
Medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkeri och användandet av
pyroteknisk utrustning, av Gull-Maj Sundquist.
KS 2016/326 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en trädplan över befintliga träd, av
Roland Thörnquist
KS 2016/352 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en plan om förtätning i staden och tätorter, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/353 1.2.6
Motion. Trygghetsboende på landsbygden, av Camilla Brunsberg (M).
KS 2016/394 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en karta över de lokala upplagsplatserna för
snötippning finns, av Roland Thörnquist.
KS 2016/503 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Trossö, speciellt vid
Wachtmeister galleria, av Roland Thörnquist.
KS 2016/502 1.2.2
Medborgarförslag om att byta ut gula blinkande ljus till rött sken när gående
och cyklister färdas mellan Borgmästarekajen, Borgmästaregatan och
Arklimästaregatan, av Roland Thörnquist.
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Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 28 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/501 1.2.2
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Oljehamnen och
Trossö, av Roland Thörnquist.
KS 2016/500 1.2.6
Motion. Pedagogiska måltider på kommunens förskolor och skolor, av Emma
Swahn Nilsson (M).
KS 2016/534 1.2.6
Motion om att politiker ska resa utanför länet, av Tommy Olsson (KD).
KS 2016/536 1.2.6
Motion om en sammanhängande farled/sjöväg mellan Karlskrona och
Stenshamn, av Tommy Olsson (KD).
KS 2016/537 1.2.6
Motion om att använda delar av skärgårdsmiljonen för att ta fram nya sjökort,
av Tommy Olsson (KD).
KS 2016/547 1.2.6
Motion angående narkotikahundar i skolan, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/548 1.2.6
Motion angående att begränsa skjuttiderna för nyårsfyrverkerier, av
Christopher Larsson (SD).
KS 2016/549 1.2.6
Motion gällande antibiotikafritt kött, av Björn T Nurhadi (SD) och Christopher
Larsson (SD).
KS 2016/562 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna flera kostnadsfria parkeringsmöjligheter i nära
anslutning till Vattenborgen vid Stortorget, av Roland Thörnquist.
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Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 28 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/574 1.2.2
Medborgarförslag om att i samband inför skapandet av det nya kulturkvarteret,
ta beslut om att förvärva samtliga fastigheter som Svenska kyrkan kommer att
avyttra inom kvarteret Bonde, av Roland Thörnquist.
KS 2016/584 1.2.6
Motion om placering av minderåriga i äktenskap, av Björn T Nurhadi (SD) och
Christopher Larsson (SD).
KS
Motion om att stoppa den postmodernistiska indoktrineringen på förskolan.
av Björn T Nurhadi (SD).
_________
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§ 29
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) angående
EU-migranter, av Christopher Larsson (SD).
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid nästa
sammanträde.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) angående
landsbygds- och skärgårdsmiljonen, av Billy Åkerström (KD).

________
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§ 30
Svar på interpellation om exploateringen på Verkö
Interpellation inkom den 5 december 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående exploateringen på Verkö från Maiellen
Stensmark (MP).
Patrik Hansson har den 14 januari 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Maiellen Stensmark (MP), Camilla
Brunsberg (M), Magnus Larsson (C), Christopher Larsson (SD), Börje Dovstad
(L) och Björn Gustavsson (MP)
________
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§ 31
Svar på interpellation om EU-migranter
Interpellation till Patrik Hansson (S) om EU-migranter av Christopher Larsson
(SD).
Patrik Hansson (S) har den 14 januari 2016 svarat på interpellationen.
I debatten delar Patrik Hansson (S), Christopher Larsson (SD), Björn Fries (V),
Ingrid Hermansson (C), Magnus Larsson (C), Göran Eklund (SD),
Börje Dovstad (L) och Björn Gustavsson (MP).
_______
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§ 32
Program för mål och uppföljning av privata utförare
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 4,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av
verksamheter som utförs av privata utförare, samt
2. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över och uppdatera
upphandlings- och inköpspolicyn.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata
utförare. Detta gäller dock inte om det i lag eller förordning anges att
verksamheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om det innefattar
myndighetsutövning. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot
medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som
bedrivs i egen regi.
Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod, enligt 3 kap 19 b §
kommunallagen, anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska också ange
hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
I Karlskrona kommun omfattar programmet i tillämpliga delar även verksamhet
utförd i kommunal regi och följer riktlinjerna för uppföljning. Kommunallagens
bestämmelser om allmänhetens insyn gäller även de kommunala bolagen.
Innehållet i programmet i form av t.ex. uppföljningskrav och riktlinjer för
allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i
upphandlingar som ligger framåt i tiden.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/109 1.5.2

§ 32 (forts).
Program för mål och uppföljning av privata utförare
Syfte
Syftet med ändringarna i kommunallagen är en förbättrad uppföljning och
kontroll av privata utförare och att öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet. Kommunen ska tillhandahålla informationen för allmänheten och
vad som kan begäras in regleras i avtalen med utföraren.
Omfattning:
•

Gäller specifikt när verksamheter upphandlas

•

Gäller alla verksamheter som kommunen upphandlar

•

Gäller särskilt för de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör
medborgarna, hela eller delar

•

Omfattar inte fristående skolor och förskolor

Ansvar
Det är varje nämnd eller styrelse som ansvarar för uppföljning och kontroll
inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd eller styrelse ansvarar för att
uppföljningen regleras i de avtal som tecknas med varje utförare. Varje
nämnd/styrelse ska utifrån underliggande program utarbeta anvisningar för
när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Anvisningar ska
omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, d.v.s. även verksamhet i
kommunal regi. En samlad uppföljning av den totala verksamheten oavsett
utförare redovisas i nämndens/styrelsens årsrapport.
Allmänhetens insyn
Varje nämnd/styrelse ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet
som lämnats över till en privat utförare (3 kap 19 a § kommunallagen). Detta
sker genom att en klausul om allmänhetens insyn finns med i
förfrågningsunderlag och avtal.
________
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§ 33
Komplettering av taxa för lösen av omhändertagande av fordon
för år 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 13,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa 2016 års taxor för lösen av omhändertagande av fordon enligt
upprättat förslag.
Lars-Göran Forss (M) och Peter Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 142, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Taxor i förslaget har inte tidigare funnits i Karlskrona kommun men är en
förutsättning för att Karlskrona kommun ska kunna ta ut självkostnad av
fordonsägare för redovisade tjänster.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med verksamhetsansvariga inom
drift- och serviceförvaltningen. Jämförelse har gjorts med andra kommuner
som Ronneby, Sigtuna och Stockholms kommun, som tar ut avgifter för dessa
tjänster.
Tjänsterna ska upphandlas och inte utföras i egen regi.
_________
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§ 34
Kommunsamverkan Cura individutveckling, utlåtande
delårsrapport 2015
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 15,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport 2015-08-31 från Kommunsamverkan Cura
Individutveckling.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Karlskrona kommun har tagit emot delårsrapport per den 31 augusti för
Kommunsamverkan Cura Individutveckling (Cura).
Delårsrapporten är granskad av kommunalförbundets revisorer.
Förbundets prognos för år 2015 uppgår till ett positivt överskott med
3,2 mnkr, där den sänkta avgiften för medlemskommunerna är beaktad.
Kommunledningsförvaltningen har inget att anmärka på i den avlämnade
delårsrapporten utan instämmer i revisorernas utlåtande, vars bedömning är:
•

att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt

•

att förbundet enligt prognosen (3,2 mnkr) kommer att klara balanskravet

•

att de delar direktionens bedömning att det finansiella målet kommer att
uppnås vid helårsskiftet

Därutöver konstaterar revisorerna att de inte kan uttala sig om möjligheterna
för förbundet att uppnå de verksamhetsmässiga målen, då dessa enligt
direktionens beslut endast följs upp i samband med årsbokslutet.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Utveckling i Karlskrona AB
AB Karlskrona Moderbolag
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/111 2.5.7

§ 35
Ägartillskott och utökad låneram för Utveckling i Karlskrona AB
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 16,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Utveckling i Karlskrona AB:s låneram för år 2016 utökas med
16 mnkr till 38 mnkr,
2. att minska Karlskrona kommuns låneram för år 2016 med 16 mnkr till 984
mnkr,
3. att fastställa 2016 års låneram avseende nyupplåning, omsättning samt
borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till
4 917 mnkr att fördelas enligt bilaga 1 KF ramar för upplåning och utlåning och
borgensteckning år 2016,
4. att ge AB Karlskrona Moderbolag maximalt 24 mnkr i aktieägartillskott som
ska lämnas som aktieägartillskott till Utveckling i Karlskrona AB, samt
5. att finansiera aktieägartillskott om maximalt 24 mnkr till Karlskrona
Moderbolag AB som ej uppnås via 2015 års resultat genom ökad upplåning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Bolaget har blivit reviderat av Skatteverket avseende år 2013 och 2014.
Revisionen har avslutats med en promemoria där Skatteverket anser att
bolaget ska betala 14,4 mnkr i inkomstskatt och mervärdesskatt.
Bolaget har fram till den 14 december på sig att lämna sina synpunkter på
promemorian. Skatteverket kommer att fatta beslut den 18 december. Bolaget
kan sedan överklaga Skatteverkets beslut. Rättsläget är inte helt klart i de
frågor som Skatteverket har synpunkter på.
forts.
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§ 35 (forts).
Ägartillskott och utökad låneram för Utveckling i Karlskrona AB
Vid tidpunkten för upprättande av årsbokslut för år 2015 kommer sannolikt inte
skattefrågan att vara avgjord. Efter avstämning med bolagets revisorer, EY,
kommer bolaget av försiktighetsskäl att behöva reservera medel för en
skattekostnad. Rerserveringen kommer beloppsmässigt vara på maximalt det
belopp som Skatteverket har synpunkter på i sin promemoria för år 2013 och
2014 samt ett belopp för år 2015. Beloppet för 2015 motsvarar vad
Skatteverkets resonemang i promemorian maximalt skulle innebära för
bolaget. Skattekostnaden som behöver reserveras beräknas uppgå totalt till
24 mnkr.
En reservation i bokslutet är en kostnad och påverkar bolagets fria kapital.
Bolaget har ett fritt kapital på 570 tkr. Bolaget behöver ett aktieägartillskott
motsvarande reservationen. Ett aktieägartillskott kan endast lämnas av den
som äger aktierna d.v.s. AB Karlskrona Moderbolag. Moderbolaget har inte
utrymme i sitt fria kapital för denna transaktion. Kapitaltillskottet måste därför
ges från kommunen via Moderbolaget till Utveckling i Karlskrona.
I en skatteprocess skiljer Skatteverket på själva sakfrågan och inbetalningen
av skatt. Bolaget kan behöva betala in skatten efter Skatteverkets beslut den
18 december även om bolaget överklagar själva beslutet i sakfrågan. För att
bolaget ska kunna hantera en sådan situation behöver bolaget en utökad
låneram.
Ett aktieägartillskott är att betrakta som en finansiell investering och påverkar
således inte resultatet. Då Karlskrona kommuns resultat får år 2015, enligt
uppföljning oktober, prognostiseras till 47,5 mnkr vilket är
19,5 mnkr högre än budgeterat resultat genererar det ett än bättre kassaflöde.
Således beräknas 19,5 mnkr av 24 mnkr finansieras via kommunens bättre
resultat. Resterande 4,5 mnkr föreslås finansieras via ökad upplåning.
Fullmäktige har i sitt budgetbeslut § 125 den 16-17 juni 2015 beviljat den
samlade verksamhet en ram om 4 917 mnkr för upplåning, utlåning och
borgensteckning varav Karlskrona kommun 1 000 mnkr och Utveckling i
Karlskrona AB 22 mnkr. Genom att omfördela låneram motsvarande 16 mnkr
mellan Karlskrona kommun och Utveckling i Karlskrona behålls den totala
låneramen oförändrad.
_________
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§ 36
Ny Östersjöhall
Kommunfullmäktige beslutar
1. att kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut nuvarande Idrottshall och
Östersjöhall till försäljning vad avser såväl byggnader som där tillhörande
markområde,
2. att i budgetarbetet för kommande år anvisa investeringsmedel för flyttning
av pumpstation,
3. att i resultatbudgeten totalt sett under de kommande åren bevaka och
därtill anvisa medel för ökade driftkostnader av engångskaraktär. Fördelning
för olika år beror på när igångsättandet av projektet kan ske,
4. att återta i gällande investeringsplan anvisade medel om 103 mnkr, samt
5. att i upphandlingen begära in förslag till hur framtida driftsorganisation,
tillsammans med intressenter kan se ut.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Christopher Larsson (SD), Peter Glimvall (M), Billy
Åkerström (KD), Börje Dovstad (L), Jan Lennartsson (M), Roland Andreasson
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Gustavsson (MP) och Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att skyndsamt utreda/presentera kostnadskalkyler och
finansieringsförslag baserade på handbollsarena på Rosenholm, samt en
Östersjöhall fungerande utifrån behov av idrottsytor på Trossö.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åsa Gybergs
Karlssons avslagsyrkande och ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Sammanträdesprotokoll
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§ 36 (forts).
Ny Östersjöhall
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 17,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut nuvarande Idrottshall och
Östersjöhall till försäljning vad avser såväl byggnader som där tillhörande
markområde,
2. att i budgetarbetet för kommande år anvisa investeringsmedel för flyttning
av pumpstation,
3. att i resultatbudgeten totalt sett under de kommande åren bevaka och
därtill anvisa medel för ökade driftkostnader av engångskaraktär. För-delning
för olika år beror på när igångsättandet av projektet kan ske,
4. att återta i gällande investeringsplan anvisade medel om 103 mnkr, samt
5. att i upphandlingen begära in förslag till hur framtida driftsorganisation,
tillsammans med intressenter kan se ut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 17
beslutat för egen del
att uppdra till kommundirektören att fastställa projektorganisation.

Ärendet
Nuvarande idrottshall byggdes i början av 1960-talet. Vid genomgångar som
gjorts noteras att hallen i princip befinner sig i ”originalskick” med ytskick och
tekniska installationer. Underhållet har minimerats i väntan på framtida planer
på åtgärder.
Östersjöhallen är belägen längs Björkholmskajen på Trossö i Karlskrona och
är sammanlänkade med Idrottshallen via en entrébyggnad. Östersjö-hallen
uppfördes på 80-talet i huvudsak för tennisspel, men också för mässor och
utställningar.
forts.
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§ 36 (forts).
Ny Östersjöhall
Östersjöhallen utgörs av en större idrottshall som är delbar i två vilket
tillsammans med befintliga Idrottshallen ger möjlighet till tre hallar.
Hallarna fungerar idag för skolidrott, idrottsföreningar (främst handboll,
bordtennis samt dans). I viss utsträckning fungerar hallarna också för mässor
och evenemang.
Kommunen äger idag berörda byggnader och mark. Det har under en längre
tid pågått olika studier rörande ombyggnation av Östersjöhallen. Flera olika
utredningar har gjorts av möjligheter och problematik kring befintliga
byggnader och vilka framtida möjligheter som finns på berörda fastigheter.
Kommunledningsförvaltningen och drift- och serviceförvaltningen har med
skrivelse den 15 december 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.
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§ 37
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen 10 mnkr som reserv för att hantera
flyktingsituationen,
2. att tilldela socialnämnden 4,5 mnkr,
3. att tilldela kultur- och fritidsnämnden 2,0 mnkr,
4. att tilldela arbetsmarknadsnämnden 7,4 mnkr,
5. att tilldela funktionsstödsnämnden 0,1 mnkr,
6. att tilldela kunskapsnämnden 23,9 mnkr,
7. att tilldela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 mnkr,
8. att tilldela drift- och servicenämnden 0,25 mnkr,
9. att tilldela överförmyndarnämnden 0,5 mnkr,
10. att resterande 12,6 mnkr från den statliga engångsersättningen om
65,5 mnkr, utreds vidare och presenteras vid mars månads sammanträde i
kommunstyrelsen,
11. att samtliga nämnder som fått en utökad ram, med anledning av de
65,5 mkr i engångsmedel, i samband med mars månads uppföljning
avrapporterar hur nämnderna använder och planerar att använda tilldelade
medel, samt
12. att vid samtliga uppföljningstillfällen och bokslut under år 2016 en samlad
redovisning sker av användningen av de till nämnderna tilldelade
engångsmedlen om 65,5 mnkr.
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§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Morgan Kullberg (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars-Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Emina Cejvan (M),
Mattias Liedholm (M), Anders Ovander (M), Birgitta Gamelius (M),
Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Anna Ottosson (M), Sophia Ahlin (M), Harry Rson Svensson (KD),
Ann-Louise Trulsson (KD) och Billy Åkerström (KD) reservera sig till förmån för
eget yrkande.
Camilla Karlman (SD), Michael Hess (SD), Martin Henriksson (SD),
Göran Eklund (SD), Ove Uppgren (SD), Tove Håkansson (SD),
Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Björn T Nurhadi (SD),
Paul Cederholm (SD) och Åsa Larsson (SD) reservera sig till förmån för eget
yrkande.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Olof Petersson (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att tilldela kunskapsnämnden 32,9 Mkr,
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 Mkr, funktionsstödsnämnden
1,0 Mkr, socialnämnden 5,7 Mkr, överförmyndarnämnden 0,5 Mkr,
kommunstyrelsen som reserv 6,5 Mkr, kultur- och fritidsnämnden 3,0 Mkr,
arbetsmarknadsnämnden 11,4 Mkr och drift- och servicenämnden 0,25 Mkr.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till attsatser
3,7,8,9, yrkar avslag på attsats 10, och yrkar ändringsyrkande på följande
attsatser 1. att tilldela kommunstyrelsen 0,5 mkr för att intensifiera arbetet mot
våldsbejakande extremism och 8 mkr som reserv för att hantera under året. 2.
att tilldela socialnämnden 7 mkr, 4. att tilldela arbetsmarknadsnämnden 11,9
mkr, 5.att tilldela funktionsstödsnämnden 0,6 mkr, 6. att tilldela
kunskapsnämnden 30,5 mkr, samt 11.att samtliga nämnder som fått en
utökad ram, med anledning av de 65,5 mkr i engångsmedel, i samband med
mars månads uppföljning avrapporterar hur nämnderna använder och planerar
att använda tilldelade medel, samt yrkar följande tilläggsyrkande:
forts.
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§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
1. att ge Kunskapsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
underlag för projektering av Jämjö Kunskaps Center, att prioritera att fullfölja
satsningar som följer skolöverenskommelsen, att använda befintliga lokaler
och utöka skolskjutsar,
2. att ge Kunskapsnämnden i uppdrag att prioritera och utöka arbete kring
värdegrund och alla människors lika värde för nyanlända, både genom att
prioritera utbildningsinsatser och elevhälsan,
3. Kunskapsnämnden får i uppdrag att prioritera satsningar på mer personal i
skolan genom visstidsanställningar som ska stärka det pedagogiska arbetet i
grundskolan och gymnasieskolan,
4. Kunskapsnämnden får i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan så att
kvalitén bibehålls trots den ökade inskolningen av nyanlända barn,
5. Kunskapsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med att införa modern
teknik i kommunen skolor enligt den plan som finns framtagen på
förvaltningen,
6. Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att prioritera yrkesintroduktion och
att skräddarsy kortare utbildningar efter arbetsmarknadens behov,
7. Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att öka ambitionsnivån vad gäller
värdegrundsarbete och samhällsorientering genom att prioritera
utbildningsinsatser för nyanlända,
8. Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram praktikplatser,
lärlingsplatser och beredskapsjobb enligt de intentioner som finns beskrivna i
Moderaternas och Kristdemokraternas missiv. Detta ska vara praktikplatser,
lärlingsplatser och beredskapsjobb som bidrar till att stärka Karlskronas
attraktionskraft, som till exempel skötsel av parker, friluftsområden,
skärgården, besöksmål med mera. Även praktikplatser, lärlingsplatser och
beredskapsjobb inom välfärden ska prioriteras,
forts.
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§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
9. Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram fler sommarjobb till unga,
utan att skapa en polarisering mellan folkbokförda och nyanlända ungdomar,
10. Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns HVB-platser för
ensamkommande flickor inom Karlskrona kommuns gränser,
11. Socialnämnden får i uppdrag att förstärkas Fältgruppen med
visstidsanställda under 2016,
12. Socialnämnden får i uppdrag att förstärka verksamheten med
visstidsanställda för att kunna arbeta kvalitativt och med snabbare
handläggning,
13. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att de insatser som
görs också kommer flickor till del, samt
14. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra riktade
kultursatsningar i kulturskolans regi eller fristående verksamhet med teater,
dans och/eller musik för tjejer, både för folkbokförda och nyanlända tjejer.
Lotta Antman (SD) och Göran Eklund (SD) yrkar bifall till Christopher Larssons
ändringsyrkande.
Billy Åkerström (KD) och Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till
Camilla Brunsbergs ändrings- och tilläggsyrkande.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande på attsats 11.
Anna Ekström (L), Ingrid Hermansson (C), Björn Gustavsson (MP),
Maiellen Stensmark (MP) yttrar sig.
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§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Elina Gustafsson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande på attsats 11.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs tilläggsattsatser
nr 1-14.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsen förslag på attsats 11 mot
Camilla Brunsbergs m fl ändringsyrkande på attsats 11 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Camilla
Brunsbergs (M) förslag och mot Christopher Larssons (SD) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
förslag röstar ja och den som biträda Christopher Larssons förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 22 ja-röster och 12 nej-röster, 39 avstår och 2
frånvarande att Camilla Brunsbergs förslag är motförslag. Voteringsprotokoll
2.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats
1-10, 12 mot Camilla Brunsbergs (M) förslag på attsats 1-10, 12 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja och den som biträda Camilla Brunsbergs förslag röstar nej.
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§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Fullmäktige beslutar med 44 ja-röster och 17 nej-röster, 9 avstår och 5 enligt
kommunstyrelsens förslag på attsats 1-10, 12. Voteringsprotokoll 3.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 1 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 28 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 3
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 1. Voteringsprotokoll 4.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 2 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 28 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 3
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 2. Voteringsprotokoll 5.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 3 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 28 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 3. Voteringsprotokoll 6.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 4 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 5 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 6 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 7 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 41 nej-röster, 2 avstår och 3
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 7. Voteringsprotokoll 7.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 8 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 41 nej-röster, 2 avstår och 3
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 8. Voteringsprotokoll 8.
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Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 9 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 10
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 8. Voteringsprotokoll 9
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 11
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 11. Voteringsprotokoll 10.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 12
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 13
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 13. Voteringsprotokoll 11.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 14
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 14. Voteringsprotokoll 12.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 45, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tilldela kommunstyrelsen 10 mnkr som reserv för att hantera flyktingsituationen,
2. att tilldela socialnämnden 4,5 mnkr,
3. att tilldela kultur- och fritidsnämnden 2,0 mnkr,
4. att tilldela arbetsmarknadsnämnden 7,4 mnkr,
5. att tilldela funktionsstödsnämnden 0,1 mnkr,
6. att tilldela kunskapsnämnden 23,9 mnkr,
7. att tilldela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 mnkr,
8. att tilldela drift- och servicenämnden 0,25 mnkr,
9. att tilldela överförmyndarnämnden 0,5 mnkr,
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad

69

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
10. att resterande 12,6 mnkr från den statliga engångsersättningen om 65,5
mnkr, utreds vidare och presenteras vid mars månads sammanträde i
kommunstyrelsen,
11. att samtliga nämnder som fått en utökad ram, med anledning av de 65,5
mnkr i engångsmedel, i samband med mars månads uppföljning redovisar
plan för medlens användande, samt
12. att vid samtliga uppföljningstillfällen och bokslut under år 2016 en samlad
redovisning sker av användningen av de till nämnderna tilldelade
engångsmedlen om 65,5 mnkr.

Ärendet
Med anledning av det ökade kostnadstrycket i samband med
flyktingsituationen, beslutade regeringen i en extra ändringsbudget att ge
kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Vid
fördelningen av detta stöd mellan kommunerna har antalet asylsökande
och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i
relation till kommunens befolkningstal beaktats. Fördelningen för
kommuner har utgått från befolkningen den 31 december 2014,
asylsökande per den 1 november 2015 samt nyanlända under januari till
september 2015.
För Karlskrona kommun innebär detta att ett engångsbelopp om 65,5
miljoner kronor har utbetalats i december månad 2015.
Trots att utbetalningen har skett under år 2015 kan stödet även
användas för att täcka kostnader som kan förväntas uppstå under år
2016.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 242 att tilldela
kunskapsnämnden 4,0 mnkr ur detta belopp att användas för kostnader
som uppstått år 2015.
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Resterande belopp om 61,5 miljoner kronor föreslås av utredaren
avsättas för att hantera kostnader för 2016.
Medlen som ska fördelas ska inte påverka kostnaderna över åren utan
täcka kostnader som är att hänföra till engångsinsatser för nyanlända.
De insatser som görs med ovanstående medel måste av nämnderna
beaktas som engångsinsatser innebärande att framtida kostnader ska
hanteras inom nämndernas ordinarie budgetramar.
Medlen avses att användas till olika insatser för att underlätta och
påskynda etablering.
Bland annat fördelas medel till medfinansiering av utbildningsinsatser,
initiala kostnader för etablering av nya HVB för ensamkommande barn,
utökade föreningsbidrag, utökade satsningar på sysselsättningsinsatser
för att påskynda och förbättra etablering av nyanlända, etablering och
utbyggnad av skolverksamheter för nyanlända barn, insatser vid
planarbete och innovativa satsningar för bostäder, samt reserv för
kostnader som kan komma att uppkomma.
Förslag till fördelning
Central pott – 10 mnkr
Karlskrona kommun står inför utmaningar 2016 och kommande år för att på ett
framgångsrikt sätt kunna möte de behov som uppkommer i samband med
etablering av nyanlända.
Prognoserna inför 2016 visar på att även under detta år kommer ett stort antal
människor på flykt att söka sig till Sverige och till Karlskrona kommun. Med
andledning av det förhållandet avsätts medel för att under 2016 snabbt kunna
vika medel för behov som kan uppkomma i någon del av den kommunala
verksamheten.
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a) Socialnämnden 4,5 mnkr
Karlskrona kommun har under 2015 tagit emot 200 asylsökande
ensamkommande barn att jämföra med 2014 då antalet var drygt 40 barn.
Merparten av de 200 barn som kommit under 2015 har kommit efter augusti
månad, vilket har inneburit en stor påfrestning och utmaning för
socialnämnden i att göra skyddsbedömningar, utredningar och säkerställa
plats på HVB eller i familjehem. Flertalet barn bor på HVB och är i tonåren.
Etablering av kommunala HVB har varit svårt att få fram och ett stort antal
barn är placerade på privata HVB.
Vidare har personal inte hunnit med att utreda och säkerställa att barnen får
sina behov tillgodosedda, vilket lett till att verksamheten har Lex Sarah-anmält
sig själv till IVO (tillsynsmyndigheten). Under nästkommande år är
prognoserna fortsatt höga på antalet ensamkommande barn som förväntas
komma till kommunen vilket ställer stora krav på att kommunen måste klara
utmaningen att etablera kommunala HVB för att kunna säkerställa tryggt
boende för barnen. Initialt driver detta kostader för ombyggnad av lokaler,
inköp av inventarier, etablering av ny verksamhet.
I samband med större antal asylsökande och den speciella situation de
befinner sig i tarvar detta behov av nya kunskaper hos personal, men också
behov av att utveckla nya metoder för rekrytering av familjehem, särskilt
förordnade vårdnadshavare och inte minst introduktionsmaterial anpassad till
de nyanlända barnen.
b) Kultur- och Fritidsnämnden 2 mnkr
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har under hösten 2015 sett ett
ökat användande av befintliga verksamheter. Fritidsgårdar i områden där
det finns HVB för ensamkommande barn har fått en ökad
besöksfrekvens och någon fritidsgård har också upparbetat ett
samarbete med näraliggande HVB. Bibliotek och idrottsanläggningar har
också ökat sin besöksfrekvens. Inom verksamheten konstaterar man ett
utökat behov av att kunna tillhandahålla fritidsaktiveteter för boende på
asylboende i alla åldrar.
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad

72

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Behov kan också finnas att utöka med någon fritidsgård i de områden
där det bor flest nyanlända. Samverkan med civilsamhället och
föreningslivet är viktigt i dessa sammanhang. Flera föreningar är
intresserade av att hjälpa till och en mängd idéer om samverkan mellan
föreningsliv och kommun finns för att med hjälp av fritidsaktiviteter
underlätta och påskynda arbetet med etablering av nyanlända.
c) Arbetsmarknadsnämnden 7,4 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden har en central uppgift i arbetet med att skapa en
framgångsrik etablering för nyanlända. Arbetsmarknadsnämnden har från
årsskiftet också det kommunalt övergripande ansvaret för arbetet med
integration och etablering. För att detta arbete ska vara framgångsrikt behöver
verksamheten tillgång till olika satsningar som påskyndar nyanländas väg in i
studier och eller arbete.
Behov av att satsa på bland annat SFI-kordinatorer för att hjälpa elever att få
det stöd de behöver i utbildningen i svenska, språkkoordinatorer för att få
tillgång till praktikplatser/anställningar där nyanlända får praktisk språkträning,
samt andra sysselsättningsinsatser som kan bidra till etablering på
arbetsmarknaden, exempelvis en uppväxling av riktade så kallade
beredskapsjobb.
Fler arbetsmarknads och utbildningsspår för att underlätta för nyanlända är
under bearbetning såsom exempelvis program för att stötta entreprenörskap
hos nyanlända, samt utvidga samhällsorienteringen till att också omfatta
ungdomar. När det gäller ensamkommande ungdomar görs också en satsning
på fler sommarjobb under 2016 där 1,5 mnkr av de fördelade pengarna avser
detta.
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d) Funktionsstödsnämnden 0,1 mnkr
Nämndens medarbetare kommer i sitt arbete alltmer i kontakt med nyanlända
brukare. Inte sällan kräver det speciell kompetens för att möta och bemöta
människor med erfarenheter från krigshärdar och att vara på flykt. Medel
avsätts därför till lämplig kompentenshöjning.
Nämnden har i sitt arbete med nyanlända brukare kommit att möta komplexa
hjälpbehov av långvarig karaktär som det i dagsläget är oklart om annan
huvudman kommer att finansiera. Nämnden kommer att återkomma i detta
och kan därför komma att under 2016 behöva ekonomiska medel för att kunna
leverera rätt hjälp för speciella behov hos nyanlända brukare.

e) Kunskapsnämnden 23,9 mnkr
Till Karlskrona kommun kom under 2015 förutom de ensamkommande
barnen ytterligare cirka 165 asylsökande barn som omfattas av grund
och gymnasieskola. Antalet barn har inneburit och innebär en stor
utmaning för verksamheten nu och lång tid framöver. Den dramatiska
ökningen av antalet barn och ungdomar har inneburit att verksamheten
inte har kunnat leverera kartläggning av barnen, inte etablera
skolverksamhet i önskad omfattning och flera barn och ungdomar får
vänta länge på att få tillgång till skolgång. Nämnden kommer att genom
tilldelade medel höja kompetensen hos personalen där 1,9 mnkr avsätts
för detta. Investering i utbyggnad, ombyggnad och nyetablering av
lokaler är nödvändiga för ändamålet avsätts 14 mnkr och avser då
tillbyggnad på Tullskolan och nya lokaler för gymnasieelever.
För att fördela antalet nyanlända elever till alla skolor för att på så sätt ge
bästa möjlighet för eleverna och för att använda befintliga resurser på
bästa sätt behöver elever skolskjuts och därför avsätts 2 mnkr till detta
ändamål.
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Schablonersättningen för nyanlända elever har höjts och innebär att
medel framgent kommer att finnas att tillgå för att kunna ge nyanlända
elever den skolgång de har rätt till. Utmaningen framgent ligger i att
etablera lokaler för skolgång, rekrytera personal med rätt utbildning och
med rätt metoder och samverkan med andra tillhandahålla skolgång för
nyanlända elever.

f) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 mnkr
Bostadssituationen för nyanlända är svår i många kommuner och så även i
Karlskrona. De ökande flyktingströmmarna har genererat att Migrationsverket
har svårt att etablera boende för asylsökande och vid några tillfällen har man
inte kunnat garantera tak över huvudet. Läget är kritiskt. Detta läge gäller
också för de nyanlända som har fått uppehållstillstånd och ska etablera sig i
Sverige. Det råder långa väntetider för nyanlända för att hitta kommunplatser.
Detta genererar att de blir kvar på Migrationsverkets asylboenden alltför länge,
vilket försvårar etablering i Sverige. I Karlskrona har vi under senaste åren sett
en ökning av inneboende, trångbodda familjer, vilket i flera fall leder till annan
social problematik. Efterfrågan på bostäder för nyanlända kommer att fortsätta
vara hög de närmaste åren. I Karlskrona kommun har vi ett kraftigt underskott
på bostäder för nyanlända och antalet nyanlända i behov av bostad har ökat
kraftigt. Karlskrona Kommun har under de två senaste åren inte lyckats
tillhandahålla bostäder till nyanlända i den utsträckning som man har skrivit
avtal om med Länsstyrelsen. I mars kommer tvingande lagstiftning att börja
gälla som innebär att alla Sveriges kommuner ska ta emot kommunplacerade
nyanlända. Detta innebär att Karlskrona kommun ytterligare behöver ta fram
lämpliga bostäder såväl på kort som på lång sikt.
I Karlskrona kommuns bostadsförsörjningsprogram pekas nyanlända ut som
en grupp som behöver prioriteras. I programmet lyfts olika strategier fram som
ska prioriteras för att tillhandahålla bostäder. Bland annat nämns god
planeringsberedskap, ortsanalyser, effektivisering av det befintliga
bostadsbeståndet, strategier för markinnehav och utveckling av nätverk med
andra aktörer, samt intern samverkan mellan berörda förvaltningar för att
kunna uppnå målsättningen för bostadsförsörjningen.
forts.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad

75

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Bostadssituationen har snabbt förändats när det gäller nyanlända. Från att ha
varit ansträngd är den nu akut. Det handlar om att kunna säkerställa att
personer med uppehållstillstånd får tillgång till en lämplig bostad, att
ensamkommande barn kan säkerställas en plats på HVB, att lokaler för skola
finns att tillgå. För att detta ska bli möjligt behövs insatser på såväl kort som
på lång sikt.
En samverkan mellan berörda förvaltningar är nödvändig. I dagsläget finns en
strategisk arbetsgrupp som är förvaltningsövergripende som arbetar med
frågan. Denna insats behöver växlas upp och därmed föreslås att avsätta 0,25
mnkr till detta. Syftet är att man ska kunna arbeta fram skarpa förslag som det
sedan i sin tur behöver avsättas medel för att genomföra.

g) Drift- och servicenämnden 0,25 mnkr
Se text under punkten f.

h) Överförmyndarnämnden 0,5 mnkr
Antalet ensamkommande barn som kommit till Karlskrona Kommun har
under 2015 ökat kraftigt och förväntas också under 2016 vara högt. För
att kunna säkerställa att alla barn som kommer till Karlskrona kommun
utan vårdnadshavare får en god man har Överförmyndarnämnden
anställt en extra resurs. Överförmyndaren tilldelas därav medel för att
under 2016 kunna säkerställa det ökade behovet av gode män.
Resterande medel – 12,6 mnkr, fortsatt utredning
I dialogen med kommunens samlade nämnder/verksamheter har framkommit
flera förslag och behov som behöver utredas vidare. Ett
förvaltningsövergripande integrationsprojekt föreslås, satsning på
föräldrautbildning riktad till nyanlända, medel för insatser från FSF till personer
med särskilda behov, samt innovativa satsningar för att kunna säkerställa
bostäder till nyanlända, etablering av HVB och lokaler för skolverksamhet.
Dessa förslag behöver utredas vidare.
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§ 38
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 383, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 december 2015, §
243 att bordlägga ärendet.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2015, §
63, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att anordna utbildning för
skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, HLR och lära sig
att göra AKUT-testet.
Kunskapsnämndens AU har vid sammanträde den 15 oktober 2015 lämnat
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i grundskolans ämne Idrott
och Hälsa ingår både L-ABC och HLR som centralt innehåll i kursplanen för
årskurserna 7-9 under rubriken Hälsa och livsstil, samt även i kunskapskraven
i åk 9. Därmed är alla elever i årskurserna 7-9 garanterade att få denna
utbildning och kunskap.
Som legitimerad idrottslärare har man behörighet att genomföra HLRutbildning med eleverna. Skolornas skolsköterskor finns även att tillgå som
stöd för utbildningen av eleverna. Det finns ett väl etablerat samarbete mellan
skolsköterskorna där de lånar HLR-dockor mellan skolorna för att
undervisningen med eleverna ska gå så smidigt som möjligt.
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AKUT-testet däremot, ingår inte i kursplanen Idrott och Hälsa. Eftersom det
centrala innehållet i kursplanen är anpassat till timplanen för ämnet, skulle en
komplettering med AKUT-testet kunna innebära att eleverna får mindre av
någon annan del av det centrala innehållet.
Ett alternativ skulle kunna vara att AKUT-testsutbildningen endast ges till de
elever som valt ämnet Idrott och Hälsa inom Elevens val.
Rektor är enligt skollagens 2 kap, 10 §, den som fattar beslut om enhetens
inre organisation och inriktning. Lösningsförslagen ovan måste därför vara
frivilliga för rektor att införa. Kommunstyrelsen kan därför inte fatta beslut
enligt Sverigedemokraternas förslag.
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§ 39
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 384, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 december 2015, §
244 att bordlägga ärendet.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD). Förslaget är att
tillföra socialförvaltningen de resurser som behövs för införskaffande av
nödvändiga tekniska hjälpmedel. Motionärerna anför att det inom
socialförvaltningen råder brist på tekniska hjälpmedel, som hade kunnat
underlätta och effektivisera personalens arbete, främst kring dokumentation
och planering. Som exempel lyfts fram att med läsplattor och smarta telefoner
skulle vissa dokumentationsmoment, framförallt vid resor kunna göras på plats
eller i bil i direkt anslutning till klientbesök, så att dokumentationen sker direkt,
och restiden kan användas effektivare. Även möjligheten till att läsa och skriva
e-post utan att behöva vara på kontoret skulle underlätta och effektivisera
arbetet.
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 2015, § 165, lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Socialförvaltningens bedömning är att motionärernas ambition är synnerligen
lovvärd. Användande av andra tekniska lösningar än de som finns tillgängliga
idag skulle sannolikt kunna öka effektiviteten i handläggningen i flera
avseenden, särskilt vid hembesök och längre resor. Samtidigt förutsätter detta
att förvaltningen har tillgång till system som stöder denna typ av lösningar.
forts.
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§ 39 (forts).
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal
Just nu görs en planering för hur upphandling av nytt verksamhetssystem ska
genomföras, och att verksamhetssystemet stödjer mobila lösningar med
bibehållen säkerhet är en förutsättning för att den förbättring som
motionärerna beskriver ska kunna äga rum. I nuvarande avtal med leverantör
av verksamhetssystem ingår inga mobila lösningar, utan dessa skulle få köpas
till separat.
I den preliminära upphandlingsunderlag som förberetts finns medtaget ett
antal kriterier gällande mobila lösningar, men upphandlingen är inte startad.
Medel för denna sorts lösningar blir användbara först när de kan bli en realitet,
vilket i nuläget alltså inte är fallet.
Det förefaller därför olämpligt att redan i nuläget avsätta pengar från
kommunstyrelsens reserv för ett ändamål som inte kan uppfyllas detta
budgetår.
Det är utredarens bedömning att socialnämnden bör hantera frågan internt
genom att antingen bedöma och prioritera behovet i sin egen budgetprocess
med ett eventuellt äskande som resultat, eller i prioriteringen av sina medel
när beslut om internbudget tas. Sådana prioriteringar eller beslut behöver i sin
tur baseras på kostnadsberäkningar utifrån vad upphandlingen av
verksamhetssystem ger vid handen när den är slutförd.
________
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Socialnämnden
Akten
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§ 40
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 385, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 december 2015, §
245 att bordlägga ärendet.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att upprätta ett
migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av asyloch flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen.
Motionärerna angör att samtliga kommunala verksamheter som påverkas av
asyl- och flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen ska redovisa sina utgifter och intäkter utifrån detta. Jämförelsen
görs med exempelvis äldrevård och skola, där motionärerna menar att
kostnader går att ta fram för dessa grupper.
Det bör i sammanhanget förtydligas att anledningen till att dessa kostnader
går att plocka fram på ett enkelt och tydligt sätt, är att de är områdesindelade i
den kommunala förvaltningen. Äldreförvaltningens samtliga kostnader går lätt
att redovisa och det är uppenbart att det är äldre det avser. Det samma gäller
skola och barnomsorg, eftersom det finns en särskild förvaltning för dessa
verksamheter.
forts.
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§ 40 (forts).
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen
Åldersbeskrivning av en verksamhets målgrupp är därtill en vedertagen
statistikkategori inom de flesta verksamheter. Efter att en person beviljas asyl i
Sverige, får hen ett permanent uppehållstillstånd (PUT). Enligt lag ska en
person som beviljats PUT ha samma rättigheter och skyldigheter som de som
har svenskt medborgarskap, och ska behandlas av myndigheter på samma
sätt. Till de rättigheter en svensk medborgare har hör bl.a. att inte annat än i
undantagsfall registreras i myndighetsregister utifrån sexuell läggning,
etnicitet, funktionssvårigheter, sjukdomar o.s.v.
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska
kostnader och intäkter skulle krävas att personer med utländsk bakgrund
”registrerades”.
Även om en sådan registrering tillätts, skulle flera av de bedömningar som
efterfrågas kräva att godtyckliga bedömningar fick göras.
Det skulle därtill ta en ansenlig mängd arbetstid i anspråk, om samtliga
kommunala förvaltningar skulle börja med en sortering av våra kommuninvånare för att få fram ett godtyckligt underlag.
Sammanfattad bedömning
En del av de kostnadsredovisningar som motionärerna efterfrågar av
nämnderna, går redan idag att utläsa i respektive nämnds bokslut. Andra
kostnadsberäkningar är inte möjliga att göra utan godtyckliga bedömningar.
Kommunens verksamhet redovisas i ett kommunövergripande bokslut. Inga
särredovisningar görs där den totala sammanslagna kostnaden för olika
grupper av invånare i kommunen beräknas, utan redovisningen styrs av hur
fullmäktige funnit lämpligt att organisera den kommunala verksamheten.
________
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§ 41
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2015, §
47, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att all frukt till förskolorna och
skolorna ska vara ekologisk.
Drift- och servicenämnden har den 27oktober 2015, § 146, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kostavdelningen har i uppdrag att öka andelen ekologiska inköp och att
kravcertifiera kostavdelningens kök (kravcertifiering nivå 1 under 2015).
I samarbete mellan köken och ledningen för kostavdelningen kompletteras
kontinuerligt inköpslistan för obligatoriska inköp av livsmedel. När det gäller
kommunens avtal för frukt och grönt kan köken köpa från leverantörens totala
utbud då avtalet inte avser utvalda produkter. Detta innebär att inköpen av
ekologisk frukt inte begränsas av vilka produkter som angivits i
upphandlingsunderlaget. Karlskrona kommuns leverantör gör bedömningen att
tillgången på ekologisk frukt kan möta efterfrågan. Noteras bör dock att bristen
på svensk ekologisk frukt är stor, vilket medför att merparten av den
ekologiska frukten importeras.
forts.
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§ 41 (forts).
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Merkostnaden för att köpa in all frukt ekologisk uppskattas till cirka 400 tkr per
år. Kostavdelningen har under en längre period successivt infört mer
ekologiska livsmedel inom ramen för fastställd livsmedelsbudget.
Köken får direktiv om att säsongsanpassa, minska svinnet och arbeta med
förändrade matlagnings- och arbetsmetoder, vilket långsiktigt gör att inköpen
av ekologiskt ökar.
_________
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§ 42
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015, §
92, av Emma Stjernlöf (M). Förslaget är att analysera behovet av bättre och
behovsoptimerad schemaläggning och att utreda möjligheten att på prov införa
schemaläggning på ett eller flera vårdboenden inom funktionsstödsförvaltningen och äldreförvaltningen med hjälp av den beprövade och
sjukvårdsanpassade algoritmiska metoden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 20 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen arbetar redan idag med att
bemanna sina verksamheter efter brukarens behov. Det som tidigare har
saknats är en teknisk lösning, ett stödsystem där parametrar kan läggas in för
att synliggöra behovet för medarbetare. I augusti 2015 påbörjades första
steget in i ett så kallat algoritmiskt schema för särskilt boende i
äldreförvaltningen. Detta genom stödsystemet Time Care som är ett
datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både brukarens
och arbetsgivarens behov samt medarbetarens individuella önskemål
angående arbetstider. Grunddata beskriver bemanningskrav och inom den
graf/ram som visar behovet schemaläggs medarbetarna.
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§ 42 (forts).
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
Äldreförvaltningen har som mål att alla arbetsplatser inom verksamhetsområdena särskilt boende och hemtjänst skall vara i drift och arbeta med
behovsoptimerad bemanning via Time Care under 2016.
Funktionsstödsförvaltningen inväntar utvärderingen av de första boendena i
äldreförvaltningen innan de ämnar fatta beslut om införande av stöd-system
för att hantera så kallade algoritmiska system.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016
§ 43

Svar på medborgarförslag om att förtöja de flytande studentbostäderna i
direkt anslutning till Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Campusområdet vid Gräsvik

§ 44

Svar på medborgarförslag om en centrumklocka centralt belägen i
Rödeby

§ 45

Svar på medborgarförslag om att ta fram en komplett arkitekturguide för
bebyggelsemiljön i kommunen

§ 46

Muntlig frågestund

§ 47

Avgifter för mat i dagverksamheten, äldrenämnden

§ 48

Hastighetsplan för Karlskrona kommun

§ 49

Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun

§ 50

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

§ 51

Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona

§ 52

Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun

§ 53

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 54

Kommunala val

§ 55

Anmälningsärenden

§ 56

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 57

Inkomna interpellationer

§ 58

Svar på interpellation om landsbygds- och skärgårdsmiljonen

§ 59

Svar på interpellation angående traineejobb

§ 60

Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test

§ 61

Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal

§ 62

Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen

§ 63

Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska vara
ekologisk

§ 64

Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning

§ 65

Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs
Sandhamnsvägen
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 18 februari 2016 klockan 13.00 – 18.00

Beslutande

Sign

Ordförande
1:e vice ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 14.55-18.00 §§
49-65
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S) kl 13.35-18.00 §§ 48-65
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S) kl 13.00-17.10 §§ 4356
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Roland Andréasson (S)
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.30 §§ 43del av §§ 50
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Lotta Altvall (S) kl 13.00-16.30 §§ 43del av §§ 50
Patrik Hansson (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S) kl 13.00-17.30 §§ 43del av §§ 62
Shahram Behrous (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M) kl 13.00-17.30 §§ 43-del
av §§ 62
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Annicka Engblom (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
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Sophia Ahlin (M) kl 13.00-16.45 §§ 43-51
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Ove Uppgren (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.55-18.00 §§ 49-65
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (L) kl 13.00-17.00 §§ 4353
Börje Dovstad (L)
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Tommy Andersson (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP) kl 13.00-17.30 §§ 43del av §§ 62
Johan Eriksson (V)
Ulf Hansson (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-17.45 §§ 43-del
av §§ 62

Ersättare

Sign

Sign

Claes-Urban Persson (S) kl 13.00-17.15 §§
43-60
Marcus Degerskär (S) kl 13.00-14.55, 17.1018.00 §§ 43-48, 57-65
Håkan Eriksson (S)
Anna Strömqvist (S)
Tajma Sisic (S) kl 13.00-17.30 §§ 43-del av
§§ 62
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-13.35, 17.1518.00 §§ 43-47, 61-65
Daniel Håkansson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Anders Persson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-17.30 §§ 43del av §§ 62
Susanne Cederholm (SD) kl 13.00-16.00 §§
43- del av §§ 50
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Tove Håkansson (SD) kl 13.00-17.30 §§ 43del av §§ 62
Göran Eklund (SD)
Robert Andersson (SD)
Gunilla Ekelöf (L)
Mikael Augustsson (L)
Pernilla Persson (C)
Marcus Ottosson (V) kl 13.00-17.45 §§ 43del av §§ 62
Bengt Fröberg (M) kl 16.45-17.45 §§ 52-del
av §§ 62
Övriga

Närvarande ersättare

Sattar Zad (S)
Ida Henriksson (S)
Johan Ekström (S) kl 13.00-16.15
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.45 §§ 43-51
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
Desiree Hoberg (V)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Harry Rson Svensson (KD)
Mats Fagerlund (S) kl 13.35-17.15 §§ 48-60
Marcus Degerskär (S) kl 14.55-17.10 §§ 4956

tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anders Ovander (M) och Yvonne Sandberg-Fries
(MP)

Justerade paragrafer

§§ 43 - 65
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Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rikard Jönsson

Justerare

_______________________________
Anders Ovander

_______________________________
Yvonne Sandberg-Fries
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 26 februari 2016
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1743 1.2.2

§ 43
Svar på medborgarförslag om att förtöja de flytande
studentbostäderna i direkt anslutning till Blekinge Tekniska
Högskola, BTH, och Campusområdet vid Gräsvik
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att utreda
möjligheten att förtöja de flytande studentbostäderna i direkt anslutning till
Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Campusområdet vid Gräsvik.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2015, § 249,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Det finns sedan KA 2-tiden, brygg- och kajanläggningar som borde kunna
erbjuda denna placering. Detta torde vara betydligt bättre läge både för de
boende studenterna och för BTH och för staden. Också Stumholmskanalen, vid kv Sparre, torde kunna vara ett bättre fungerande alternativ
istället för Lerkajen vid Saltsjöbaden.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har i samverkan med andra
berörda förvaltningar, tittat på alternativa lokaliseringar för det fartyg som
är avsett att hysa både studentbostäder och vandrarhem. Campus Gräsvik
har varit ett sådant område men detta har avfärdats, i första hand på grund
av för grund vattendjup. Även placeringen vid kv Sparre har diskuterats
men även det avfärdats på grund av påverkan på kulturmiljö och tveksamheter vad gäller infrastruktur och parkering. Fartyget har nu tidsbegränsat
bygglov på fem år vid Oljekajen, Hattholmen.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/3105 1.2.2

§ 44
Svar på medborgarförslag om en centrumklocka centralt belägen i
Rödeby
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 68,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 september 2014, § 157, av Jörgen Anehäll. Förslaget är att en
centrumklocka uppförs centralt i Rödeby, förslagsvis monterad på taket till
fastigheten som huserar bland annat Coop Konsum. Där är den väl synlig
från hela centrum menar förslagsställaren
Drift- och servicenämnden har den 15 december 2015, § 173, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
En klocka av detta slag kostar mellan 15 000 kronor och 25 000 kronor
exklusive moms. En monteringskostnad på cirka 10 000 kronor tillkommer.
Drift- och serviceförvaltningen har inte budget att prioritera en sådan
utsmyckning.
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/182 1.2.2

§ 45
Svar på medborgarförslag om att ta fram en komplett arkitekturguide
för bebyggelsemiljön i kommunen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 69,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att ta fram
en komplett arkitekturguide för bebyggelsen och bebyggelsemiljön i
kommunen. Ett arkitekturlexikon som i bild och text ger beskrivningar av
offentliga, privata, religiösa och allmänna arkitekturmiljöer. Gärna i en
publikation i bokform men också i digital form, och med sammanfattningar
på flera språk.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2015, § 250,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget är intressant
och att det är en god idé att ta fram underlag om arkitektur och
bebyggelsemiljöer i kommunen. I nuläget saknas dock resurser för ett så
omfattande arbete.
Förvaltningen avser dock söka stöd hos Länsstyrelsen för att ta fram ett
kulturmiljöprogram kring bebyggelsen inom världsaravet. Tanken är att
detta ska göras tillgängligt både digitalt och i pappersform. Detta kan vara
ett första steg i arbetet med att visa värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer i kommunen.
_________
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§ 46
Muntlig frågestund
Carl-Göran Svensson (M) ställer en fråga till ordförande i kultur- och
idrottsnämnden Jonas Sandström (S) om badkulturen i Rödeby
simhall.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar.
_________

Yvonne Sandberg-Fries (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson (S) om vad som händer med
kultursatsningen.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) svarar
__________

Billy Åkerström (KD) ställer en fråga till ansvarigt kommunalråd
Börje Dovstad (L) om Lyckeby BTK:s framtid att bedriva sin
verksamhet.
Kommunalråd Börje Dovstad (L) svarar.
_________
Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ordförande i
kunskapsnämnden Chatarina Holmberg (S) om lärarsituationen i
Karlskrona och rekryteringen av densamma.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
forts.
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§ 46 forts
Muntlig frågestund
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om utbildning om kvinnors rättigheter för nyanlända
pojkar.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) svarar.
________
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Sammanträdesprotokoll

Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2762 1.3.1

§ 47
Avgifter för mat i dagverksamheten, äldrenämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att höja avgiften för mat i dagverksamheten till 58 kronor enligt underlag i
missivet och att höjningen träder i kraft 1 april 2016.
Yrkande
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar på att höja avgiften för mat i
dagverksamheten till 47 kronor från den 1 april 2016 och till 58 kronor från
den 1 januari 2017.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg Karlssons (V) ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 60,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att höja avgiften för mat i dagverksamheten till 58 kronor enligt underlag i
missivet och att höjningen träder i kraft 1 april 2016.
Ärendet
Äldrenämnden har den 23 november 2015, § 191, tagit beslut i ärendet.
Avgiften för mat i dagverksamhet har tidigare endast motsvarat råvarukostnaden då maten en gång i tiden inhandlats och tillagats av brukare och
personal tillsammans. Idag serveras under en dag i dagverksamhet
frukost, lunch och eftermiddagsfika till en avgift på 37 kronor.
forts.
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KS 2015/2762 1.3.1

§ 47 forts
Avgifter för mat i dagverksamheten, äldrenämnden
Ingen av dagverksamheterna lagar längre någon lunch själva utan
beställer av kommunens kök. Inför 2016 föreslås att avgiften för mat i
dagverksamhet likställs med avgiften för lunch, 58 kronor, vilket innebär en
höjning med
21 kronor. Inför 2017 bör avgiften beräknas utifrån samma princip som för
korttidsboende, dock med hänsyn till att kvällsmålet inte ingår.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/2617 4.9.2

§ 48
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar på ärendet återremitteras för 1. att ge ett
uppdrag till drift- och serviceförvaltningen att ha en dialog med de
kommuninvånare som får sin hastighet höjd från 30 km i timmen till 40 km i
timmen, samt presentera kommuninvånarnas synpunkter för drift- och
servicenämnden, och utifrån det bereda ärendet, 2. att ge ett uppdrag till
drift- och serviceförvaltningen att ha en dialog med det lokala näringslivet
som är beroende av snabba trafikflöden, så att de får ge sin syn på hur de
nya hastigheterna kommer att påverka dem i sin vardag, och presentera
dessa synpunkter för drift- och servicenämnden och utifrån det bereda
ärendet, 3. att ge ett uppdrag till drift- och serviceförvaltningen att
presentera hur arbetet med att ta fram flexibelt anpassade hastigheter
utifrån varje enskilt tätbebyggt område, med tydliga motivationer, istället för
en övergripande hastighetsplan, skulle kunna gå till, 4. att förtydliga
principerna gällande trafiktåliga länkar där man skiljer på trafiklänkar med
gång- och cykelvägar och trafiktåliga länkar utan gång- och cykelvägar och
vilka hastigheter som ska gälla för dessa,
5. att utvärdera det som har skett i Karlstad gällande Länsstyrelsens
upphävning av kommunens beslut kring bashastighet om 40 km/timmen
inom tätbebyggt område enligt beslut som fattades av Länsstyrelsen
2011-06-16, 6. att i arbetet med anpassade hastigheter säkerställa att det
finns 30 km/timmen vid samtliga skolor, både fristående och kommunala, i
Karlskrona kommun, och återkoppla till kommunstyrelsen.
forts.
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Jan Lennartsson (M), Tommy Olsson (KD), Carl-Göran Svensson (M),
Birgitta Gamelius (M) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Camilla
Brunsbergs återremiss yrkande.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall på alternativ 1 och att anta hastighetsplanen.
Åsa Gyberg-Karlsson (V), Tommy Andersson (MP) och Sofia Bothorp (MP)
yrkar bifall på alternativ 1.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Stjernlöf (M), Patrik Hansson (S) och Jan-Olof Pettersson (L) yttrar
sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill att ärendet ska
återremitteras röstar JA och de som vill att ärendet ska avgöras idag röstar
NEJ.
Fullmäktige beslutar med 27 JA-röster och 46 NEJ-röster och 2
frånvarande att ärendet ska återremitteras (minoritetsåterremiss)
Voteringsprotokoll 1.

Forts
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 61,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta hastighetsplan för Karlskrona kommun enligt alternativ 3, samt
2. att sträckor med 30 km/h vid skolor behålls och föreslås gälla klockan
06.00-18.00 året runt på grund av fritidsaktiviteter även när skolan är
stängd.

Ärendet
Drift- och servicenämnden har den 24 november 2015, § 163, tagit beslut
i ärendet.
Karlskrona kommun tog under 2011 fram en hastighetsplan för de
områden i kommunen som definieras som tätbebyggda. Inom dessa
områden är det kommunen som beslutar om högsta tillåtna hastighet.
Uppdraget genomfördes av ett konsultföretag.
Hastighetsplanen har utarbetats med utgångspunkt i skriften ”Rätt fart i
staden” som Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit
fram. Syftet med översynen är att få en bättre anpassning av hastighetsgränserna till de trafikpolitiska målen. Anpassningen av hastigheterna
syftar också till att förbättra trafiksäkerheten samt minska trafikens
miljöpåverkan.
Hastigheten påverkar trafiksäkerheten. Ju högre hastigheten är desto
högre är olycksrisken eftersom förarens möjlighet att reagera och hinna
avvärja en olycka minskar. Högre hastigheter ger också upphov till ett
högre krockvåld, vilket ökar risken att skadas allvarligt eller omkomma.
Som exempel är risken för en oskyddad trafikant, som en fotgängare eller
cyklist, att omkomma eller skadas allvarligt vid en kollision i 50 km/h 90 %,
40 km/h 30 %, medan risken vid 30 km/h enbart 10 %.
Även miljön kan förbättras med en lägre hastighet. På Trossö och på andra
platser i Karlskrona finns bostadsfastigheter som är utsatta för höga
bullernivåer.
Forts
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Vid lägre hastigheter minskar bullret från biltrafiken vilket leder till en bättre
livsmiljö för kommunens invånare. Vid lägre hastigheter minskar
bränsleförbrukningen, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp.

Även övriga ämnen som kan vara skadliga för miljö och människor minskar
med lägre hastighet. Exempel på sådana ämnen är kväveoxid, kolväten
och kolmonoxid.
I utredningen gjordes en nulägesanalys över trafiksystemet. Syftet med
denna var att analysera hur väl nuvarande hastighetsgränser uppnår de
kvaliteter som beskrivs i handboken ”Rätt fart i staden”. Analysen kan
sammanfattas med att dagens hastigheter oftast är för höga enligt
handbokens krav.
Karlskronas gatunät inom tättbebyggt område har delats upp i 450 länkar
eller delsträckor. Dessa delsträckor har sedan bedömts enligt ett antal
aspekter och klassificerats i nivåerna god, mindre god samt låg standard.
Omkring en tredjedel (140 länkar) av delsträckorna har idag en hastighet
som motsvarar god standard för alla aspekter. Omkring 20 av
delsträckorna har en mindre god standard för en eller flera aspekter,
medan övriga 290 länkar (ca 65 %) har en låg standard för en eller flera
aspekter.
I Nättraby bedömdes 24 % av vägnätets totalt 80 länkar ha en god
standard, och 5 länkar ha en mindre god standard. Övriga 55 länkar
bedömdes ha en låg standard. I Rödeby bedömdes 20 % av de
100 länkarna ha en god standard, och 3 länkar ha en mindre god standard.
Övriga länkar bedömdes ha en låg standard.
I Jämjö bedömdes knappt 20 % av de ca 80 länkarna ha en god standard
och endast 2 länkar en mindre god standard. Övriga länkar i Jämjö har en
hastighet som motsvarar låg standard.
Efter den inledande bedömningen togs ett förslag fram med nya
hastighetsgränser. Syftet med förslaget var att föreslå en hastighetsgräns
som ger så god standard som möjligt utifrån de olika aspekterna, samtidigt
som en logisk och sammanhängande hastighetssättning eftersträvades.
forts.
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
I hastighetsplanen föreslogs generellt att samtliga bostadsgator skulle få
en högsta tillåtna hastighet om 30 km/h. Som generell hastighetsgräns på
det övriga vägnätet föreslogs en bashastighet om 40 km/h. På huvudgator
kan man generellt säga att hastigheten föreslås sänkas 10 km/h jämfört
med dagens hastighetsgräns på de flesta länkar, men hastigheten höjdes
också 10 km/h på ett antal länkar.
Hastighetsplanen sändes ut på remiss år 2012 till Länsstyrelsen,
Polismyndigheten i Blekinge län, Trafikverket, Blekingetrafiken samt
vägföreningarna i Rödeby, Jämjö och Nättraby. Varken Länsstyrelsen,
Polismyndigheten eller Trafikverket hade några större invändningar mot
förslaget.
Blekingetrafiken ansåg att en hastighetssänkning på bland annat
Vädergatan, Konstnärsvägen samt Sunnavägen vore negativt ur
kollektivtrafiksynpunkt. De förespråkade att nuvarande hastighet om 50
km/h på de två förstnämnda gatorna samt 70 km/h på Sunnavägen
behålls.
Rödeby vägförening ansåg bland andra synpunkter att hastigheten på
Stationsvägen ska vara 30 km/h.
Nättraby vägförening ansåg bland andra synpunkter att hastigheten på
Åvägen, Mjöviksvägen samt Gamla Dalbyvägen i Nättraby bör bibehållas
på dagens 50 km/h. Båda vägföreningarna ansåg det vara positivt att få en
högsta tillåtna hastighet på 30 km/h i utpräglade bostadsområden.
Förslaget till hastighetsplan återremitterades av tekniska nämndens
arbetsutskott den 9 december 2014 § 11 för vidare beredning.
Konsultföretaget fick våren 2015 i uppdrag att revidera hastighetsplanen
och presentera de tre alternativa förslag som följer. De tre alternativen som
studerats skiljer sig enbart åt vad gäller hastigheten på gator i
villaområden. Huvudvägnätet är detsamma i samtliga alternativ.
forts.
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Principen är att huvudnätet i orterna har 60 km/h på de trafiktåliga länkarna
där få oskyddade trafikanter rör sig och det finns alternativa vägar eller
separata gång- och cykelvägar. På de länkar i huvudnätet som saknar
cykelväg och/eller det förekommer korsande gång- och cykeltrafik på flera
platser föreslås 40 km/h. Även på stadsgator och matargator föreslås
40 km/h.
Gator med 30 km/h vid skolor behålls utan förändring och i samtliga förslag
föreslås 30 km/h gälla klockan 07-17 för skolor året runt på grund av
fritidsaktiviteter även när skolan är stängd.
Alternativ 1 – 40 km/h på bussgator
I alternativ 1 föreslås 30 km/h på bostadsgator. Vädergatan i Hässlegården
och Konstnärsgatan i Spandelstorp trafikeras av linjebusstrafik och för att
tillgodose Blekingetrafikens behov föreslås 40 km/h på dessa gator.
Motiven för alternativ 1 är ökad trafiksäkerhet och likformighet mellan
villaområden i olika delar av kommunen. 30 km/h i villaområden är
generellt önskat både av boende och av vägföreningar.
Ett genomförande av alternativ 1 skulle medföra cirka 700 nya skyltar plus
30 nya tilläggstavlor vid skolor, samt flytt av 50 befintliga skyltar. En
uppskattning av totalkostnaden av skyltar, inklusive stolpar, fundament
samt montage uppgår till cirka 900 000 kronor.
Alternativ 2 – 30 km/h i alla bostadsområden
I alternativ 2 föreslås hastighetsbegränsning 30 km/h på samtliga
bostadsgator, inklusive på Vädergatan och Konstnärsgatan. Motivet för
detta alternativ är att få ökad trafiksäkerhet och likformighet på gatorna
i Hässlegården och Spandelstorp.
Ett genomförande av alternativ 2 skulle medföra cirka 650 nya skyltar plus
30 nya tilläggstavlor vid skolor, samt flytt av 50 befintliga skyltar. En
uppskattning av totalkostnaden av skyltar, inklusive stolpar, fundament
samt montage uppgår till cirka 800 000 kronor. Forts
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§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Alternativ 3 – Bashastighet 40 km/h
I alternativ 3 föreslås bashastigheten ändras till 40 km/h i tätorten. Det
innebär att gator som idag har 30 eller 50 km/h får högsta tillåtna hastighet
40 km/h. Sträckor med 30 km/h vid skolor behålls.
Motivet för en gemensam bashastighet är att det blir färre skyltar och att
det blir enklare och tydligare för trafikanten vilken hastighet som gäller i
tätt- bebyggt område. De blå skyltarna med rekommenderad hastighet tas
bort.
Ett genomförande av alternativ 3 skulle medföra cirka 350 nya skyltar plus
60 nya tilläggstavlor vid skolor, samt flytt av 50 befintliga skyltar. En
uppskattning av totalkostnaden av skyltar, inklusive stolpar, fundament
samt montage uppgår till cirka 450 000 kronor.
Konsekvenser av förslagen
De tre alternativen innebär alla en generell förbättring av trafiksäkerheten
då hastigheten minskar på de flesta gator från 50 km/h till 40 km/h. I de fall
där hastigheten höjs från 30 km/h till 40 km/h blir resultatet en anpassning
till rådande körsätt eftersom medelhastigheten i dessa områden normalt är
30 - 40 km/h redan idag.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är alternativ 1 och 2 att föredra i bostadsområden där många oskyddade trafikanter rör sig.
Ett flertal områden i kommunen har idag 30 km/h eller rekommenderad 30
km/h och det finns en stor acceptans för denna hastighet bland de boende.
Det finns dock fördelar med hastighetsbegränsningen på 40 km/h även i
bostadsområden. Den faktiska hastigheten är som sagt ofta 30 - 40 km/h
vilket gör att en hastighetsbegränsning på 40 km/h kan vara mer anpassad
till de verkliga förhållandena.
Om en stor andel bilister inte följer hastighets- begränsningen finns
farhågan att respekten för hastighetsreglerna minskar även för särskilt
utsatta platser som 30 km/h vid skolor.
forts.
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§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Samtidigt visar olika studier på att införande av zoner med 30 km/h
minskar medelhastigheten generellt i området.
Kollektivtrafikens behov tillgodoses bäst i alternativ 3 som har en högre
hastighet på de sträckor busstrafiken går genom bostadsområden,
alternativ 1 tillgodoser behoven relativt väl. Alternativ 2 innebär en något
längre restid på busslinje 3, två sträckor på 1,7 km berörs.
Skillnaden mellan de tre alternativen gällande buller är marginell. Generellt
medför alternativ 3 något mer buller vid bostäder. En schablonräkning av
bullernivån på en villagata visar en skillnad i buller på cirka 2 dBA mellan
hastigheterna 30 km/h och 50 km/h. Skillnaden i buller mellan 30 km/h och
40 km/h är dock mindre och det mänskliga örat kan knappt
uppfatta en skillnad i ljudnivå på 1 dBA.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår hastighetsplanens
följande alternativ
Alternativ 3 är det alternativ som förvaltningen anser vara den lämpligaste
anpassningen av hastighetsgränserna med hänsyn till de trafikpolitiska
målen, trafiksäkerheten, allmänhetens respekt för hastighetsgränserna
samt miljöpåverkan. Det är också det mest konsekventa alternativet och
hastighetsplanen påverkas inte av eventuella förändringar av busslinjer.
Alternativ 3 innebär att bostadsgator som idag har 30 eller 50 km/h får
högsta tillåtna hastighet 40 km/h. Sträckor med 30 km/h vid skolor behålls
och föreslås gälla klockan 07-17 året runt på grund av fritidsaktiviteter
även när skolan är stängd.
Alternativet innebär en generell förbättring av trafiksäkerheten då
hastigheten minskar på de flesta gator från 50 km/h till 40 km/h. På de
bostadsgator där högsta tillåtna hastighet höjs från 30 km/h till 40 km/h blir
resultatet en anpassning till rådande körsätt eftersom medelhastigheten i
dessa områden normalt är 30 - 40 km/h redan idag.
forts.
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§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Drift- och serviceförvaltningen är av uppfattningen att det är viktigt att vara
restriktiv med hastighetsbegräsningen 30 km/h för att inte urholka
trafikanternas respekt för hastigheten där den verkligen är befogad såsom
vid skolor. Det är en svår hastighet att hålla och bör därför inte användas
på längre sträckor.
Ett motiv för en gemensam bashastighet på 40 km/h är att det blir färre
skyltar och därmed blir det enklare och tydligare för trafikanten vilken
hastighet som gäller i alla tättbebyggda områden.
Ett genomförande av alternativ 3 skulle medföra cirka 350 nya skyltar och
en kostnad av 450 000 kronor, jämfört med alternativ 1 och 2 som innebär
ungefär dubbelt antal skyltar och dubbla kostnaden. Alternativ 3 är alltså
det minst kostsamma alternativet.
________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Styrelser/Nämnder
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/494 4.2.2

§ 49
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att anta bostadsförsörjningsprogrammet för Karlskrona kommun.

Yrkande
Sofia Bothorp (MP), Jan-Olof Pettersson (L), Gunilla Ekelöf (L) och
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att under områdena Trossö, i Mellanstaden och i Fastlandsstaden
ska följande tillägg göras under rubrikerna; Inriktning för nyproduktioner.
- Bostäder och bostadsbyggande anpassade efter studenters behov, med
små, prisvärda lägenheter och korridorsboende, samt yrkar att
Karlskronahem får ett riktat uppdrag att även uppföra lägenheter för
studenter under femårsperioden.
Börje Dovstad (L) och Magnus Larsson (C) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar avslag på Carl-Göran Svenssons
(M) ändrings- och tilläggsyrkande.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till Carl-Göran Svenssons (M)
ändrings- och tilläggsyrkande.
Johan Eriksson (V) yrkar bifall till Carl-Göranssons (M) tilläggsyrkande.
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Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

18 februari 2016

24

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/494 4.2.2

§ 49 forts
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
Yvonne Sandberg-Fries (MP), Annicka Engblom (M) och Björn Nurhadi
(SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Carl-Göran Svenssons (M) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Carl-Göran
Svenssons (M) ändringsyrkande röstar JA och den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 18 JA-röster och 46 NEJ-röster, 10 avstår och
1 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordföranden proposition Carl-Göran Svenssons (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå CarlGörans Svenssons tilläggsyrkande
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Carl-Göran
Svenssons (M) tilläggsyrkande röstar JA och den som vill avslå den
samma röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 22 JA-röster och 42 NEJ-röster och 11 avstår
att avslå Carl-Görans Svenssons tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 3.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/494 4.2.2

§ 49 forts
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 62,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta bostadsförsörjningsprogrammet för Karlskrona kommun.

Ärendet
Varje kommun ska planera för att ange riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla att leva i
goda bostäder och möta behovet av bostäder för att få en bostadsmarknad
i balans.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för
Karlskrona kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
tillsammans med deltagare från kommunledningsförvaltningen och
AB Karlskronahem arbetat med att ta fram riktlinjer. Arbetet har föregåtts
av diskussioner och workshops med aktörer på bostadsmarknaden som
fastighetsägare, byggföretag, bostadsföretag, mäklare, tjänstemän och
politiker. Till riktlinjerna har även ett områdesindelat inriktningsdokument
för nyproduktion tagits fram som är kopplade till Karlskrona kommuns
Översiktsplan. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen var ute på remiss
mellan maj och augusti 2015. De cirka 30 inkomna yttrandena finns
sammanställda i en samrådsredogörelse. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod medan
inriktningsdokumentet för nyproduktion godkänns av kommunstyrelsen
varje år.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Styrelser/Nämnder
Akten

KS 2015/2961 1.6.3

§ 50
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona med
giltighetstiden 2016-2018,
2. att Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015
ersätts med Övergripande plan för social mångfald med giltighetstiden
2016-2018,
3. att Övergripande plan för social mångfald överlämnas till
Räddningstjänsten, kommunala bolag och andra kommunala förbund för
beslut om antagande i respektive organisation,
4. att en mening läggs till i stycket under rubriken ”Kommunen som
förebild” efter första meningen som lyder: Karlskrona kommun har skrivit
under CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen om jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, och ska verka i dess
anda,
5. att på sidan 4 Inledning andra meningen ändras till ” Rörligheten ökar, vi
ser en ökning av människor på flykt som söker sig till Sverige, fler
internationella kontakter knyts, människor har nya sätt att kommunicera på,
konsumentvanorna förändras och det ställs nya krav på de varor,
produkter, tjänster och arbetstillfällen som erbjuds av till exempel
kommunen”, samt
6. att sidan 5 ändras till, vår utgångspunkt
 Respekt för allas olikheter, förutsättningar, möjlighet till delaktighet och
gemensamt ansvar.

Sign



En mångfald av kulturer, språk, åsikter och utbyte av värderingar leder
till nytänkande, framtidstro och en utveckling av kommunen.



Möten sker jämlikt, med förtroende, öppenhet och utan diskriminerande
attityder.



Vi föreslår, värdesätter och tillvaratar erfarenheter, kunskap och
olikheter hos oss själva och andra människor.



Alla människor är delaktiga och ges möjlighet att utvecklas och ta
ansvar.
Forts
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2961 1.6.3

§ 50 forts
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona


De hinder som försvårar delaktighet i samhället undanröjs.



Alla anställda i kommunen behandlas lika och personalsammansättningen avspeglar den mångfald som finns i befolkningen.



Vi sätter invånaren/brukaren först men för att lyckas med mångfaldsarbetet börjar vi inifrån i vår egen organisation.



Mångfalsarbetet är en ständig pågående process och ingår som en
naturlig del i dagligt arbete, verksamhetsplanering och uppföljning.

Reservation
Camilla Carlman (SD), Michael Hess (SD), Tove Håkansson (SD), Ove
Uppgren (SD), Robert Andersson (SD), Göran Eklund (SD), Christopher
Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul Cederholm (SD) och Åsa Larsson
(SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar på att att-sats nr 3 ändras till att övergripande plan
för social mångfald överlämnas till Räddningstjänsten, kommunala bolag
och andra kommunala förbund för beslut om antagande i respektive
organisation, yrkar att på sidan 4 Inledning andra meningen ändras till ”
Rörligheten ökar, vi ser en ökning av människor på flykt som söker sig till
Sverige, fler internationella kontakter knyts, människor har nya sätt att
kommunicera på, konsumentvanorna förändras och det ställs nya krav på
de varor, produkter, tjänster och arbetstillfällen som erbjuds av till exempel
kommunen”, samt att på sidan 5 fastställs kommunens utgångspunkter för
mångfaldsarbetet och yrkar på följande formulering
Vår utgångspunkt


Respekt för allas olikheter, förutsättningar, möjlighet till delaktighet och
gemensamt ansvar,

Forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2961 1.6.3

§ 50 forts.
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona


En mångfald av kulturer, språk, åsikter och utbyte av värderingar leder
till nytänkande, framtidstro och en utveckling av kommunen,



Möten sker jämlikt, med förtroende, öppenhet och utan diskriminerande
attityder,



Vi föreslår, värdesätter och tillvaratar erfarenheter, kunskap och
olikheter hos oss själva och andra människor,



Alla människor är delaktiga och ges möjlighet att utvecklas och ta
ansvar,



De hinder som försvårar delaktighet i samhället undanröjs,



Alla anställda i kommunen behandlas lika och personalsammansättningen avspeglar den mångfald som finns i befolkningen,



Vi sätter invånaren/brukaren först men för att lyckas med mångfaldsarbetet börjar vi inifrån i vår egen organisation,



Mångfalsarbetet är en ständig pågående process och ingår som en
naturlig del i dagligt arbete, verksamhetsplanering och uppföljning,

Christopher Larsson (SD) yrkar på att stycket Vår utgångspunkt på sidan 5
stryks helt och ersätts med följande:


Respekt för allas olikheter, förutsättningar, möjlighet till delaktighet
och gemensamt ansvar,



Möten sker jämlikt med förtroende, öppenhet och utan
diskriminerande attityder,



Vi förstår, värdesätter och tillvaratar erfarenheter, kunskap och
olikheter hos oss själva och andra människor,



Alla människor är delaktiga och ges möjlighet att utvecklas och ta
ansvar,.



De hinder som försvårar delaktighet i samhället undanröjs,



Alla anställda i kommunen behandlas lika,
forts.
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KS 2015/2961 1.6.3

§ 50 forts
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona


Vi sätter invånaren/brukaren först men för att lyckas med
mångfaldsarbetet börjar vi inifrån i vår egen organisation,



Mångfaldsarbetet är en ständig pågående process och ingår som en
naturlig del i dagligt arbete, verksamhetsplanering och uppföljning,

Eva Strömqvist (S), Linda Ekström (S), Elina Gustafsson (S), Tajma Sisic
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till
Börje Dovstads (L) ändringsyrkande.
Sophia Ahlin (M) och Börje Dovstad (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens
förslag, samt yrkar avslag på Christopher Larssons (SD) ändringsyrkande.
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till Börje Dovstads (L) ändringsyrkande.
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till Christopher Larssons (SD)
ändringsyrkande.
Sophia Bothorp (M), Ann-Louise Trulsson (KD) och Björn Nurhadi (SD)
yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Börje Dovstads (L) ändringsyrkande på
sidan 4 mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Börje Dovstads ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Börje Dovstads ändringsyrkande på
attsats 3 mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Börja Dovstads förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Börje Dovstads (L)
ändringsyrkande på sidan 5 mot Christopher Larssons (SD)
ändringsyrkande på sidan 5 och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Börje Dovstads (L) ändringsyrkande.
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KS 2015/2961 1.6.3

§ 50 forts
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona med
giltighetstiden 2016-2018,
2. att Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015
ersätts med Övergripande plan för social mångfald med giltighetstiden
2016-2018,
3. att Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona överlämnas till
Räddningstjänsten och andra kommunala förbund för beslut om antagande
i respektive organisation, samt
4. att en mening läggs till i stycket under rubriken ”Kommunen som
förebild” efter första meningen som lyder: Karlskrona kommun har skrivit
under CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen om jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, och ska verka i dess
anda.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog den Övergripande plan för social mångfald
13 december 2012, § 202, med giltighetstiden 2013-2015.
Det gjordes ett gediget arbete i samband med att nuvarande övergripande
plan för social mångfald togs fram, men en översyn av mångfaldsplanen
ska göras vart tredje år och det har gjorts under hösten 2015. Alla
förvaltningar och bolag har haft möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget
på reviderad plan har också behandlats i folkhälsorådet, som i det här
fallet förstärktes med de partier som inte har ordinarie ledamöter i
folkhälsorådet.
Svaren från förvaltningarna och bolagen visar att de är nöjda med
nuvarande plan. Ett nytt stycke kring intersektionalitet har lagts till och
några mindre korrigeringar har gjorts i planen. Folkhälsorådet har inga
synpunkter på förslaget till Övergripande plan för social mångfald i
Karlskrona med giltighetstid 2016-2018. Däremot finns ett önskemål från
folkhälsorådet att planen även ska omfatta Räddningstjänsten och andra
kommunala förbund, men att beslut måste fattas i respektive organisation.
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Sammanträdesprotokoll

Styrelser/Nämnder
Förvaltningar
Akten

KS 2015/2964 1.6.3

§ 51
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona

Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona med
giltighetstiden 2016-2018,
2. att Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona ersätter
Drogförebyggande strategier inom alkohol-, drog- och tobaksområdet för
Karlskrona kommun 2004-2010, Handlingsplan för drogförebyggande
arbete i Karlskrona kommun 2007-2010 samt Ungdomspolitiskt program
för Karlskrona kommun, gäller från och med 2012-10-18,
3. att Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona överlämnas till
Räddningstjänsten, kommunala bolag och andra kommunala förbund för
beslut om antagande i respektive organisation, samt
4. att folkhälsoarbetet även inkluderar arbetet med suicidprevention.

Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar att-sats nr 3 ändras till att Övergripande plan för
folkhälsoarbetet i Karlskrona överlämnas till Räddningstjänsten,
kommunala bolag och andra kommunala förbund för beslut om antagande
i respektive organisation, samt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att folkhälsoarbetet även inkluderar arbetet med
suicidprevention.
Börje Dovstad (L), Sophia Ahlin (M) och Marcus Ottosson (V) yrkar bifall till
Sofia Bothorps (MP) tilläggsyrkande.
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
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KS 2015/2964 1.6.3

§ 51 forts
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Börje
Dovstads (L) ändringsyrkande på attsats 3 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Börje Dovstads förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Sofia Bothorps tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Sofia Bothorps förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 65,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona med
giltighetstiden 2016-2018,
2. att Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona ersätter
Drogförebyggande strategier inom alkohol-, drog- och tobaksområdet för
Karlskrona kommun 2004-2010, Handlingsplan för drogförebyggande
arbete i Karlskrona kommun 2007-2010 samt Ungdomspolitiskt program
för Karlskrona kommun, gäller från och med 2012-10-18, samt
3. att Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona överlämnas till
Räddningstjänsten och andra kommunala förbund för beslut om antagande
i respektive organisation.

Ärendet
I Karlskrona kommuns folkhälsoarbete utgår vi från det nationella övergripande målet för folkhälsa att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt de elva övergripande
målområdena. Målområdena berör kommunens olika verksamheter på ett
eller annat sätt. Den länsgemensamma folkhälsopolicyn som kommunfullmäktige antog den 10-11 december 2014 , med de utpekade
strategiska områdena ligger också till grund för vår lokala folk-hälsoplan.
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KS 2015/2964 1.6.3

§ 51 forts
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona
Alla förvaltningar och bolag har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget
på övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona.
Uppdraget från styrgruppen för folkhälsoarbetet var att folkhälsoplanen
skulle ha samma upplägg som den övergripande planen för social
mångfald samt att tre andra styrdokument införlivades i den övergripande
planen för folkhälsoarbetet.
Förslaget har också behandlats i folkhälsorådet, som i det här fallet
förstärktes med de partier som inte har ordinarie ledamöter i
folkhälsorådet. Folkhälsorådet har inga synpunkter på förslaget till
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona med giltighetstid
2016-2018. Däremot finns ett önskemål från Folkhälsorådet att planen
även ska omfatta Räddningstjänsten och andra kommunala förbund, men
att beslut måste fattas i respektive organisation.
Det drogförebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och
spel (ANDTS) är ett av de strategiska områdena i den länsgemensamma
folkhälsopolicyn och är en viktig del i handlingsplanen för folkhälsoarbetet i
Karlskrona som ska tas fram.
Ett av de nationella folkhälsomålen handlar om delaktighet och inflytande i
samhället ett annat om barn och ungas uppväxtvillkor. I förslaget till övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona är en av de prioriterade
grupperna barn och unga. Karlskronakommissionens arbete har också
fokus på barn och unga där en långsiktig strategi och förslag till handlingsplan ska tas fram under 2016.
Den övergripande planen för folkhälsoarbetet föreslås ersätta följande
dokument:


Drogförebyggande strategier inom alkohol-, drog- och tobaksområdet för Karlskrona kommun 2004-2010, antaget av kommunfullmäktige 2003-10-23



Handlingsplan för drogförebyggande arbete i Karlskrona kommun
2007-2010, antaget av kommunfullmäktige 2007-08-30
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KS 2015/2964 1.6.3

§ 51 forts
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona


Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun som gäller från
och med 2012-10-18 och som nu står inför en översyn och
revidering.

_________
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Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.753.1.4.1

§ 52
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. att för år 2015 avstå en utdelning om 24,3 mnkr från moderbolagskoncernen, vilket innebär att kommunens resultat preliminärt blir
motsvarande lägre, men får inte påverkan på den samlade verksamhetens
ekonomiska resultat,
2. att den avstående utdelningen ska användas för amortering inom
moderbolagskoncernen, samt
3. att ge Moderbolagets styrelse i uppdrag att se över möjligheten att öka
tempot i bredbands-/fiberutbyggnaden.

Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
ge Moderbolagets styrelse i uppdrag att se över möjligheten att öka tempot
i bredbands-/fiberutbyggnaden.
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar avslag på att-sats nr 1 och 2 för att istället
lägga den föreslagna summan på en tidigareläggning av starten för
projektering, investering och byggstart av Jämjö Kunskapscenter (JKC).
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Andersson (MP) yrkar bifall till Patrik Hanssons (S)
tilläggsyrkande.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åsa
Gyberg-Karlssons (V) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 52 forts
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
Därefter ställer ordföranden proposition på Patrik Hanssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik Hanssons
förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 73,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för år 2015 avstå en utdelning om 24,3 mnkr från moderbolagskoncernen, vilket innebär att kommunens resultat preliminärt blir
motsvarande lägre, men får inte påverkan på den samlade verksamhetens
ekonomiska resultat, samt
2. att den avstående utdelningen ska användas för amortering inom
moderbolagskoncernen.
Ärendet
Det pågående arbetet med färdigställande av kommunens årsbokslut visar
på ett preliminärt resultat som uppgår till ca 103 mnkr. Detta överstiger
kommunens budgeterade resultat, samt tidigare lämnade prognoser.
Med anledning av att resultatet är positivt och bättre än förväntat kan det
finnas anledning att vidta åtgärder som ger kommunens samlade
verksamhet förbättrade ekonomiska förutsättningar.
Resultatet för Karlskona kommun uppgår preliminärt till +103 mnkr.
Från detta resultat ska poster som vid en balanskravsavstämning
räknas av. Efter detta uppgår det balanskravsjusterade resultatet till
92,5 mnkr.
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§ 52 forts
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
Första åtgärd, avsättning för kommande saneringskostnader
Med anledning av kommunstyrelsens beslut § 17, 2016 samt
kommunfullmäktiges beslut den 28 januari om Östersjöhallen, innebär det
att kommunen kan göra en avsättning för förväntade saneringskostnader.
Då ovan nämnda beslut innebär att det är en händelse i närtid där det
kommer att krävas ekonomiska resurser och att de underlag som ligger till
grund för bedömningen ger en rimlig säkerhet vid beräkning av kommande
kostnader.
I ärendet beräknas kommande saneringskostnader uppgå till mellan 5 och
27 mnkr. Då beslut inte är taget om den exakta omfattningen på det
område som ska saneras görs en bedömning av kostnaderna väster om
vägen. Dessa saneringskostnader (alternativ 1 – 3 i handlingen) uppgår till
mellan 5 och 14 mnkr. För att få ordentliga underlag bedöms det vara
nödvändigt för kommunen att genomföra ytterligare markundersökningar.
Därtill är det viktigt att vara medveten om att kostnaderna för tidigare gjord
sanering i närområdet blev högre än beräknat. Enligt försiktighetsprincipen
bör därför en avsättning göras enligt alternativ 3 men även inkludera
kommande markundersökningar och antagande om högre kostnader. Det
bör därför göras en avsättning med 15 mnkr.
Med beaktan av ovanstående beräknas kommunens resultat att uppgå till
88,0 mnkr och det balanskravsjusterade resultat till 77,5 mnkr.
En avsättning för sanering kommer att påverka både kommunens och den
samlade verksamhetens resultat.
Andra åtgärden, avstående utdelning
En åtgärd som även vidtagits tidigare år (exempelvis i bokslut 2011) har
varit att kommunen avstår den av kommunfullmäktige beslutade
utdelningen från Karlskrona Moderbolag.
I budgeten för år 2015 uppgår denna till 24,3 mnkr. Genom att avstå denna
utdelning för år 2015 skulle kommunens resultat justeras med
motsvarande till 63,7 mnkr. Balanskravsjusterat resultat blir därmed
53,2 mnkr.
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§ 52 forts
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
En sådan åtgärd innebär att Karlskrona Moderbolag ska se över
möjligheterna att göra amortering istället, vilket ger bland annat en ökad
soliditet.
Ett avstående av utdelning 2015 kommer inte att påverka den samlade
verksamhetens resultat då detta är en post som elimineras, utan påverkar
endast kommunens resultat.
Kommunens bokslut i övrigt
Djupare analys och genomgång av kommunens bokslut pågår och
kommer så fort den är genomförd att presenteras för kommunstyrelsens
allmänna utskott. Enligt plan kommer bokslutet att behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde i mars för att därefter överlämnas till
revisorerna. Eftersom den andra åtgärden kräver kommunfullmäktiges
beslut krävs att frågan vid kommunstyrelsens februarisammanträde.
Vad gäller resultaten ovan reserverar vi oss för att i och med att det är ett
pågående arbete kan det innebära smärre justeringar. Dock är läget som
så att bokslutet är tillräckligt säkerställt för att kunna föreslå dessa
åtgärder.
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KS 2016/15 1.2.5

§ 53
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.

Avsägelser
Stefan Andersson (S) har i skrivelse den 1 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Fredrik Andrén (V) har i skrivelse den 11 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som revisor.
Göran Karlsson (S) har i skrivelse den 12 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i drift- och servicenämnden.
Marie Klang (L) har i skrivelse den 15 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Karin Månsson (L) har i skrivelse den 16 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Johan Petersson (SD) har i skrivelse den 7 januari 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kunskapsnämnden.
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KS 2016/15 1.2.5

§ 54
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ledamot Helene Gustafsson (S) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Socialnämnden
Ersättare Camilla Persson (V) efter Björn Fries.
Kunskapsnämnden
Ersättare Anette Ivekull (SD) efter Johan Pettersson.
________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 februari 2016

41

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS se nedan

§ 55
Anmälningsärende
a) Karlskrona kommuns revisorer inkom 2016-02-05. Granskning av
fastighetsförvaltningen inom Karlskrona kommun.
b) KS 2016/600 1.6.3. Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2016-01-21. Granskning av Cura ungdomsboende.
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§ 56
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/631 1.2.2
Medborgarförslag om att göra en bred förankring via medborgardialoger
gällande de fysiska förändringar som berör Stortorget,
av Roland Thörnquist.
KS 2016/633 1.2.2
Medborgarförslag om att göra en konsekvensbeskrivning i samband med
vad nya arenor och sport- och idrottshallar ska byggas,
av Roland Thörnquist
KS 2016/667 1.2.2
Medborgarförslag om att man håller sig till fri höjd för båtar vid den nya
gångbron över Lyckebyån, av Tomas Westerholm.
KS 2016/666 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en arkitekturguide för byggnader och
miljöer inom kommunens gränser, av Roland Thörnquist.
KS 2016/801 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en kartering av uppsamlingsplatser som
även helikoptrar kan landa/starta på, av Roland Thörnquist.
KS 2016/802 1.2.2
Medborgarförslag om marksanering av 100-åriga Gasverks-produktion på
Trossö, av Roland Thörnquist.
KS 2016/686 1.2.2
Medborgarförslag om trafiksituationen vid Bergåsa centrum efter
ombyggnad, av Ulf Sejlert.
KS 2016/634 1.2.2
Medborgarförslag om åtgärder på Bergåsa och Västra Mark för att sänka
hastigheten, av Mattias Svensson.
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§ 56 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/803 1.2.2
Medborgarförslag om att revidera del av stadsdelen – Södra Saltö, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/859 1.2.2
Medborgarförslag om kulturkvarteret Bonde, av Roland Thörnquist.
KS 2016/881 1.2.2
Medborgarförslag om att införa ett ”larm-nummer” som gäller infrastruktur i
kommunen, av Carina Eriksdotter.
KS 2016/884 1.2.2
Medborgarförslag om att tillämpa medborgardialoger innan färdiga förslag
presenteras, av Roland Thörnquist.
KS 2016/958 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en ny grönstrukturplan, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/936 1.2.2
Medborgarförslag om uppfölning hur andra upplever nya trafiklösningar vid
Bergåsa, av Roland Thörnquist.
KS 2016/885 1.2.2
Medborgarförslag om laddningsstationer för eldrivna fordon, av
Dan-Åke Tinnert.
KS 2016/938 1.2.2
Medborgarförslag om att sälja Villa Vik, Karlskrona, av Manne Dunge.
KS 2016/964 1.2.2
Medborgarförslag om att samarbeta med Statens Konstråd angående
kv Bonde, av Roland Thörnquist.
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§ 56 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1032 1.2.2
Medborgarförslag om nya arenor och sport- och idrottshallar, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1030 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram kvartersskyltar inom centrala staden, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1079 1.2.6
Motion angående Karlskrona kommuns beredskap, av Christopher Larsson
(SD)
KS 2016/1080 1.2.2
Medborgarförslag om att starta ett världsarvsråd, av Roland Törnquist.
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§ 57
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
angående interpellation om traineejobb i Karlskrona kommun, av Camilla
Brunsberg (M).
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§ 58
Svar på interpellation om landsbygds- och skärgårdsmiljonen
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationsdebatten.

Interpellation inkom den 26 januari 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående interpellation om landsbygds- och
skärgårdsmiljonen från Billy Åkerström (KD).
Patrik Hansson har den 12 februari 2016 svarat på interpellationen.
________
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§ 59
Svar på interpellation angående traineejobb
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationsdebatten.

Interpellation inkom den 8 februari 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående interpellation om traineejobb i Karlskrona
kommun från Camilla Brunsberg (M).
Patrik Hansson har den 12 februari 2016 svarat på interpellationen.
_________
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§ 60
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 383, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 38.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015 § 243.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april
2015, § 63, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att anordna utbildning för
skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, HLR och lära
sig att göra AKUT-testet.
Kunskapsnämndens AU har vid sammanträde den 15 oktober 2015 lämnat
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i grundskolans ämne
Idrott och Hälsa ingår både L-ABC och HLR som centralt innehåll i
kursplanen för årskurserna 7-9 under rubriken Hälsa och livsstil, samt även
i kunskapskraven i åk 9. Därmed är alla elever i årskurserna 7-9
garanterade att få denna utbildning och kunskap.
Som legitimerad idrottslärare har man behörighet att genomföra HLRutbildning med eleverna. Skolornas skolsköterskor finns även att tillgå som
stöd för utbildningen av eleverna. Det finns ett väl etablerat samarbete
mellan skolsköterskorna där de lånar HLR-dockor mellan skolorna för att
undervisningen med eleverna ska gå så smidigt som möjligt.
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§ 60 forts
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
AKUT-testet däremot, ingår inte i kursplanen Idrott och Hälsa. Eftersom det
centrala innehållet i kursplanen är anpassat till timplanen för ämnet, skulle
en komplettering med AKUT-testet kunna innebära att eleverna får mindre
av någon annan del av det centrala innehållet.
Ett alternativ skulle kunna vara att AKUT-testsutbildningen endast ges till
de elever som valt ämnet Idrott och Hälsa inom Elevens val.
Rektor är enligt skollagens 2 kap, 10 §, den som fattar beslut om enhetens
inre organisation och inriktning. Lösningsförslagen ovan måste därför vara
frivilliga för rektor att införa. Kommunstyrelsen kan därför inte fatta beslut
enligt Sverigedemokraternas förslag.

________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 februari 2016

50

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Akten

KS 2015/1594 1.2.6

§ 61
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 384, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Christoper Larsson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 39.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015 § 244.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD). Förslaget är att
tillföra socialförvaltningen de resurser som behövs för införskaffande av
nödvändiga tekniska hjälpmedel. Motionärerna anför att det inom
socialförvaltningen råder brist på tekniska hjälpmedel, som hade kunnat
underlätta och effektivisera personalens arbete, främst kring
dokumentation och planering. Som exempel lyfts fram att med läsplattor
och smarta telefoner skulle vissa dokumentationsmoment, framförallt vid
resor kunna göras på plats eller i bil i direkt anslutning till klientbesök, så
att dokumentationen sker direkt, och restiden kan användas effektivare.
Även möjligheten till att läsa och skriva e-post utan att behöva vara på
kontoret skulle underlätta och effektivisera arbetet.
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 2015, § 165, lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Socialförvaltningens bedömning är att motionärernas ambition är
synnerligen lovvärd.
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§ 61 forts
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Användande av andra tekniska lösningar än de som finns tillgängliga idag
skulle sannolikt kunna öka effektiviteten i handläggningen i flera
avseenden, särskilt vid hembesök och längre resor. Samtidigt förutsätter
detta att förvaltningen har tillgång till system som stöder denna typ av
lösningar.
Just nu görs en planering för hur upphandling av nytt verksamhetssystem
ska genomföras, och att verksamhetssystemet stödjer mobila lösningar
med bibehållen säkerhet är en förutsättning för att den förbättring som
motionärerna beskriver ska kunna äga rum. I nuvarande avtal med
leverantör av verksamhetssystem ingår inga mobila lösningar, utan dessa
skulle få köpas till separat.
I den preliminära upphandlingsunderlag som förberetts finns medtaget ett
antal kriterier gällande mobila lösningar, men upphandlingen är inte
startad.
Medel för denna sorts lösningar blir användbara först när de kan bli en
realitet, vilket i nuläget alltså inte är fallet.
Det förefaller därför olämpligt att redan i nuläget avsätta pengar från
kommunstyrelsens reserv för ett ändamål som inte kan uppfyllas detta
budgetår.
Det är utredarens bedömning att socialnämnden bör hantera frågan internt
genom att antingen bedöma och prioritera behovet i sin egen
budgetprocess med ett eventuellt äskande som resultat, eller i
prioriteringen av sina medel när beslut om internbudget tas. Sådana
prioriteringar eller beslut behöver i sin tur baseras på kostnadsberäkningar
utifrån vad upphandlingen av verksamhetssystem ger vid handen när den
är slutförd.
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§ 62
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yrkande
Christopher Larsson (SD), Göran Eklund (SD) och Björn Nurhadi (SD)
yrkar bifall till motionen.
Sofia Bothorp (MP), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg-Fries (MP),
Tommy Olsson (KD), Ann-Louise Trulsson (KD) och Åsa Gyberg-Karlsson
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) och Sattar Zad (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons (SD) bifalls yrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill biträda Christopher
Larssons (SD) bifallsyrkande till motionen röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 53 JA-röster och 9 NEJ-röster och 13
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 4.
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§ 62 forts
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Reservationer
Camilla Karlman (SD), Michael Hess (SD), Ove Uppgren (SD), Robert
Andersson (SD), Göran Eklund (SD), Christopher Larsson (SD), Björn
Nurhadi (SD), Paul Cederholm (SD) och Åsa Larsson (SD) reserverar sig
till förmån för eget yrkande.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 40.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015 § 245.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 385, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att upprätta ett
migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av asyloch flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen.
Motionärerna angör att samtliga kommunala verksamheter som påverkas
av asyl- och flyktinginvandring samt den därpå följande
anhöriginvandringen till kommunen ska redovisa sina utgifter och intäkter
utifrån detta. Jämförelsen görs med exempelvis äldrevård och skola, där
motionärerna menar att kostnader går att ta fram för dessa grupper.
Det bör i sammanhanget förtydligas att anledningen till att dessa kostnader
går att plocka fram på ett enkelt och tydligt sätt, är att de är
områdesindelade i den kommunala förvaltningen.
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§ 62 forts
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Äldreförvaltningens samtliga kostnader går lätt att redovisa och det är
uppenbart att det är äldre det avser. Det samma gäller skola och
barnomsorg, eftersom det finns en särskild förvaltning för dessa
verksamheter.
Åldersbeskrivning av en verksamhets målgrupp är därtill en vedertagen
statistikkategori inom de flesta verksamheter.
Efter att en person beviljas asyl i Sverige, får hen ett permanent
uppehållstillstånd (PUT). Enligt lag ska en person som beviljats PUT ha
samma rättigheter och skyldigheter som de som har svenskt
medborgarskap, och ska behandlas av myndigheter på samma sätt. Till de
rättigheter en svensk medborgare har hör bl.a. att inte annat än i
undantagsfall registreras i myndighetsregister utifrån sexuell läggning,
etnicitet, funktionssvårigheter, sjukdomar o.s.v.
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska
kostnader och intäkter skulle krävas att personer med utländsk bakgrund
”registrerades”.
Även om en sådan registrering tillätts, skulle flera av de bedömningar som
efterfrågas kräva att godtyckliga bedömningar fick göras.
Det skulle därtill ta en ansenlig mängd arbetstid i anspråk, om samtliga
kommunala förvaltningar skulle börja med en sortering av våra kommuninvånare för att få fram ett godtyckligt underlag.
Sammanfattad bedömning
En del av de kostnadsredovisningar som motionärerna efterfrågar av
nämnderna, går redan idag att utläsa i respektive nämnds bokslut. Andra
kostnadsberäkningar är inte möjliga att göra utan godtyckliga
bedömningar.
Kommunens verksamhet redovisas i ett kommunövergripande bokslut.
Inga särredovisningar görs där den totala sammanslagna kostnaden för
olika grupper av invånare i kommunen beräknas, utan redovisningen styrs
av hur fullmäktige funnit lämpligt att organisera den kommunala
verksamheten.
Sign

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1658 1.2.6

§ 63
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 41.

Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att all frukt till förskolorna
och skolorna ska vara ekologisk.
Drift- och servicenämnden har den 27oktober 2015, § 146, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kostavdelningen har i uppdrag att öka andelen ekologiska inköp och att
kravcertifiera kostavdelningens kök (kravcertifiering nivå 1 under 2015).
I samarbete mellan köken och ledningen för kostavdelningen kompletteras
kontinuerligt inköpslistan för obligatoriska inköp av livsmedel. När det gäller
kommunens avtal för frukt och grönt kan köken köpa från leverantörens
totala utbud då avtalet inte avser utvalda produkter. Detta innebär att
inköpen av ekologisk frukt inte begränsas av vilka produkter som angivits i
upphandlingsunderlaget. Karlskrona kommuns leverantör gör
bedömningen att tillgången på ekologisk frukt kan möta efterfrågan.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1658 1.2.6

§ 63 forts
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Noteras bör dock att bristen på svensk ekologisk frukt är stor, vilket medför
att merparten av den ekologiska frukten importeras.
Merkostnaden för att köpa in all frukt ekologisk uppskattas till cirka 400 tkr
per år. Kostavdelningen har under en längre period successivt infört mer
ekologiska livsmedel inom ramen för fastställd livsmedelsbudget.
Köken får direktiv om att säsongsanpassa, minska svinnet och arbeta med
förändrade matlagnings- och arbetsmetoder, vilket långsiktigt gör att
inköpen av ekologiskt ökar.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/113 1.2.6

§ 64
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 42.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Emma Stjernlöf (M). Förslaget är att analysera behovet av bättre
och behovsoptimerad schemaläggning och att utreda möjligheten att på
prov införa schemaläggning på ett eller flera vårdboenden inom funktionsstödsförvaltningen och äldreförvaltningen med hjälp av den beprövade och
sjukvårdsanpassade algoritmiska metoden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 20 november 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen arbetar redan idag med
att bemanna sina verksamheter efter brukarens behov. Det som tidigare
har saknats är en teknisk lösning, ett stödsystem där parametrar kan
läggas in för att synliggöra behovet för medarbetare. I augusti 2015
påbörjades första steget in i ett så kallat algoritmiskt schema för särskilt
boende i äldreförvaltningen. Detta genom stödsystemet Time Care som är
ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både
brukarens och arbetsgivarens behov samt medarbetarens individuella
önskemål angående arbetstider.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/113 1.2.6

§ 64 forts
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
Grunddata beskriver bemanningskrav och inom den graf/ram som visar
behovet schemaläggs medarbetarna.
Äldreförvaltningen har som mål att alla arbetsplatser inom verksamhetsområdena särskilt boende och hemtjänst skall vara i drift och arbeta med
behovsoptimerad bemanning via Time Care under 2016.
Funktionsstödsförvaltningen inväntar utvärderingen av de första boendena
i äldreförvaltningen innan de ämnar fatta beslut om införande av stödsystem för att hantera så kallade algoritmiska system.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/3104 1.2.6

§ 65
Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs
Sandhamnsvägen
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 66,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Lotta Antman (SD). Förslaget är gång- och cykelväg i
Torhamn, längs med Sandhamnsvägen, från korsningen Brändakärsvägen fram till affären Torshallen.
Drift- och servicenämnden har den 15 december 2015, § 172, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Väg 751, Sandhamnsvägen, är en statlig väg där Trafikverket är
väghållare. Det är Trafikverket som är ansvarig för eventuell utbyggnad av
gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet, kommunen kan därför inte
besluta att detta ska ske.
Vilka länkar som ska prioriteras i Blekinge är framtagna i dialog mellan
Region Blekinge, Trafikverket och kommunerna och är förankrade hos
Regionstyrelsen. Den regionala cykelplanen och dess bifogade objektsblad
med prioriterade åtgärder sträcker sig från år 2014-2025. I den finns inte
Sandhamnsvägen med. Inför nästa period som sträcker dig från år 2025
kommer drift- och serviceförvaltningen ha med Sandhamnsvägen som en
potentiell länk att åtgärda.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
17 mars 2016

§ 66

Muntlig frågestund

§ 67

Svar på medborgarförslag om att ordna en speciell service för cykelfelanmälan

§ 68

Svar på medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för el-cyklar

§ 69

Svar på medborgarförslag om uppsättande av fler symboler på cykelvägnätet

§ 70

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
Hattholmen och Skeppsbrokajen

§ 71

Svar på medborgarförslag om att göra kajen längs Skeppsbrokajen och
Handelshamnen till gång- och cykelväg

§ 72

Svar på medborgarförslag om at ordna cykelmotorväg från Högvakten
fram till Sunna kanal

§ 73

Svar på medborgarförslag om att bilda ett cykelråd

§ 74

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar längs med
Borgmästaregatan

§ 75

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan

§ 76

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Borgmästaregatan

§ 77

Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri

§ 78

Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska vara
ekologisk

§ 79

Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning

§ 80

Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs Sandhamnsvägen

§ 81

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 82

Kommunala val

§ 83

Anmälningsärenden

§ 84

Inkomna motioner och medborgarförslag
forts.
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 85

Inkomna interpellationer

§ 86

Svar på interpellation om landsbygds- och skärgårdsmiljonen

§ 87

Svar på interpellation om traineejobb i Karlskrona kommun

§ 88

Taxa för idrotts- och fritidsanläggningar

§ 89

Revidering av Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser

§ 90

Revidering av Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd

§ 91

Ansökan om permutation – Stiftelsen John Jeanssons stiftelse

§ 92

Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen

§ 93

Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde

§ 94

Kommunala val

§ 95

Förslag till förändringar Pantarholmskajen, Fregatten

§ 96

Förändrat ägardirektiv Utveckling i Karlskrona AB

§ 97

Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling

_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 17 mars 2016 klockan 13.00 – 17.03

Beslutande

Sign

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Daniel Håkansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Roland Andréasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrous (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.15 §§ 66-92
Jan-Åke Nordin (M) kl 15.10-17.03 §§ 81-97
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.00-15.10 §§ 66-80
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
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Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sign

Sammanträdesprotokoll

Ledamöter

Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-16.00 §§ 66-87
Anna Ekström (L)
Jan-Olof Petersson (L)
Börje Dovstad (L)
Mikael Augustsson (L)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 13.00-16.00 §§ 6687
Ingrid Hermansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Ulf Hansson (V)
Markus Ottosson (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 13.00-15.00 §§ 66-78
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Håkan Eriksson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Johan Ekström (S)
Anna Strömqvist (S)
Anders Persson (S)
Mikael Wickström (S)
Lotta Törnström (S)
Bengt Fröberg (M)
Morgan Kullberg (M)
Marianne Nordin (M)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD)
José Espinoza (MP)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Susanne Cederholm (SD) kl 16.00-17.03 §§
88-97

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Övriga

Sammanträdesprotokoll

Ersättare

Pernilla Persson (C) kl 16.00-16.55 §§ 88-93
Gerd Sjögren (M) kl 16.15-17.03 §§ 93-97
Fredrik Karlsson (C) kl 16.55-17.03 §§ 94-97

Närvarande ersättare

Ida Henriksson (S)
Ann-Charlotte Yvermark (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M) kl 13.00-16.15 §§ 66-92
Ulf Danielsson (M)
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD) kl 13.00-16.00 §§
66-87
Ingrid Andersson (SD)
Lars-Erik Persson (SD)
Pernilla Persson (C) kl 13.00-16.00 §§ 66-87
Fredrik Karlsson (C) kl 15.30-16.55
Gunilla Ekelöf (L) kl 13.00-15.00
Desiree Hoberg (V)
Fredrik Andrén (V)
Maiellen Stensmark (MP) kl 15.40-17.03

Tjänstemän Kommundirektör
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emma Stjernlöf (M) och Sofia Bothorp (MP)

Justerade paragrafer

§§ 66 - 97

Sekreterare

________________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

________________________________
Rikard Jönsson
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Sammanträdesprotokoll

Justerare

________________________________
Emma Stjernlöf

_______________________________
Sofia Bothorp

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 23 mars 2016
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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Sammanträdesprotokoll

§ 66
Muntlig frågestund
Björn Nurhadi (SD) ställer en fråga till ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden Magnus Larsson (C) om miljötillsyn.
Ordförande Magnus Larsson (C) svarar.
_____
Emina Cejvan (M) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Ingrid
Hermansson (C) om våld i nära relationer.
Ordförande Ingrid Hermansson (C) svarar.
_____
Billy Åkerström (KD) ställer en fråga om ansökningar om sponsring till
Börje Dovstad (L).
Ledamot Börje Dovstad (L) svarar.
________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/353 1.2.2

§ 67
Svar på medborgarförslag om att ordna en speciell service för cykelfelanmälan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 105,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 18, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
ordnar en speciell service för cykel-felanmälan. En service där anmälan
åtgärdas direkt och det kan vara t.ex. glassplitter eller annat hinder som
kan leda till olyckor.
Idag går det att felanmäla genom en app till smartphone, genom formulär
på hemsidan, samt genom att ringa om det är akut. Felanmälan åtgärdas
så fort det är möjligt. Förvaltningen ser i dagsläget inget behov av att göra
en specifik service eller felanmälan som sköter enbart cykelrelaterade
frågor.
_________
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17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1748 1.2.2

§ 68
Svar på medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för elcyklar
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 106,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 19, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
ordnar laddningsstationer för el-cyklar, som ett led i att få fler att välja
cykeln som transportmedel. Laddningsstationerna för el-cyklar bör vara
väderskyddade och försedda med solceller.
Förslaget är i linje med Cykelstrategin. Förvaltningen utreder lämpliga
platser och utformning av väderskyddade cykelparkeringar men det är en
kostsam investeringen, varför det övervägs noga. Ska det dessutom till en
el-installation så ökar kostnaden. I framtiden tros dock behovet av laddplatser öka även för el-cyklar, varför förvaltningen har förslaget i åtanke vid
framtida planering.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1755 1.2.2

§ 69
Svar på medborgarförslag om uppsättande av fler symboler på
cykelvägnätet
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 107,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 17, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
tar beslut om att göra fler marksymboler för cykling och gående samt fylla i
de som genom slitage försvunnit, framförallt på kombinerade gång- och
cykelvägar.
Drift- och serviceförvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler på hela nätet framöver. Eftersom symbolerna lätt slits av driftoch underhållsmaskiner samt utgör en viss halkrisk utreder andra
kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer hållbara, vilket
också är intressant för vår kommun.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1751 1.2.2

§ 70
Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro
mellan Hattholmen och Skeppsbrokajen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 108,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 16, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
tar beslut om att bygga en gång- och cykelbro mellan Hattholmen och
Skeppsbrokajen. Bron bör vara öppningsbar för att inte utesluta någon
båttrafik.
Förslaget ligger i linje med förvaltningens tankar. Under den närmaste
tiden kommer ett planprogram för Hattholmen att påbörjas och
förvaltningen kommer ha förslaget i åtanke vid framtida planering.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1757 1.2.2

§ 71
Svar på medborgarförslag om att göra kajen längs Skeppsbrokajen
och Handelshamnen till gång- och cykelväg
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 109,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 15, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
gör kajen längs med Skeppsbrokajen och Handelshamnen till gång- och
cykelväg eftersom det är en unik kvalitet att färdas längs med havet.
Stadsmarinan som området vid Skeppsbrokajen kallas är försedd med en
kajpromenad där både gående och cyklister kan vistas. Befintlig cykelväg
finns även längs Östra Hamngatan för de som vill ha ett genare stråk. Det
pågår viss hamnverksamhet i handelshamnen och en cykelväg skulle
försvåra dessa möjligheter. Eftersom det redan finns cykelväg längs vägen
prioriterar förvaltningen inte en cykelväg även längs vattnet.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

12

Sammanträdesdatum
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1758 1.2.2

§ 72
Svar på medborgarförslag om att ordna cykelmotorväg från
Högvakten fram till Sunna kanal
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 110,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 14, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
beslutar om att ordna ett snabbt cykelstråk från Högvakten, genom tunneloch schaktsystemet till östra sidan av Hoglands park. Därefter ska denna
cykelmotorväg gå längs Österledens västra sida. Ekorrvägens östra sida,
Gamla Infartsvägens västra sida fram till Sunna kanal.
Förslaget på en cykelmotorväg är intressant och ligger i linje med
förvaltningens tankar. Kostnaderna för att anlägga en cykelväg genom
tunneln blir dock mycket höga, främst beroende på att den råa bergytan i
tunneltaken måste kläs in i betong av säkerhetsskäl då det finns risk för
nedfallande stenar. Av denna anledning kan drift- och serviceförvaltningen
inte förorda förslaget. Vad gäller övrig sträckning på cykelmotorvägen är
den rimlig, dock finns det andra sträckor som är prioriterade att åtgärdas
innan en cykelmotorväg blir aktuell.
_________
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Sammanträdesdatum

Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1759 1.2.2

§ 73
Svar på medborgarförslag om att bilda ett cykelråd
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 111,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 13, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
bildar ett cykelråd som bland annat bör ha representanter som cykelanvändare, beslutsfattare och tjänstemän m.fl. Rådet bör utveckla och
förvalta kommunens cykelstrategi och ta fram planeringsunderlag och
skötselplaner.
De tjänstemän som arbetar med cykelstrategin i förvaltningen har en dialog
med politikerna i trafikutskottet som är väl insatta och engagerade i cykelstrategin. De synpunkter som kommer in från allmänheten beaktas och
besvaras och vidarebefordras vid behov till berörda politiker. Förvaltningen
ser i dagsläget inte att ett cykelråd skulle förbättra detta arbete.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1745 1.2.2

§ 74
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar längs
med Borgmästaregatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 112,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 11, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av
nya cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas
som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1750 1.2.2

§ 75
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 113,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 12, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av
nya cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas
som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1756 1.2.2

§ 76
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Borgmästaregatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 114,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 10, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av
nya cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas
som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/2554 1.2.2

§ 77
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Christopher Larsson (SD), Göran Eklund (SD) och Björn Nurhadi (SD)
yrkar bifall till medborgarförslaget.
Camilla Brunsberg (M) och Bengt Fröberg (M) yrkar att medborgarförslaget
skall anses besvarat.
Anna Ekström (L), Patrik Hansson (S), Yvonne Sandberg-Fries (MP),
Johan Eriksson (V) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan–Olof Petersson (L) och Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Camilla
Brunnbergs yrkande om att medborgarförslaget ska anses besvarat och
mot Christopher Larssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunnbergs yrkande om att
medborgarförslaget ska anses besvarat mot Christopher Larssons
bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige
beslutar att Camilla Brunsbergs förslag är motförslaget till
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
forts.
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2554 1.2.2

§ 77 (forts).
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla Camilla
Brunsbergs förslag röstar JA och de som vill biträda Christopher Larssons
förslag röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 46 JA-röster och 19 NEJ-röster, 6 avstår och 2
frånvarande enligt Camilla Brunsbergs förslag. Voteringsprotokoll 1.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunnbergs yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla Kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill biträda Camilla Brunsbergs förslag röstar
NEJ.
Fullmäktige beslutar med 62 JA-röster och 10 NEJ-röster, 1 avstår och 2
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 115,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015, § 228, av Carina Andersson.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 16 januari 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att tiggeri ska förbjudas inom Karlskrona
kommun. Hon anger att det enligt lag är förbjudit med tiggeri och lösdriveri
för svenskar och att det därför även borde vara förbjudet för
EU-medborgare att kommahit och tigga. Hon upplever att hon inte längre
känner sig trygg när hon vistas ute i kommunen.
forts.
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2554 1.2.2

§ 77 (forts).
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Enligt lagstiftningen gäller dock följande. Tiggeri – att utan erbjudande av
någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd – är inte straffbart
eller otillåtet enligt svensk lag, inte ens om det bedrivs i organiserad form.
Om den som tigger använder sig av handgripligheter eller hot kan det dock
utgöra ofredande vilket är straffbart. Detsamma gäller om den som tigger
gör det på ett vilseledande sätt genom att t.ex. utge sig för att vara
handikappad vilket skulle kunna utgöra bedrägeri. Det är dock en fråga för
polisen och inte för kommunen.
Kommuner har dock en rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter.
Sådana föreskrifter får endast meddelas om de behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på en offentlig plats.
I förarbetena till ordningslagen anges att det är viktigt att kommunerna
endast meddelar sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs.
Förbud bör begränsas endast till sådana områden där föreskrifterna
verkligen behövs. Obefogade inskränkningar av den enskildes frihet får
inte göras. Vidare anges att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt
eller annat konstnärligt verk inte får begränsas och att det därför inte bör
förekomma lokala ordningsföreskrifter som uteslutande tar sikte på
penninginsamling i samband med gatumusik där musikerna lägger fram en
instrumentlåda eller klädesplagg att lägga pengar i. Vad gäller musikanter
som däremot går runt bland publiken och samlar in pengar torde ett sådant
tillvägagångsätt regelmässigt vara att betrakta som penninginsamling som
kan omfattas av tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift
(prop. 1992/93:210).
I Södertälje kommuns lokala ordningsföreskrifter anges i 12 § att polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen skall ske i
samband med framförandet av gatumusik krävs inte tillstånd. Av 25 §
framgår att den som bryter mot 12 § kan dömas till penningböter. Detta
ledde i januari 2014 till att tre personer greps av polisen i Södertälje när de
satt och samlade in pengar i muggar respektive en plastlåda utanför en
butik, en galleria respektive på en gata. De åtalades för förseelse mot
allmänna ordningsföreskrifter.
forts.
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2554 1.2.2

§ 77 (forts).
Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Samtliga erkände gärningen. Tingsrätten konstaterade att det tre
personerna ägnat sig åt var penninginsamling och att de inte haft tillstånd
från polisen. Tingsrätten anger att när det gäller gatumusikanter synes
lagstiftaren vilja göra skillnad mellan passiv respektive aktiv
penninginsamling.
Tingsrätten bedömer att det som de tre personerna ägnat sig åt genom att
sitta på gatan och samla in pengar i muggar respektive en plastlåda inte
kan anses utgöra aktiv penning-insamling, varför något tillstånd således
inte behövs. De tre personerna friades (Södertälje tingsrätts dom den 21
februari 2014 i mål nr B 266-14). Domen överklagades inte och har vunnit
laga kraft. Trots att förbud fanns mot tiggeri och att de tre som ägnat sig åt
detta erkände gärningen kunde domstolen fälla personerna.
Någon möjlighet till ett generellt förbud mot tiggeri synes inte möjligt, vilket
framgår av Länsstyrelsen i Västmanlands beslut (den 26 april 2011, dnr
213-1208-11) att upphäva Sala kommuns beslut att i lokala
ordningsföreskrifter införa ett generellt förbud mot tiggeri på offentlig plats.
Föreskriften ansågs vara för geografiskt vidsträckt, inte vara motiverad
med hänsyn till ordning och säkerhet på offentlig plats och det ansågs
föreligga gränsdragningsproblematik i förhållande till viket handlade som
skulle straffbeläggas. En jämförelse gjordes mellan tillåtet gatumusicerande med passiv insamling och passivt tiggeri.
Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, är utrymmet för att i lokala
ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri begränsat, men möjligheten torde
finnas – särskilt vid livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid
gallerior eller omstigningsplatser för kollektivtrafik. Grundförutsättningen är
dock att det måste föreligga ett behov av ett förbud för att upprätthålla
ordningen på den aktuella platsen.
Det finns stora gränsdragningsproblem vad gäller i vilka situationer tiggeri
skulle kunna förbjudas. Det kan inte hävdas att ett förbud mot tiggeri
verkligen behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats
inom kommunen.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Akten

KS 2015/1658 1.2.6

§ 78
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed ska anses besvarad.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) och Jan-Olof Petersson (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Björn
Nurhadi bifallsyrkande till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla Kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill bifalla Björn Nurhadi bifallsyrkande till
motionen röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 48 JA-röster och 4 NEJ-röster, 21 avstår och 2
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 41.
forts.
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17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1658 1.2.6

§ 78 (forts).
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016 § 63.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att all frukt till förskolorna
och skolorna ska vara ekologisk.
Drift- och servicenämnden har den 27oktober 2015, § 146, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kostavdelningen har i uppdrag att öka andelen ekologiska inköp och att
kravcertifiera kostavdelningens kök (kravcertifiering nivå 1 under 2015).
I samarbete mellan köken och ledningen för kostavdelningen kompletteras
kontinuerligt inköpslistan för obligatoriska inköp av livsmedel. När det gäller
kommunens avtal för frukt och grönt kan köken köpa från leverantörens
totala utbud då avtalet inte avser utvalda produkter.
Detta innebär att inköpen av ekologisk frukt inte begränsas av vilka
produkter som angivits i upphandlingsunderlaget. Karlskrona kommuns
leverantör gör bedömningen att tillgången på ekologisk frukt kan möta
efterfrågan.
Noteras bör dock att bristen på svensk ekologisk frukt är stor, vilket medför
att merparten av den ekologiska frukten importeras.
Merkostnaden för att köpa in all frukt ekologisk uppskattas till cirka 400 tkr
per år. Kostavdelningen har under en längre period successivt infört mer
ekologiska livsmedel inom ramen för fastställd livsmedelsbudget.
Köken får direktiv om att säsongsanpassa, minska svinnet och arbeta med
förändrade matlagnings- och arbetsmetoder, vilket långsiktigt gör att
inköpen av ekologiskt ökar.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/113 1.2.6

§ 79
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yrkande
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall till motionen
Börje Dovstad (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Emma
Stjernlöfs bifallsyrkande till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 42.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016 § 64.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Emma Stjernlöf (M). Förslaget är att analysera behovet av bättre
och behovsoptimerad schemaläggning och att utreda möjligheten att på
forts.
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/113 1.2.6

§ 79 (forts).
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
prov införa schemaläggning på ett eller flera vårdboenden inom funktionsstödsförvaltningen och äldreförvaltningen med hjälp av den beprövade och
sjukvårdsanpassade algoritmiska metoden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 20 november 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen arbetar redan idag med
att bemanna sina verksamheter efter brukarens behov. Det som tidigare
har saknats är en teknisk lösning, ett stödsystem där parametrar kan
läggas in för att synliggöra behovet för medarbetare.
I augusti 2015 påbörjades första steget in i ett så kallat algoritmiskt
schema för särskilt boende i äldreförvaltningen. Detta genom stödsystemet
Time Care som är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar
hänsyn till både brukarens och arbetsgivarens behov samt medarbetarens
individuella önskemål angående arbetstider.
Grunddata beskriver bemanningskrav och inom den graf/ram som visar
behovet schemaläggs medarbetarna.
Äldreförvaltningen har som mål att alla arbetsplatser inom verksamhetsområdena särskilt boende och hemtjänst skall vara i drift och arbeta med
behovsoptimerad bemanning via Time Care under 2016.
Funktionsstödsförvaltningen inväntar utvärderingen av de första boendena
i äldreförvaltningen innan de ämnar fatta beslut om införande av stödsystem för att hantera så kallade algoritmiska system.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/3104 1.2.6

§ 80
Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs
Sandhamnsvägen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 66,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Lotta Antman (SD) och Peter Johansson (S) yttrar sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016 § 65.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Lotta Antman (SD). Förslaget är gång- och cykelväg i
Torhamn, längs med Sandhamnsvägen, från korsningen Brändakärsvägen fram till affären Torshallen.
Drift- och servicenämnden har den 15 december 2015, § 172, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Väg 751, Sandhamnsvägen, är en statlig väg där Trafikverket är
väghållare. Det är Trafikverket som är ansvarig för eventuell utbyggnad av
gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet, kommunen kan därför inte
besluta att detta ska ske.
Vilka länkar som ska prioriteras i Blekinge är framtagna i dialog mellan
Region Blekinge, Trafikverket och kommunerna och är förankrade hos
Regionstyrelsen. Den regionala cykelplanen och dess bifogade objektsblad
med prioriterade åtgärder sträcker sig från år 2014-2025.
forts.
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/3104 1.2.6

§ 80 (forts).
Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs
Sandhamnsvägen
I den finns inte Sandhamnsvägen med. Inför nästa period som sträcker dig
från år 2025 kommer drift- och serviceförvaltningen ha med
Sandhamnsvägen som en potentiell länk att åtgärda.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 81
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
Avsägelser
Jan-Anders Lindfors (S) har i skrivelse den 1 mars 2016 avsagt sig
uppdraget som ordförande i arbetsmarknadsnämnden från den 1 april
2016.
Lotta Holgersson (S) har i skrivelse 19 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Karin Månsson (L) har i skrivelse 9 mars 2016 avsagt sig uppdraget som
1:e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden.
_______

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 82
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden (från den 1 april 2016)
Ordförande Lisbeth Bengtsson (S) efter Jan-Anders Lindfors.
Björkholmstugorna Karlskrona kommun och Lions Club
Linda Ekström (S) efter Liten Löfgren.
Kommunrevisionen
Revisor Katarina Vastamäki (V) efter Fredrik Andrén.
Kommunstyrelsen
Ersättare Roland Andréasson (S) efter Liten Löfgren.
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot Anders Persson (S) efter Daniel Risberg.
Ersättare Jens Sjösten (S) efter Anders Persson.
Socialnämnden
Ledamot Lars Brissmalm (S) efter Björn Olsson.
Ersättare Ingemar Toresten (S) efter Lars Brissmalm.
Ersättare Ingemar Lönnbom (L) efter Marie Klang.
Äldrenämnden
Anders Björkander (S) efter Malin Follin.
Ordföranden informerar om att valet till ordförande/ledamöter till styrgrupp
kulturhus kommer att äga rum efter att beslut är fattat i ärendet.
________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS se nedan

§ 83
Anmälningsärende
a) KS 2015/817 4.2.2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2016-02-15,
detaljplan för Garvaren 23, Pantarholmen i Karlskrona kommun,
Blekinge län.
b) KS 2015/571 4.2.2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2016-02-26,
detaljplan för Spandelstorp S:1 i Karlskrona kommun, Blekinge län.
c) KS 2015/2241 1.5.2. Socialnämnden 2016-02-15, § 26, ej verkställda
beslut kv 4 2015.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

§ 84
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1196 1.2.2
Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus/havsbad på Saltö,
av Roland Thörnquist.
KS 2016/1406 1.2.2
Medborgarförslag om kommunens räddningskår, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1197 1.2.2
Medborgarförslag om att redovisa och informera angående medborgardialogen, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1428 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en solkarta, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1407 1.2.2
Medborgarförslag om vitmålade marksymboler på gång- och cykelvägar,
av Roland Thörnquist.
KS 2016/1358 1.2.2
Medborgarförslag angående trappan vid Ristorgsbacken, av Tullan Gunér.
KS 2016/1419 1.2.6
Motion angående att utbilda ensamkommande om flickors och kvinnors
rättigheter, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1460 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en belysningsplan, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1198 1.2.2
Medborgarförslag om att sänka hastigheten vid Tullskolan, av
Johan Persson.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 84 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1223 1.2.2
Medborgarförslag om att skapa ett nytt kansli för ökad cykling, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1266 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna tillfällig lokalitet och lösning av den
verksamhet som sker inom Karlskrona Varmbadhus, av Roland
Thörnquist.
KS 2016/1288 1.2.2
Medborgarförslag om passagerarfartyget M/S Blekinge och taxibåten Baltic
Bonnie, av Roland Thörnquist
KS 2016/1331 1.2.2
Medborgarförslag om att bilda ett världsarvsråd, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1295 1.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp en enkel info-tavla på Stakholmen, av
Lars-Erik Enarsson.
KS 2016/1211 1.2.2
Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus, av Irene P Tegnefjord.
KS 2016/1135 1.2.2
Medborgarförslag om att uppföra seniorboende och hyreslägenheter i
Fridlevstad, av Anita Håkansson.
KS 2016/1136 1.2.2
Medborgarförslag om att utöka och förnya kommunens cykelkampanj
lagom till vårens ankomst, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1137 1.2.2
Medborgarförslag om att göra om det nuvarande busstorget på Kungsplan
till parkområde, av Roland Thörnquist.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 84 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1490 1.2.2
Medborgarförslag om att inventera brandskyddet vid Örlogsstaden
Karlskrona, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1523 1.2.2
Medborgarförslag om att Tyska Bryggaregården åter knytes an till lokal öltillverkning, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1582 1.2.2
Medborgarförslag om att göra skyltar till cykeltrafik, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1554 1.2.2
Medborgarförslag om att utreda om bergrummen i Tyska Bryggareberget
kan bli vattenmagasin, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1642 1.2.2
Medborgarförslag om att Vita Briggen rivs och att planerade fastigeterheter
på Kihlströmska uppförs på platsen vid fängelset istället, av Lasse
Larsson.
KS 2016/1641 1.2.2
Medborgarförslag om att permanenta den ursprungliga strandlinjen och ta
fram en gjuten blå betongsten, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1657 1.2.2
Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter under ombyggnaden av
Pottholmen, av Rainer Nyberg.
KS 2016/1658 1.2.2
Medborgarförslag om att förbättra säkerheten mellan gående och cyklande
längs med Landbrogatan, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1687 1.2.6
Motion om kameraövervakning för ökad trygghet i centrala Karlskrona, av
Christopher Larsson (SD).
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

33

Sammanträdesdatum

Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 84 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1688 1.2.6
Motion om att kommunen beställer en redovisning av de oförutsedda
kostnaderna för asylmottagningen, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1689 1.2.6
Motion om att kommunen inför rök- och alkoholförbud på HVB-hem, av
Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1690 1.2.2
Medborgarförslag om att som en kampanj skicka ut kommunens policy/
viljeriktning om cykling, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1717 1.2.2
Medborgarförslag om att göra hela bostadsområdet Kungsmarken grönare,
av Roland Thörnquist.

________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS se nedan

Blad
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§ 85
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2016.
KS 2016/1431 1.2.6.
Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Sandström
(S) angående världsarvet, av Billy Åkerström (KD).
KS 2016/1686 1.2.6.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående diabeteshundar, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1684 1.2.6.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
angående svarstider på motioner och medborgarförslag till
kommunfullmäktige i Karlskrona, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1683 1.2.6.
Interpellation till kommunalrådet Börje Dovstad (L) angående arbetssättet i
kommunstyrelsen, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1685 1.2.6.
Interpellation till kommunalrådet Patrik Hansson (S) angående hur
kommunen ska agera när de romska tiggarna vistats i kommunen i mer än
tre månader, av Christopher Larsson.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2016/540 1.2.6

§ 86
Svar på interpellation om landsbygds- och skärgårdsmiljonen
Ärendet bordlades den 18 februari 2016 § 58.
Interpellation inkom den 26 januari 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående interpellation om landsbygds- och
skärgårdsmiljonen från Billy Åkerström (KD).
Patrik Hansson har den 12 februari 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Billy Åkerström (KD), Sofia Bothorp
(MP) och Magnus Larsson (C)
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2016/856 1.2.6

§ 87
Svar på interpellation angående traineejobb
Ärendet bordlades den 18 februari 2016 § 59.
Interpellation inkom den 8 februari 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående interpellation om traineejobb i Karlskrona
kommun från Camilla Brunsberg (M).
Patrik Hansson har den 12 februari 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M), Eva
Strömqvist (S) och Emina Cejvan (M).
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/657 1.3.1

§ 88
Taxa för idrotts- och fritidsanläggningar
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor för idrotts- och fritidsanläggningar enligt upprättat
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på förändrade taxor
för idrotts- och fritidsanläggningar. En justering av gällande taxor har inte
gjorts sedan 2007 och förändringar i anläggningsbeståndet har visat på
behovet av revidering.
Kommunfullmäktige återremitterade kultur- och fritidsnämndens förslag till
ändrade taxor vid sammanträdet den 3 juni 2015, § 95, med yrkande att ”ta
fram förslag på höjda avgifter för vuxna och kommersiella aktörer istället
för att höja avgifterna för barn och unga. I beredningen av taxor och
avgifter måste det tydliggöras vilken åldersgräns det är som gäller,
eftersom bidragsnormen har justerats åldersmässigt till 7-25 år”.
Reviderat förslag innehåller en oförändrad taxa för barn och unga
(0-20 år) och en höjning av vuxentaxan med 20 kronor/timme för både
föreningar samt privata/kommersiella aktörer. Intäkten syftar till att klara av
de ökade kostnaderna relaterat till drift och skötsel av anläggningarna
inom framförallt städ.
Taxor för barn- och ungdomsverksamhet (0-20 år) samt handikapporganisationer föreslås bli oförändrade för att fortsatt gynna och stimulera
aktiviteter för denna grupp.
Barnkonventionens definition på barn: ”ett barn är varje människa under
18 år”.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/657 1.3.1

§ 88 (forts).
Taxor för idrotts- och fritidsanläggningar
Idrotten vill, RF:s idédokument, skiljer på barn/ungdomsidrott och vuxenidrott enligt följande: ”Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.
Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12 års ålder. Med
ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser
vi idrott för dem som är över 20 år”.
Med anledning av detta föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att
ungdomstaxan fortfarande ska omfattas av 0-20 år istället för att följa
verksamhetsbidragets inriktning 7-25 år.
Verksamhetsbidraget syftar till att ge goda ekonomiska förutsättningar för
föreningar att bedriva barn och ungdomsverksamhet. På så sätt möjliggörs
en rik och aktiv fritid för Karlskrona kommuns barn och unga samt
personer med funktionsnedsättning. Anledningen till att åldern för verksamhetsbidraget höjdes från 20 år till 25 år var för att stimulera och uppmuntra
föreningarna till en verksamhet som innebär att människor väljer att idrotta
längre.
Vid sidan av kontantstödet (verksamhetsbidrag m.m.) erhåller föreningslivet i Karlskrona kommun ett indirekt stöd i form av tillgången till
subventionerade lokaler och anläggningar. Detta stöd går till den del av
föreningslivet som bokar tider via kultur- och fritidsförvaltningen. Inte minst
gäller detta idrottsanläggningar där föreningar använder stora delar av den
tillgängliga tiden. Även om anläggningarna används för skolans
verksamhet och av allmänheten är den totala lokalsubventionen till
föreningslivet betydande.
Taxor för lokaler och anläggningar
En höjning med 20 kronor/timme har föreslagits för både föreningar och
kommersiella aktörer. De justeringar och förtydliganden som i övrigt har
gjorts presenteras nedan.
-

Sign

Uppdelning mellan fullmått och mindre idrottshallar. De idrottshallar
som inte är fullmått (40 x 20 m) har tilldelats en lägre taxa än de
idrottshallar som är fullmått.
forts.

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/657 1.3.1

§ 88 (forts).
Taxor för idrotts- och fritidsanläggningar
-

Rosenholmshallen har tillkommit. Hästö IF hade tidigare skötsel och
uthyrning av hallen enligt avtal men där nu kommunen tagit över detta.

-

Bland idrottsplatser/fotbollsplaner har det gjorts en uppdelning mellan
A-plan, B-plan och C-plan. Förslag av taxa grundar sig på kvalitet och
planens storlek.

-

Konstgräset – tidigare fanns två olika säsongsbaserade taxor vilket nu
har justerats till samma taxa året runt. Justeringen innebär framförallt
en sänkt timtaxa för barn och ungdom.

-

Likvärdig timtaxa för samlingslokalerna.

-

Justerad höjning för arrangemang – höjning syftar bland annat till att
täcka städkostnader, personal m.m.

________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetschefen
Akten

KS 2016/593 1.3.1

§ 89
Revidering av Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 96,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna revideringen av Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser, samt
2. att upphäva Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser
antagen 20 september 2012.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Varje kommun ska enligt lagen, 2006:544, om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap upprätta en plan för hantering av extraordinära händelser.
Med en extraordinär händelse avses en situation som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma
insatser av en kommun eller landsting.
Planen beskriver övergripande hur Karlskrona kommuns krisledningsarbete fungerar vid kriser och extraordinära händelser och utgör ramarna
för organisationens samlade krisberedskap.
Ledningsplanen med tillhörande bilagor skall revideras minst en gång per
mandatperiod.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetschefen
Krisledningsnämnden
Akten

KS 2016/594 1.3.1

§ 90
Revidering av Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 97,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna revideringen av Reglemente för Karlskrona kommuns
krisledningsnämnd, samt
2. att upphäva Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd
antaget av kommunfullmäktige 20 december 2007.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
I kommunen ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under
extraordinära händelser i fredstid. Närmare bestämmelser finns i lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, 2006:544.
Krisledningsnämnden utgörs av de personer och ersättare som ingår i
kommunstyrelsens allmänna utskott. Detta reglemente utgör styrdokument
för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap.
Reglementet ska revideras minst engång varje mandatperiod.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kammarkollegiet
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1027 3.9.1

§ 91
Ansökan om permutation – Stiftelsen John Jeanssons stiftelse
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 98,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av John Jeansons
stiftelse så att både kapital och avkastning får användas till utdelning, samt
2. att ekonomichef och kommunjurist bemyndigas var för sig att företräda
kommunfullmäktige i permutationsärendet, underteckna ansökningshandlingar och också återkalla ansökan alternativt justera ansökan under
handläggningens gång för det fall Kammarkollegiet påtalar att justering bör
göras.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen anlitat
en extern konsult (PwC) för översyn av de stiftelser som förvaltas av
Karlskrona kommun.
Konsulten har gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka
möjligheter som finns för permutation, (d.v.s. att ansöka hos Kammarkollegiet om att ändra en föreskrift i stiftelseförordnandet/stadgarna) eller
avslut. Genomgången visar att det för rubricerad stiftelse finns möjlighet att
hos Kammarkollegiet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så
att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir
möjligt. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning.
Kommunstyrelsen fattade den 1 september 2015, § 277, beslut i enligt
med ovanstående. Kammarkollegiet har därefter uppmärksammat att för
den aktuella stiftelsen framgår av stadgarna att beslut ska fattas av
kommunfullmäktige.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1027 3.9.1

§ 91 (forts).
Ansökan om permutation – Stiftelsen John Jeanssons stiftelse
För att kunna fullfölja den ansökan som lämnats till Kammarkollegiet krävs
därför att kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/558 4.5.1

§ 92
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Kommunfullmäktige beslutar
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2016 med 11 300 000 kronor avseende investeringar i Tullskolan,
2. att täcka denna utökning genom
a) omdisponering av 1 500 000 kronor från kommunstyrelsens
investeringsreserv för år 2016,
b) överföring av kunskapsnämndens del av kvarvarande investeringsmedel avseende fastighetsverksamhet för år 2015 om 1 800 000 kronor
till kunskapsnämndens investeringsverksamhet avseende fastighetsverksamhet för år 2016,
c) 8 000 000 kronor av den till kunskapsnämnden beslutade
ramförstärkningen, kommunfullmäktige 28 januari 2016 § 37, samt
3. att dessutom omdisponera 1 500 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2017 till
kommunstyrelsens investeringsram för samma år.
Yrkande
Emma Swahn Nilsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Chatarina Holmberg (S), Lotta Antman (SD), Roland Andréasson (S) och
Jan-Olof Petersson (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Emma
Swahn Nilssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 92 (forts).
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars- Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Emina Cejvan (M), Emma
Stjernlöf (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M), Bengt
Fröberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Anna Ottosson (M) och Marianne Nordin (M) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 99,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2016 med 11 300 000 kronor avseende investeringar i Tullskolan,
2. att täcka denna utökning genom
d) omdisponering av 1 500 000 kronor från kommunstyrelsens
investeringsreserv för år 2016,
e) överföring av kunskapsnämndens del av kvarvarande investeringsmedel avseende fastighetsverksamhet för år 2015 om 1 800 000 kronor
till kunskapsnämndens investeringsverksamhet avseende fastighetsverksamhet för år 2016,
f) 8 000 000 kronor av den till kunskapsnämnden beslutade
ramförstärkningen, kommunfullmäktige 28 januari 2016 § 37, samt
3. att dessutom omdisponera 1 500 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2017 till
kommunstyrelsens investeringsram för samma år.
Ärendet
Tullskolan inrymmer idag förskoleklass, grundskola, fritidshem samt fem
avdelningar förskola. Elevantalet har stadigt ökat sedan skolan
renoverades och återinvigdes 2012 och prognosen är en fördubbling av
antalet elever mellan åren 2012 – 2019 från 124 elever till närmare
250 elever. Idag finns det 204 elever på skolan.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/558 4.5.1

§ 92 (forts).
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Som en konsekvens av detta behövs en utökning av lokalytorna för
undervisningen och matserveringen. Kravet på tillgänglighet kräver
dessutom att byggnaden Fyren förses med en hiss. Den totala
investeringsramen är beräknad till 11, 3 mnkr och innehåller undervisningslokaler för 100 elever samt en utökning av antalet platser i
matsalen med 76 stycken innebärande att det totala antalet sittande
matgäster samtidigt kan uppgå till 136 personer.
En definitiv tidsplan för projektet är inte fastställd men inriktningen är att
ombyggnationen ska vara klar i tid till skolstarten augusti 2017.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Med anledning av det ökade kostnadstrycket i samband med flyktingsituationen tilldelas kommunsektorn, genom ett regeringsbeslut,
9,8 miljarder kronor varav Karlskrona kommun erhöll 65 mnkr. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att tilldela kunskapsnämnden 27,9 mnkr av
dessa medel. Medlen ska bl.a. användas för att utöka lokalytorna på
Tullskolan. I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om
fördelningen av dessa extra medel ålades berörda nämnder att senast
under mars månad till kommunstyrelsen återkomma med en plan för hur
pengarna ska användas. Kommunledningsförvaltningen poängterar att de
medel som likt ovan ska användas till investeringar öronmärks för detta
ändamål och hanteras inom investeringsbudgeten och inte tillfaller
nämnden som utökad ram.
Investeringsutgiften i Tullskolan beräknas uppgå till totalt 11,3 mnkr varav
8,0 mnkr finansieras med de extramedel, se ovan, som kommunfullmäktige
har fattat beslut om.
Därutöver föreslås en överföring om 1,8 mnkr av ej ianspråktagna medel
2015 i nämndens investeringsbudget för fastighetsverksamhet samt att
nämnden redan år 2016 kan ianspråkta 2017 års investeringsmedel om
1,5 mnkr avsedda för nämndens fastighetsverksamhet. Föreslagen
finansiering förutsätter dock att kommunstyrelsen tillstyrker överföring av
investeringsmedel från år 2015 till år 2016 enligt kommunledningsförvaltningens förslag samt att kommunfullmäktige i sin tur beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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§ 92 (forts).
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Skulle så inte ske får kommunledningsförvaltningen återkomma med nytt
förslag till finansiering till kommunstyrelsen. Vidare förutsätts att 1,5 mnkr
överförs från kommunstyrelsens investeringsreserv till kunskapsnämndens
investerings-ram för fastighetsverksamhet år 2016 för att sedan år 2017
återföras till kommunstyrelsen.
Kunskapsnämnden begär i sitt missiv inte någon ytterligare
ramförstärkning med anledning av tillkommande årliga hyreskostnader om
887 000 kronor.
Vid avstämning med förvaltningen framkommer dock behov av ytterligare
medel motsvarande hela den ovan nämnda summan.
I kommunstyrelsens reserv för avskrivningar samt i finansförvaltningen
finns avsatt 177 tkr för investeringar i Tullskolan. Någon ytterligare
utökning av nämndens ram med anledning av tillkommande
hyreskostnader om 710 tkr årligen föreslås inte utan hänskjuts till 2016 års
budgetberedning.
________
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Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektören
Akten

KS 2015/396 1.9.1

§ 93
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tidigare inriktningsbeslut om att lokalisera ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan upphävs, samt
2. att kulturhuset med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum ska ha
placering med inriktning kv Bonde.
Yrkande
Börje Dovstad (L), Magnus Larsson (C), Jonas Sandström (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Yvonne Sandberg-Fries (MP), Patrik Hansson (S) och Emma Stjernlöf (M)
yttrar sig.
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M) och Carl-Göran Svensson (M)
meddelar att moderaterna inte deltar i beslutet.
Ulf Hansson (V) och Johan Eriksson (V) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Billy Åkerström (KD) meddelar att kristdemokraterna inte deltar i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Ulf Hanssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla Kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill biträda Ulf Hanssons avslagsyrkande
röstar NEJ.
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KS 2015/396 1.9.1

§ 93 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Fullmäktige beslutar med 48 JA-röster och 4 NEJ-röster, 21 avstår och 2
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 101,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tidigare inriktningsbeslut om att lokalisera ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan upphävs, samt
2. att kulturhuset med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum ska ha
placering med inriktning kv Bonde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 101
beslutat för egen del
3. att genomföra en fördjupad utredning av innehåll och funktioner och ge
förslag som är i nivå med avsatta medel – utredningen ska omfatta
kulturhus i kv Bonde, konserthusteatern och kulturskolan,
4. att anslå 0,5 mnkr till en fördjupad utredning ur kommunstyrelsens
reserv för år 2016,
5. att tillsätta en parlamentarisk styrgrupp för projektet,
6. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en projektledare för det
fortsatta arbetet, samt
7. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en referensgrupp för
projektet.
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 10 december 2015 beslutat återremittera attsatserna 1 och 2 för ny beredning, samt att att-satserna 3-7 på nytt
hanteras och beslutas av kommunstyrelsen så att utredningsarbetet kan
påbörjas.
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§ 93 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Den 2 juni 2015 godkände kommunstyrelsen utredningen om kv Bonde
som visar att det är möjligt att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler
för stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum (världsarv och turistbyrå) i
kvarteret. Kommunstyrelsen beslutade också att sända utredningen på
remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag.
Utredningens förslag:


att kommunfullmäktige fattar ett nytt inriktningsbeslut där
placeringen av ett kulturhus på Kungsplan ändras till förmån för ett
kulturkvarter i kv Bonde



att inriktningsbeslutet också omfattar köp av Nordenskiöldska
gården



att kommunen går vidare med en fördjupad utredning om innehåll
och funktioner



att kommunen utlyser en arkitekttävling



att en projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet



att en styrgrupp utses för projektet

Då Karlskrona kommun inte har för avsikt att förvärva Nordenskiöldska
gården av Svenska kyrkan berörs den frågan inte vidare i ärendet.
Sammanfattning av remissvaren
Åtta av kommunens tio nämnder har svarat på remissen, medan de
kommunala bolagen har avstått från att svara.
Samtliga nämnder ställer sig positiva till förslaget att utveckla kv Bonde till
ett kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum för
världsarv och turistbyrå. Det skulle öka attraktiviteten för stadskärnan och
Stortorget. På sikt skulle också kvarteret kunna bindas samman med
konserthusteatern. Barn- och ungdomsperspektivet är viktigt i en fördjupad
utredning, men kulturhuset ska också bli en mångkulturell mötesplats för
alla åldrar. Där ska finna gott om ytor för olika typer av skapande
verksamhet.
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KS 2015/396 1.9.1

§ 93 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Tillgängligheten är viktig för att kulturhuset ska bli en mötesplats för alla.
Gäller också om kv Bonde i framtiden binds samman med konserthusteatern.
Kulturskolans behov av större och mer ändamålsenliga lokaler bör finnas
med i en fördjupad utredning.
Slutsatser
Remissvaren visar att det finns ett uttalat stöd från kommunens nämnder
för att gå vidare med förslaget om ett kulturhus/kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum i kv Bonde. Innan en fördjupad
utredning kan påbörjas krävs dock att kommunfullmäktige upphäver sitt
inriktningsbeslut från 2009 om lokalisering av ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan (26 februari 2009 § 28).
Den fördjupade utredningen bör förutom kv Bonde också omfatta
kulturskolans behov av större lokaler och en framtida om- och tillbyggnad
av konserthusteatern. Det innebär att tidplanen måste anpassas efter de
nya förutsättningarna.
När beslut om en fördjupad utredning tagits bör en politisk styrgrupp och
en projektledare utses.
Innehåll, funktion och flexibilitet är viktiga delar i utredningen som också
måste ta höjd för vad morgondagens bibliotek/kulturhus kan komma att
kräva.
Det är därför viktigt att det finns representanter för de olika
verksamheterna i en projektgrupp. Extern kompetens inom det aktuella
området kan också komma att behövas.
Då intresset för kulturhus/kulturkvarter är stort och berör många grupper är
det viktigt med bred dialog och stor öppenhet genom hela projektet. En
referensgrupp med externa intressenter kan tillföra viktig kunskap och
fungera som värdefullt bollplank.
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§ 93 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Ekonomi
Driftkostnader 2016
0,5 mnkr
Utredning, innehåll och funktioner i kulturhus, konserthusteater och
kulturskola. Kostnader för projektorganisation, extern konsult, studiebesök,
sammanträdesarvoden för styrgrupp m.m.
Driftskostnader 2017
Arkitekttävling kv Bonde

2,0 mnkr

Möjlig tidplan
December 2015
Beslut i kommunfullmäktige om ny plats för kulturhus/kulturkvarter.
2016
Utredning av innehåll och funktioner i kulturhus och kulturskola


Upphandling konsult



Utredningsarbete med bred intern medverkan



Framtagande av beslutsunderlag för funktion/innehåll och ekonomi



Beslut i kommunstyrelsen



Budgetbeslut i juni 2016: driftbudget 2017 2,0 mnkr för
arkitekttävling

2017
Arkitekttävling


Organisera och utlysa arkitekttävling



Genomföra arkitekttävling med jurybedömning



Budgetbeslut juni 2017: investeringsbudget 2018 – 2020



Investeringsbeslut



Framtagning av beslutsunderlag för investeringsbeslut



Investeringsbeslut i kommunstyrelsen
forts.
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§ 93 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
2018
Projektering


Upphandling av konsult för projektering



Projektering av kulturhus med framtagande av förfrågningsunderlag
för entreprenadupphandling



Upphandling byggentreprenörer

2019


Byggstart kulturhus

2020


Invigning av nytt kulturhus.
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 94
Kommunala val
Efter förslag av valberedningen Lars-Göran Forss (M) föreslår fullmäktige
följande till och med den 31 december 2018:
Styrgrupp för nytt kulturhus (13 st)
Ordförande Börje Dovstad (L)
Ledamot Birgitta Möller (S)
Ledamot Lenita Karlsson (S)
Ledamot Jonas Sandström (S)
Ledamot Marianne Grundblad (L)
Ledamot Johan Genestig (C)
Ledamot Gunilla Gustavsson (C)
Ledamot Ronnie Nilsson (SD)
Ledamot Jesper Holmberg (KD)
Ledamot Jan Lennartsson (M)
Ledamot Peter Glimvall (M)
Ledamot Ulf Hansson (V)
Ledamot Yvonne Sandberg-Fris (MP)
_________
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Äldrenämnden
Klövern AB
Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/726 4.5.1

§ 95
Förslag till förändringar Pantarholmskajen, Fregatten
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 102,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge drift- och servicenämnden tillstånd att teckna ett tioårigt hyresavtal
med en initial hyra på 2 533 883 kronor/år med Klövern AB, avseende
lokaler för äldreförvaltningens omvårdnadsboende/särskilda boende
Fregatten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Vid sammanträde den 27 maj 2015 § 102 beslutade äldrenämnden att
uppdra till äldreförvaltningen att snarast återkomma med förslag avseende
omvandling av del av Fregatten från omvårdnadsboende till trygghetsbostäder. Förslag från förvaltningen behandlades av äldrenämnden den
27 januari 2016 § 3.
I förslaget som ligger till grund för äldrenämndens beslut den 27 januari
2016, § 3, anges att äldrenämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ge drift- och servicenämnden
tillstånd att teckna ett tioårigt hyresavtal med initial hyra på 2 533 883 kr/år
med Klövern AB, avseende lokaler för äldreförvaltningens omvårdnadsboende/särskilda boende Fregatten.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
I enlighet med reglemente för drift- och servicenämnden finns begränsning
avseende förhyrning av lokaler enligt nedan:
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 mnkr/år.
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KS 2016/726 4.5.1

§ 95 (forts).
Förslag till förändringar Pantarholmskajen, Fregatten
För hyresavtal med en längre hyrestid eller högre hyresbelopp än som
anges ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom vid hyresavtal med
avtalat restvärde/lösenpris.
Äldrenämnden har inte begärt utökade medel med anledning av förändringarna på Fregatten.
_________
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Utveckling i Karlskrona AB
Moderbolaget AB
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektören
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/1265 1.3.1

§ 96
Förändrat ägardirektiv Utveckling i Karlskrona AB
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 103,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att förändra ägardirektivet för Utveckling i Karlskrona AB enligt förslaget.
Jan-Olof Petersson (L) yttrar sig.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Det finns behov av att tydliggöra rollen för Utveckling i Karlskrona AB och
att klargöra avgränsningar mot annan kommunal verksamhet.
Utveckling i Karlskrona AB:s styrelse har diskuterat frågan och är överens
om att en förändring av nuvarande ägardirektiv som tydliggör bolagets
uppdrag vore önskvärt.
Avsikten är att därefter klargöra ansvarsavgränsningar, organisation m.m.
inom bolaget.
Kommundirektören och bolagets VD har tagit fram förslag till förändringar
som framgår av bilaga.
_________
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Drift- och servicenämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/1660 4.6.2

§ 97
Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 104,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättat prioriteringslista som inriktning för drift- och
servicenämndens arbete.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 6, beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättad prioriteringslista som
inriktning för nämndens arbete. Då det rör sig om en prioriteringslista som
sträcker sig över flera år med arbetet att skapa en attraktiv stadsmiljö gör
kommunledningsförvaltningen bedömningen att beslut bör fattas av
kommunfullmäktige.
Övriga uppgifter rörande ärendet framgår av drift- och servicenämndens
beslut den 26 januari 2016, § 6, Fastställande av inriktning för stadsmiljö.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

59

Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
28 april 2016

§ 98

Muntlig frågestund

§ 99

Svar på medborgarförslag om att förbättra och underlätta transporterna
med kollektivtrafik och cykeltrafik

§ 100

Svar på medborgarförslag om att samarbeta med Statens konstråd
angående kv Bonde

§ 101

Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret Bonde

§ 102

Svar på medborgarförslag om ett informationsmöte om kv Bonde

§ 103

Svar på medborgarförslag om att i samband inför skapandet av det nya
kulturkvarteret, ta beslut om att förvärva samtliga fastigheter som
Svenska kyrkan kommer att avyttra inom kv Bonde

§ 104

Svar på medborgarförslag om att ta fram liknande evenemang som
kulturnatten i Karlshamn

§ 105

Svar på medborgarförslag om att redovisa BTH-studenternas resultat av
Hattholmens framtida användning

§ 106

Svar på medborgarförslag om att stadsbussarna trafikerar Mariedal/
Backabo via Hillerödsvägen

§ 107

Svar på medborgarförslag om mindre filialer till stadsbibliotek – Sommarbibliotek

§ 108

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan

§ 109

Svar på medborgarförslag om fler reflex- och cykelbelysningskampanjer

§ 110

Svar på medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan
Skeppsbrokajen och Handelshamnen

§ 111

Svar på medborgarförslag om att ta fram fler flytande tömningsstationer
för båttoaletter

§ 112

Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund angående
sitt medborgarförslag

§ 113

Svar på medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med
sportfiskeprofil

§ 114

Svar på medborgarförslag om att minst en av tvåans bussar varje timme
tar vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 115

Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg

§ 116

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 117

Kommunala val

§ 118

Anmälningsärenden

§ 119

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 120

Inkomna interpellationer

§ 121

Svar på interpellation om svarstider på motioner och medborgarförslag till
kommunfullmäktige i Karlskrona

§ 122

Svar på interpellation om hur kommunen ska agera när de romska
tiggarna vistas i kommunen i mer än tre månader

§ 123

Svar på interpellation om diabeteshundar

§ 124

Svar på interpellation om arbetssättet i kommunstyrelsen

§ 125

Svar på interpellation om världsarvet

§ 126

Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015

§ 127

Karlskronahem AB:s plan för att nyproducera 400 lägenheter

§ 128

Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut i extra ändringsbudget

§ 129

Förslag till IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 130

Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för
åren 2016-2018

§ 131

Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner

§ 132

Ändring av samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag

§ 133

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning 2015 för
Räddningstjänsten Östra Blekinge

§ 134

Svar på motion om suicidprevention

§ 135

Svar på motion om hållbar IT-strategi

§ 136

Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar
för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök på dennes
arbetsplats
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 april 2016 klockan 13.00 – 17.30

Beslutande

Sign

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C) jäv §§ 133
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Linda Ekström (S) kl 13.00-16.15 §§ 98-126
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Daniel Håkansson (S) jäv §§ 133
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.00-17.20
§§ 98-del av §§ 136
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S) kl 13.50-17.30 §§ 113-136
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S) jäv §§ 133
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-16.15 §§ 98-126
Roland Andréasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Lotta Altvall (S)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrous (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
forts.

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sign

Sammanträdesprotokoll

Ledamöter

Martin Henriksson (SD) kl 13.30-17.30
§§ 100-del av §§ 136
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-16.15 §§ 98-126
Anna Ekström (L)
Jan-Olof Petersson (L)
Börje Dovstad (L)
Mikael Augustsson (L) jäv §§ 133
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP) kl 13.00-16.45
§§ 115-132
Tommy Andersson (MP) kl 13.00-17.20
§§ 98-del av §§ 136
Sofia Bothorp (MP)
Ulf Hansson (V)
Markus Ottosson (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V) kl 13.00-17.20 §§
98 - del av §§ 136
Tommy Olsson (KD) kl 13.00-14.45 §§ 98-122
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Håkan Eriksson (S) kl 13.00-15.20 §§ 98-125
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Anna Strömqvist (S) kl 13.00-13.50 §§ 98-112,
kl 16.15-17.30 §§127-136
Anders Persson (S) jäv §§ 133
Mikael Wickström (S)
Morgan Kullberg (M)
Marianne Nordin (M)
Bengt Fröberg (M) jäv §§ 133
Birgitta Gamelius (M)
Charlotta Sahlin (M)
Tove Håkansson (SD) kl 13.00-13.30 §§ 98-99
Göran Eklund (SD)
Pernilla Persson (C)
forts.
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28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Övriga

Sammanträdesprotokoll

Ersättare

José Espinoza (MP)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 14.45-17.30
§§ 123-136
Sattar Zad (S) kl 15.20-17.30 §§ 126-136
Ida Henriksson (S) kl 16.15-17.30 §§127-136
Desiree Hoberg (V) kl 16.15-17.30 §§127-136
Susanne Cederholm (SD) kl 16.15-17.30
§§127-136
Ann-Charlotte Yvermark (S) §§ 133
Lotta Törnström (S) §§ 133
Mats Fagerlund (S) §§ 133
Fredrik Karlsson (C) §§ 133
Gerd Sjögren (M) §§ 133
Maiellen Stensmark (MP) kl 16.45-17.30
§§ 133-136

Närvarande ersättare

Sattar Zad (S) kl 13.00-15.20 §§ 98-125
Ida Henriksson (S) kl 15.00-16.15
Ann-Charlotte Yvermark (S)
Lotta Törnström (S)
Mats Fagerlund (S)
Marcus Degerskär (S)
Claes-Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M)
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Fredrik Karlsson (C) kl 15.30-17.30
Gunilla Ekelöf (L) kl 13.00-15.25
Desiree Hoberg (V)
Maiellen Stensmark (MP) kl 15.20 -16.45
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.00-14.45
§§ 98-122
Tove Håkansson (SD)
Anna Strömqvist (S) kl 13.50-16.15

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera

Anna Ottosson (M) och Ulf Hansson (V)

Justerade paragrafer

§§ 98 - 136

Sekreterare

_________________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

_________________________________
Rikard Jönsson

Justerare

_________________________________
Anna Ottosson

_________________________________
Ulf Hansson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 11 maj 2016
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef

Sign

Sign

Sign

Blad
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28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 98
Muntlig frågestund
Ledamot Jan-Åke Nordin (M) ställer en fråga till äldrenämndens ordförande
Jan-Anders Lindfors (S) om teater för äldre och finansieringen.
Jan-Anders Lindfors (S) svarar.
--Ledamot Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till kommunalrådet
Patrik Hansson (S) om vilken strategi det finns för kultursatsningar
eftersom ännu en förening (Lyckå kammarmusikfestival) fått halverat
bidrag.
Patrik Hansson (S) svarar.
---Ledamot Billy Åkerström (KD) ställer en fråga till kommunalrådet
Börje Dovstad (L) om vad som kommer att hända med idrottshallen.
Börje Dovstad (L) svarar.
______
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Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2262 1.2.2

§ 99
Svar på medborgarförslag om att förbättra och underlätta
transporterna med kollektivtrafik och cykeltrafik
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 153,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren inkom med ett medborgarförslag innebärande att
Karlskrona kommun tar beslut om att förbättra och underlätta transporterna
med kollektivtrafik och cykeltrafik, genom att förse de nya hybridbussarna
med solceller på busstaken och genom att göra det möjligt att ta med sin
cykel på ett enkelt och elegant sätt på bussen (utan kostnad). Karlskrona
kommun och aktuellt bussbolag kan kanske söka statlig medfinansiering
via regeringens satsning på s.k. stadsmiljö-avtal.
Synpunkter
Förslagsställarens frågor rör fordonen i kollektivtrafiken och fordonens
utrustning och utformning är en fråga för Region Blekinge som är den
upphandlande myndigheten. Således är frågan om ombyggnad av
bussarna en fråga för Region Blekinge och berörd entreprenör.
Kommunledningsförvaltningen vill ändå anföra att en ombyggnad av
befintliga bussar inte torde vara ekonomiskt försvarbart.
forts.
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2262 1.2.2

§ 99 (forts).
Svar på medborgarförslag om att förbättra och underlätta
transporterna med kollektivtrafik och cykeltrafik
Vidare vill vi påpeka att de hybridbussar som är upphandlade drivs med
förnybart bränsle samt el vid låga farter. Möjligheter att ta med cyklar i
busstrafiken är ingen funktion som är upphandlade av Region Blekinge,
och detta gäller samtliga busslinjer i Blekinge.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/964 1.2.2

§ 100
Svar på medborgarförslag om att samarbeta med Statens konstråd
angående kv Bonde
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 154,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016, § 56, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen inför förslag och beslut kring nytt
kulturhus samarbetar med Statens konstråd m.fl.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. I utredningsarbetet kommer
studiebesök, analyser och lokalalternativ genomföras och övervägas.
_________
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Sign

Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/859 1.2.2

§ 101
Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret Bonde
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 155,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016, § 56, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen förvärvar samtliga fastigheter i
kv Bonde, samt besöker kvarteret inför förslag och beslut kring nytt
kulturhus.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. I utredningsarbetet kommer
studiebesök, analyser och lokalalternativ genomföras och övervägas.
_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/839 1.2.2

§ 102
Svar på medborgarförslag om ett informationsmöte om kv Bonde
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 156,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar ett informationsmöte
angående projektet kulturhus i kv Bonde.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. I utredningsarbetet kommer
studiebesök, analyser och samråd genomföras.
_________
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/574 1.2.2

§ 103
Svar på medborgarförslag om att i samband inför skapandet av det
nya kulturkvarteret, ta beslut om att förvärva samtliga fastigheter som
Svenska kyrkan kommer att avyttra inom kv Bonde
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016, § 28, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 22 februari 2016 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen förvärvar samtliga fastigheter i kv
Bonde, samt besöker kvarteret inför förslag och beslut kring nytt kulturhus.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. Kv Bonde är med i denna
utredning. I utredningsarbetet kommer studiebesök, analyser och
lokalalternativ övervägas.
_________
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Akten

KS 2015/897 1.2.2

§ 104
Svar på medborgarförslag om att ta fram liknande evenemang som
kulturnatten i Karlshamn
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 158,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Kultur- och fritidsnämnden har den 1 februari 2016, § 5, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona ska ta fram ett liknande
evenemang som ”kulturnatten” i Karlshamn.
Karlskrona kommun anordnar sedan 2012 en återkommande Kulturvecka
under november månad. Denna kommer under 2016 att ses över i dialog
med kultur- och fritidsförvaltningen, kulturföreningar och andra kulturaktörer.
Några skäl att skapa ett liknande evenemang som ”kulturnatten” i
Karlshamn bedöms inte aktuellt i dagsläget.
_________
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/2118 1.2.2

§ 105
Svar på medborgarförslag om att redovisa BTH-studenternas resultat
av Hattholmens framtida användning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 november 2015, § 208, av Roland Thörnquist.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 10 mars 2016, § 32, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att
redovisa BTH-studenternas resultat av Hattholmens framtida användning
på kommunens webbplats.
Karlskrona kommun har precis påbörjat planarbetet med att utveckla
Hattholmen till en funktionsblandad stadsdel. I det fortsatta planarbetet och
i utvecklingen av kommunens hemsida angående Hattholmen kan det helt
korrekt vara intressant att se vad BTH-studenterna tidigare har tagit fram
för material för området.
Att redovisa BTH-studenternas arbete på kommunens webbplats bedöms
dock inte som aktuellt då de utgör studentarbeten. Däremot kan det bli
aktuellt att länka vidare till Blekinge Tekniska Högskolas hemsida.
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen tar med sig synpunkten till
utvecklingen av hemsidan angående planarbetet för Hattholmen.
_________
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Sign

Sign
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Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Region Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2247 1.2.2

§ 106
Svar på medborgarförslag om att stadsbussarna trafikerar Mariedal/
Backabo via Hillerödsvägen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 160,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att delge Region Blekinge medborgarförslaget gällande ”att
stadsbussarna trafikerar Mariedal/Backabo vid Hillerödsvägen”, samt
2. att i övrigt anses medborgarförslaget besvarat.
Börje Dovstad (L), Jan-Olof Petersson (L), Carl-Göran Svensson (M) och
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015, § 63, av Anders Jacobsson.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren Anders Jacobsson berättar om sitt förslag.
Förslagsställaren föreslår att stadsbussarna trafikerar Mariedal/Backabo
via Hillerödsvägen.
Beslut om hur kollektivtrafikens linjesträckningar ska vara görs av Region
Blekinges trafiknämnd. Trafiknämnden har gjort bedömningen att man ökar
det kollektiva resandet om trafiken inte går genom Mariedal.
Kommunledningsförvaltningen anser dock att förslagsställarens synpunkter
ska delges Region Blekinge.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Akten

KS 2015/1734 1.2.2

§ 107
Svar på medborgarförslag om mindre filialer till stadsbibliotek Sommarbibliotek
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 161,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Kultur- och fritidsnämnden har den 1 februari 2016, § 4, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
mindre filialer till stadsbiblioteket – ”sommarbibliotek”, som under
sommarperioden placeras ut till t.ex. campingplatser med flera platser. En
god servicesyssla som kan skötas av t.ex. campingsvärden. Gärna en
blandning av litteraturutbud med inslag av författare från Blekinge.
Det är en god ambition att bland turister som besöker Karlskrona sprida
intresse för läsning och litteratur om Blekinge. Stadsbiblioteket och
kommunens nio biblioteksfilialer har ett rikt utbud av litteratur att låna ut.
Att skapa och organisera tillfälliga bibliotek finns tyvärr idag inte resurser
för. Däremot finns möjlighet att sprida foldrar om kommunens bibliotek och
dess öppettider samt litteraturlistor med tips på läsning om bland annat
Karlskrona och övriga Blekinge.
_________
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/604 1.2.2

§ 108
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 162,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 35, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun placerar fler cykelparkeringar på Trossö och speciellt på Borgmästaregatan, i nära
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan.
Borgmästaregatan är en välmöblerad gågata med många entréer till
fastigheter varför placering av nya cykelparkeringar måste ske efter noga
avvägning för att inte upplevas som ett hinder för gående och
näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/830 1.2.2

§ 109
Svar på medborgarförslag om fler reflex- och cykelbelysningskampanjer
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 163,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 34, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun startar en reflex- och
cykelbelysningskampanj tillsammans med flera aktörer, i syfte att upplysa
om vikten av att synas i mörkret för att minska antalet olyckor.
I Cykelstrategi 2030:s åtgärdsprogram finns en sådan kampanj med.
I november 2015 genomförde drift- och serviceförvaltningen, i samarbete
med Polisen, denna kampanj under namnet ”Använd reflex – Vi syns i
Karlskrona”. Reflexer delades ut till allmänheten och en tänkvärd
reklamfilm visades i flera medier.
________
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1009 1.2.2

§ 110
Svar på medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan
Skeppsbrokajen och Handelshamnen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 164,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 33, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun gör kajen längs med
Skeppsbrokajen och Handelshamnen till gång- och cykelväg eftersom det
är en unik kvalitet att färdas längs med havet.
Stadsmarinan som området vid Skeppsbrokajen kallas är försedd med en
kajpromenad där både gående och cyklister kan vistas.
Befintlig cykelväg finns även längs Östra Hamngatan för de som vill ha ett
genare stråk. Det pågår viss hamnverksamhet i handelshamnen och en
cykelväg skulle försvåra dessa möjligheter. Eftersom det redan finns
cykelväg längs vägen prioriterar drift- och serviceförvaltningen inte en
cykelväg även längs vattnet.
_________
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/2452 1.2.2

§ 111
Svar på medborgarförslag om att ta fram fler flytande
tömningsstationer för båttoaletter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 165,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015, § 228, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 31, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar fram flytande
tömningsstationer för båttoaletter. Dessa skulle kunna placeras på
strategiska platser i skärgården, t.ex. vid Utklippan.
Drift- och serviceförvaltningen har satsat på en tömningsstation placerad
vid Möcklöbron som anses vara en strategisk plats. Förvaltningen kommer
att anskaffa fler stationer och bl.a. placera en närmare Hasslöbron. Nya
stationer kommer, där så behövs, även utrustas för mottagande av sopor.
När det gäller att lägga ut en tömningsstation vid Utklippan kan det inte bli
aktuellt, då denna plats inte tillhör Karlskrona kommun utan
Statens Fastighetsverk.
_________
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Sammanträdesdatum

Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/118 1.2.2

§ 112
Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund
angående sitt medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Patrik Hansson (S) och Peter Glimvall (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill biträda Christopher Larssons förslag
röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 62 JA-röster och 11 NEJ-röster, 1 avstår och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 166,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
forts.
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Sammanträdesdatum

Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/118 1.2.2

§ 112 (forts).
Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund
angående sitt medborgarförslag
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016, § 28, av Eva Runesson.
Kommunledningsförvaltningen har den 19 februari 2016 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Eva Runesson berättar om sitt förslag.
Förslagsställaren föreslår att den som lämnat in ett medborgarförslag bör
få replikrätt när medborgarförslaget behandlas i kommunfullmäktige.
Vilka som får delta i överläggningen i kommunfullmäktige framgår av
5 kap 22 § kommunallagen. Av 5 kap 21 § kommunallagen framgår dock
att kommunfullmäktige får bestämma att även andra än ledamöter ska ha
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Rätten att delta i
överläggningar ska regleras i arbetsordningen enligt 5 kap 64 § kommunallagen.
Av Karlskrona kommuns ”Arbetsordning för kommunfullmäktige” framgår
följande: ”När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas,
ska förslagsställaren underrättas. Förslagsställaren har rätt att yttra sig när
fullmäktige behandlar dennes förslag. Talartiden är då två minuter och en
person per medborgarförslag”.
Förslagsställaren ges således enligt nu gällande arbetsordning en
möjlighet att under två minuter presentera sitt medborgarförslag, men har
inte rätt att därefter delta i överläggningen när ärendet behandlas av
kommunfullmäktige.
Inte heller i nu liggande förslag till uppdaterad arbetsordning som kommer
behandlas av kommunfullmäktige under 2016 föreslås någon sådan
talerätt.
forts.
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/118 1.2.2

§ 112 (forts).
Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund
angående sitt medborgarförslag
Det finns således en möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om att ge
även förslagsställaren talerätt under överläggningen.
Karlskrona kommun har dock inte sett något behov av att införa en sådan
rätt. Detta eftersom syftet med att bereda förslagsställaren talerätt inte är
att förslagsställaren ska debattera och försvara sitt förslag utan endast
presentera det för kommunfullmäktige.
Det ankommer sedan på kommunfullmäktiges folkvalda representanter att
ta ställning till vilka skäl som finns för eller emot förslaget, väga dessa mot
varandra och därefter fatta beslut i ärendet.
_________
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Sammanträdesdatum

Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Akten

KS 2015/928 1.2.2

§ 113
Svar på medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med
sportfiskeprofil
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 167,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Fredrika Ternelius.
Kunskapsnämnden har den 18 februari 2016, § 20, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att starta en gymnasieutbildning med sportfiskeprofil.
Inom gymnasieskolan finns arton nationella program, av dessa är tolv
stycken yrkesprogram och resterande högskoleförberedande program.
Samtliga program har en nationell programstruktur som måste följas. Det
finns dock möjligheter att inom ramen för programfördjupningen kunna
erbjuda olika kurser inom en given ram. Ett annat alternativ är att ansöka
om en så kallad särskild variant hos Skolverket.
I medborgarförslaget hänvisas det till Forshaga fiskegymnasium. Forshaga
fiskegymnasium är en särskild variant av yrkesprogrammet Naturbruk. För
närvarande har inte Karlskrona kommun det yrkesprogrammet vilket
därmed omöjliggör en ansökan om särskild variant inom det programmet.
Av de kurser som i nuläget kan erbjudas inom ramen för programfördjupningen i de nationella yrkesprogrammen finns heller inga som anknyter
till sportfiske.
Forts.

Sign

Sign

Sign

25

Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/928 1.2.2

§ 113 (forts).
Svar på medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med
sportfiskeprofil
Det finns för närvarande inga planer på att starta upp ett naturbruksprogram i Karlskrona, och då med en variant inom sportfiske, bland annat
på grund av de skäl som anges under punkt 2 och 3 nedan.
För att kunna ansöka om en särskild variant måste ett antal kriterier vara
uppfyllda. I gymnasieförordningen kap 5 § 2 står det bland annat följande:
1. Utbildning är av god kvalitet,
2. Det finns en lokal eller regional efterfrågan på de kunskaper och
färdigheter som utbildningen ger,
3. Kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens
syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning.
_________
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Sammanträdesdatum

Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Region Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2248 1.2.2

§ 114
Svar på medborgarförslag om att minst en av tvåans bussar varje
timme tar vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att delge Region Blekinge medborgarförslaget gällande ”att minst en av
bussarna på linje 2 varje timme tar vägen över Trummenäs – Säby –
Ramdala, samt
2. att anse medborgarförslaget besvarat.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Tommy Andersson (MP) och Christopher Larsson (SD) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 oktober 2014, § 187, av Inger Nilsson.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att minst en av tvåans bussar varje timme tar
vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala. Förslagsställaren påpekar
vidare att det ändå inte finns någon busshållplats på Ramdalaslätten och
längs den föreslagna vägen bosätter sig fler och fler. Kan tiderna dessutom
samordnas med skoltiderna skulle man kunna spara in på skolskjutsar.
Skolbarnen i Ramdala skulle dessutom slippa korsa E22 när de ska åka till
Karlskrona för studiebesök eller besök av idrottsanläggningar.
Kommunledningsförvaltningen tycker förslaget låter intressant inte minst
med anledning av ökat bostadsbyggande i Trummenäsområdet. Forts
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2248 1.2.2

§ 114 (forts).
Svar på medborgarförslag om att minst en av tvåans bussar varje
timme tar vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala
Beslut om förändringar av linjesträckningar i kollektivtrafiken görs dock av
Region Blekinge och dess trafiknämnd. Kommunledningsförvaltningen
menar därför att Region Blekinge bör se över möjligheten och
konsekvenserna av en delvis ny sträckning av linje 2.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2249 1.2.2

§ 115
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 169,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förbjuda all tung genomfartstrafik, utom buss i linjetrafik, mellan E22
i Lösen och Verkövägen, samt
2. att anse medborgarförslaget besvarat.
Birgitta Gamelius (M) och Jan-Olof Petersson (L) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
20 mars 2014, § 51, av Ida Josefsson.
Tekniska nämnden har den 28 oktober 2014, § 106, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att bygga en gångbana på Riksvägen i Lyckeby
mellan Östra Torpskolan och övergångstället vid Petter Dalsvägen.
Tekniska nämnden skriver att idag saknas gångbana på aktuell sträcka.
Förslagsställaren menar att Riksvägen är en genomfartsled där tunga,
snabba och många fordon använder vägen. Vägen är central i Lyckeby
med skola, förskola och boende. Riksvägen har en högsta tillåtna hastighet
om 30 km/h under skoltid (kl 06-18) på aktuell sträcka.
Förslagsställarens förslag är att införa farthinder eller avsmalningar, fartkamera samt trottoar. Förslagsställaren föreslår också att förbud, eller
fysiska hinder införs för att hindra all trafik förutom bussar på vägsträckan.
Tekniska förvaltningen har genomfört en hastighetsmätning på aktuell
sträcka.
forts.
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Sign
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2249 1.2.2

§ 115 (forts).
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
Denna visade att hastigheten på passerande fordon ligger på omkring
35 km/h, under den tid högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.
Under samma tid hörde 85 % av fordonen som mest 43 km/h. Under hela
mätperioden var medelhastigheten 38 km/h och 85 % av fordonen körde
som mest 48 km/h. Årsdygnstrafiken uppmättes till 3 700 fordon/dygn.
Vid övergångstället som leder från Petter Dalsvägen och till Östra Torpskolan finns ett farthinder som en interaktiv varningsskyltning som
uppmärksammar fordonsförare när gående passerar över vägen.
Ingen kollisionsolycka har rapporterats utmed Riksvägen mellan Östra
Torpsvägen och Skördevägen under de senaste tio åren.
De av förslagsställarens åtgärder som bedöms som möjliga att genomföra
är gångbana samt förbud för genomfartstrafik av tunga fordon, dock
undantaget buss i linjetrafik. Det bedöms inte som lämpligt att förbjuda all
fordonstrafik, utom buss i linjetrafik på sträckan, då detta skulle innebära
stora omvägar för många trafikanter. Tung trafik, som eventuellt väljer
denna väg som en genare väg till färjelägret på Verkö, kan dock med ett
förbud fås att välja vägen via Riksväg 28 istället. En skyltning med förbud
för genomfart av tunga fordon mellan E22 och Knösövägen bedöms kosta
omkring 10 000 kronor.
En eventuell gångbana läggs företrädesvis på Riksvägens norra sida där
den skulle betjäna de fastigheter som idag har anslutning mot Riksvägen.
Gångbanan skulle sträcka sig 250 meter, mellan Östra Torpsvägen och
fram till övergångstället vid Petter Dalsvägen, där det finns möjlighet att
välja denna för vidare färd. En gångbana utmed Riksvägen, på den sträcka
en sådan saknas, bedöms kosta omkring 500 000 kronor. Det bedöms inte
att fastighetslösen krävs för att tillskapa en gångbana till en bredd om
1,5 meter.
I Karlskrona kommuns nyligen beslutade Cykelstrategi finns en separat
gång- och cykelväg längs Riksvägen med som en föreslagen åtgärd.
forts.
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2249 1.2.2

§ 115 (forts).
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
Denna prioriterades i cykelstrategin längs ner bland de åtgärder som
föreslås under planperioden.
Kostnaden för en separat cykelväg längs Riksvägen ända fram till
Skördevägen bedöms vara 2,3 miljoner kronor. En gång- och cykelväg
kräver markinlösen av en markremsa på omkring tre meter av de
intilliggande fastigheterna på sträckan mellan Östra Torpvägen och
övergångstället vid Östra Torpskolan.
Det är också möjligt att i en första etapp enbart anlägga en gång- och
cykelväg fram till övergångstället vid Östra Torpskolan och sedan leda in
cyklister in mot den parallella Petter Dalsvägen. En sådan lösning bedöms
kosta omkring 1,2 miljoner kronor inklusive fastighetsinlösen.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunens nyligen antagna cykelstrategi följs och att, istället för enbart en gångbana, en kombinerad gångoch cykelväg anläggs i en första etapp utmed Riksvägen mellan Östra
Torpvägen och övergångstället vid Östra Torpskolan. I en andra etapp kan
gång- och cykelvägen förlängas vidare mot Skördevägen där den sedan
ansluter till den befintliga cykelvägen utmed Riksvägen mot Lösens kyrka.
Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin prioritering i
samband med nästa planeringsomgång prövar detta objekt mot andra
angelägna objekt inom kommunen.
_________
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28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 116
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.

Avsägelser
Anna Ekström (L) har i skrivelse 6 april 2016 avsagt sig uppdraget som
ordförande i funktionsstödsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i Region Blekinges
regionsstyrelse från den 1 juli 2016.
Iren Bahtijaragic (S) har i skrivelse 14 april 2016 avsagt sig uppdraget som
ledamot i arbetsmarknadsnämnden.
Martin Henriksson (SD) har i skrivelse 26 april 2016 avsagt sig uppdraget
som ledamot i arbetsmarknadsnämnden.
Alf Öien (S) har i skrivelse 26 april 2016 avsagt sig uppdraget som ledamot
i äldrenämnden från och med den 1 juli 2016.
_________
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28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 117
Kommunala val
Efter förslag av ledamot i valberedningen Lars-Göran Forss (M) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden
1:e vice ordförande Filip Issal (L) efter Karin Månsson.
Ledamot Johan Johansson (SD) efter Martin Henriksson
Samverkansnämnden
Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) efter Eva-Marie Malmgren.
________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS se nedan

§ 118
Anmälningsärende
a) KS 2015/2241 1.5.2. Socialnämnden 21 mars 2016, § 49.
Budgetuppföljningsrapport per februari 2015 för socialnämnden.

________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

§ 119
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1746 1.2.2
Medborgarförslag om subvention på inköp av friktionsdäck för minskat
slitage på infartsleden, av Michael Samuelsson.
KS 2016/1747 1.2.2
Medborgarförslag om att starta spårbunden persontransport mellan Verkö
färjeterminal och Karlskrona centrum, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1782 1.2.2
Medborgarförslag om att via reklam TV locka besökare till Karlskrona, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1848 1.2.2
Medborgarförslag om att bjuda in kommunens vänorter till Lövmarknaden,
av Roland Thörnquist.
KS 2016/1894 1.2.2
Medborgarförslag om att bygga en Puls-anläggning i Lyckeby, av
Mohammed Hassan.
KS 2016/1896 1.2.2
Medborgarförslag om att försöka få fler aktiviteter på Fisktorget, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1899 1.2.2
Medborgarförslag om att inplantera fler träd och buskar i stadsmiljön, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1926 1.2.2
Medborgarförslag om att inleda ett ”Sveaborg-samverkan” angående
världsarvet, av Roland Thörnquist.
forts.
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KS se nedan

§ 119 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1993 1.2.2
Medborgarförslag om att måla fler symboler för cykling på kombinerade
gång- och cykelvägar, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2060 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna cykelpump-stationer vid Aspöfärjan, av
Maria Lundeberg.
KS 2016/2146 1.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid vägtrafikplatsen Sunna
kanal, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2170 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar med väderskydd, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/2276 1.2.2
Medborgarförslag om att göra cykelöverfarter mellan Borgmästarekajen
och Borgmästaregatan samt mellan Fisktorget och Arklimästaregatan, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/2211 1.2.2
Medborgarförslag om att återställa blankvapnet på statyn av Karl XI samt
utlysa en arkitekt- och konstnärstävling om utformningen av miljön och
placering av lyktkandelabrarna där medborgarna får rösta på förslagen
som kommer in, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2277 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en belysnings- och ljussättningsplan för
världsarvet Karlskrona, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2278 1.2.2
Medborgarförslag om att göra om ÖoB:s lokaler i Lyckeby till ”Lyckeby
Basar & Saluhall”, av Roland Thörnquist.
forts.
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§ 119 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/2287 1.2.2
Medborgarförslag om att placera ut fler papperskorgar runt Karlskrona, av
Louise Svensson.
KS 2016/2374 1.2.2
Medborgarförslag om att bättre synliggöra cykelrampen vid Ristorgsbacken genom skyltning och marksymboler, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2379 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna en cykelväg/passage över en del av
Kungsgatan, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2338 1.2.2
Medborgarförslag om att uppmärksamma och marknadsföra Wämö
loppmarknad, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2198 1.2.2
Medborgarförslag om beslutet kring ombyggnad runt statyn på torget, av
Anton Jönsson.
KS 2016/2463 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar i centrum, speciellt vid
besöksmål och mötesplatser, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2544 1.2.2
Medborgarförslag om att följa upp översyn för de miljöer som ingår i världsarvet, men inte skyddas av lagstiftning, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2506 1.2.2
Medborgarförslag om att ge Blekinge Tekniska Högskola i uppgift att ge
förslag på hur nya kv Bonde ska utformas, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2691 1.2.6
Motion om att Karlskrona ska ansöka medlemskap i International Cities of
Refuge Network (ICORN), av Sofia Bothorp (MP).
forts.
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§ 119 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/2692 1.2.6
Motion om att skapa en naturskola och satsa på utomhuspedagogik i
Karlskrona, av Sofia Bothorp (MP).
KS 2016/2693/ 1.2.6
Motion om våld i nära relationer, av Emina Cejvan (M).
KS 2016/2702 1.2.6
Motion om att skapa fler båtplatser för fritidsbåtar i Sandhamns hamn, av
Lotta Antman (SD).
KS 2016/2701 1.2.6
Motion om att ge våra brukare en mer kvalitativ vårdag, av
Christopher Larsson (SD).
KS 2016/2703 1.2.6
Motion om att kommunen måste värna om sina kommuninvånare med
fokus på hjärtstartare, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/2588 1.2.6
Medborgarförslag om att kunna betala hamnavgifter på fler sätt än
kontanter, av Frida Johansson
KS 2016/2708 1.2.2
Medborgarförslag om att starta kampanj för att fler ska börja arbetspendla
med cykel, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2623 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram ett turist-/besökspaket för att presentera
Karlskronas specialiteter, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2575 1.2.2
Medborgarförslag om att publicera utredningsmaterial angående flytt av
brandstation på kommunens webbplats, av Roland Thörnquist.
forts.
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§ 119 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/2730 1.2.2
Medborgarförslag om att utöka kuratorer i Karlskrona,
av Evelina Söderholm.
KS 2016/2732 1.2.2
Medborgarförslag om ett utegym för allmänheten på Stumholmen, av
Kim Lindskog.
_________
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Akten

KS se nedan

§ 120
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2016.
KS 2016/2499 1.2.6
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
angående uppdrag att utreda frågan om ett nytt stadsingenjörskontor i
Karlskrona kommun, av Carl-Göran Svensson (M).

_________
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KS 2016/1884 1.2.6

§ 121
Svar på interpellation om svarstider på motioner och medborgarförslag till kommunfullmäktige i Karlskrona
Interpellation inkom den 15 mars 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) svarstider på motioner och medborgarförslag till
kommunfullmäktige i Karlskrona från Christopher Larsson (SD).
Patrik Hansson har den 8 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar: Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD).
________
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Akten

KS 2016/1685 1.2.6

§ 122
Svar på interpellation om hur kommunen ska agera när de romska
tiggarna vistas i kommunen i mer än tre månader
Interpellation inkom den 15 mars 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående hur kommunen ska agera när de romska
tiggarna vistas i kommunen i mer än tre månader från Christopher Larsson
(SD).
Patrik Hansson har den 8 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar: Patrik Hansson (S), Göran Eklund (SD), Christopher
Larsson (SD), Magnus Larsson (C) och Lotta Antman (SD).
________
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Akten

KS 2016/1686 1.2.6

§ 123
Svar på interpellation om diabeteshundar
Interpellation inkom den 15 mars 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående diabeteshundar från Christopher Larsson
(SD).
Patrik Hansson har den 8 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar: Patrik Hansson (S), Christopher Larsson (SD),
Göran Eklund (SD) och Peter Johansson (S).
________
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Akten

KS 2016/1683 1.2.6

§ 124
Svar på interpellation om arbetssättet i kommunstyrelsen
Interpellation inkom den 15 mars 2016 till kommunalråd Börje Dovstad (L)
angående arbetssättet i kommunstyrelsen från Christopher Larsson (SD).
Börje Dovstad har den 22 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar: Börje Dovstad (L), Christopher Larsson (SD) och
Jan-Olof Petersson (L).
________
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Akten

KS 2016/1431 1.2.6

§ 125
Svar på interpellation om världsarvet
Interpellation inkom den 18 februari 2016 till ordförande i kultur- och
fritidsnämnden Jonas Sandström (S) angående världsarvet från
Billy Åkerström (KD).
Jonas Sandström har den 20 april 2016 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationsdebatten till sammanträdet i maj.
________

Sign

Sign

Sign

Blad

45

Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll
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Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/744 1.4.1

§ 126
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2015,
2. att VA-taxan för år 2017 ska vara oförändrad,
3. att utöver tidigare beslut ska ianspråktagandet av det egna kapitalet
inom VA ska göras med 1,9 mnkr vardera för åren 2017 och 2018, samt
4. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av kvarvarande
investeringsmedel.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att godkänna förslag till resultatreglering för
2015, men att medge kunskapsnämnden att bibehålla sitt överskott om
4,7 Mkr för 2015.
Patrik Hansson (S) yrkar att ge kunskapsnämnden i uppdrag att
återkomma med rapport till kommunstyrelsen gällande verksamhetssituationen på Välkomsten, samt yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Ann-Louise Trulsson (KD) yttrar sig.
Billy Åkerström (KD) Bengt Fröberg (M) OCH Åsa Gyberg Karlsson (V)
yrkar bifall till Camilla Brunsbergs (M) ändringsyrkande.
Lotta Antman (SD) yrkar att godkänna förslag till resultatreglering för 2015,
men att medge kunskapsnämnden att bibehålla ett överskott om 4,0 Mkr
från 2015.
Chatarina Holmberg (S) och Yvonne Sandberg-Fries (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, samt till Patrik Hanssons (S) ändringsyrkande.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/744 1.4.1

§ 126 (forts).
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015
Lars- Göran Forss (M) påtalar att siffrorna i skrivelsen är felaktiga och bör
rättas till innan beslut fattas i ärendet.
Sammanträdet ajourneras kl 16.10-16.15.
Innan beslut fattas i ärendet ge ordförande information om de rätta
siffrorna i skrivelsen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunnbergs (M) ändringsyrkande, mot Lotta Antmans (SD)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunnbergs (M) ändringsyrkande
mot Lotta Antmans (SD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att Camilla Brunsbergs (M) förslag är motförslaget till
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla Kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill biträda Camilla Brunsbergs (M) förslag
röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 42 JA-röster och 31 NEJ-röster, 1 avstår och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordförande proposition på Patriks Hanssons (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Patrik Hanssons (S) förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 149,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2015,
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/744 1.4.1

§ 126 (forts).
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015
2. att VA-taxan för år 2017 ska vara oförändrad,
3. att utöver tidigare beslut ska ianspråktagandet av det egna kapitalet
inom VA ska göras med 1,9 mnkr vardera för åren 2017 och 2018, samt
4. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av kvarvarande
investeringsmedel.

Ärendet
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen bereda och lämna förslag till
resultatreglering. I samband med detta fattas också beslut avseende
eventuell överföring av investeringsmedel från föregående år.
Förslag till resultatreglering har beretts av bokslutsberedningen.
Nämnderna har, i förekommande fall, redovisat eventuella resultatregleringar och kvarvarande investeringsmedel från föregående år.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 april 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Karlskronahem AB
AB Karlskrona Moderbolag
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/2664 4.2.1

§ 127
Karlskronahem AB:s plan för att nyproducera 400 lägenheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 141,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta planen för produktion av 400 nya lägenheter som en inriktning
för Karlskronahem AB:s arbete,
2. att finansiering av planen koordineras med planerad fastighetsförsäljning, samt
3. att Karlskronahem AB återrapporterar arbetet samt styrelsens
förändringar i planen till AB Karlskrona Moderbolag och kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit åt AB Karlskronahem att ta fram en plan
för att nyproducera 400 lägenheter under perioden 2016-220.


Bostadsbyggandet



Plan



Bakgrund



Styrdokument



Direktiv



Omvärlds- och riskanalys



Efterfrågan och möjligheter



Prioriteringar och volymer



Byggnadstyper

_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/116 1.4.1

§ 128
Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 142,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att resterande 12,6 mnkr från den statliga engångsersättningen om
65,5 mnkr tilldelas kommunstyrelsen som reserv för att hantera kostnader
som uppkommer under 2016 som är att hänföra till flyktingsituationen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Med anledning av det ökade kostnadstrycket i samband med
flyktingsituationen, beslutade regeringen i en extra ändringsbudget att ge
kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Vid
fördelningen av detta stöd mellan kommunerna har antalet asylsökande
och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i
relation till kommunens befolkningstal beaktats. Fördelningen för
kommuner har utgått från befolkningen den 31 december 2014,
asylsökande per den 1 november 2015 samt nyanlända under januari till
september 2015.
För Karlskrona kommun innebär detta att ett engångsbelopp om 65,5
miljoner kronor har utbetalats i december månad 2015. Trots att
utbetalningen har skett under år 2015 kan stödet även användas för att
täcka kostnader som kan förväntas uppstå under år 2016. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 att tilldela kunskapsnämnden 4,0 mnkr
ur detta belopp att användas för kostnader som uppstått år 2015, samt
beslutade 2016-01-28 att tilldela ett antal nämnder medel med sammanlagt
48,9 mnkr för kostnader som uppstår under 2016 till följd av ett ökat
mottagande av människor på flykt.
forts.
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KS 2016/116 1.4.1

§ 128 (forts).
Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget
Medlen som ska fördelas ska inte påverka kostnaderna över åren, utan
täcka kostnader som är att hänföra till engångskostnader avseende
åtagande kopplade till människor på flykt.
Framtida kostnader ska hanteras inom nämndernas ordinarie
budgetramar.
Fördelning av resterande medel
Fördelning av resterande engångsbelopp om 12,6 miljoner kronor föreslås
av utredaren avsättas under kommunstyrelsen för att under 2016 hantera
kostnader som uppstår under året som är att hänföra till mottagande av
människor på flykt. Då kostnadsbilden i dagsläget är osäker, föreslår
utredaren att avvakta med andra fördelningen till dess kostnaderna kan
anges i precisare.
Karlskrona kommun driver evakueringsplatser i Lyckeby gamla skola och
på Kristianopels camping fram till siste mars respektive siste juni 2016. I
samband med etablering, drift och återställan av lokaler har kommunen
kostnader som återsöks hos Migrationsverket i efterhand. Prognosen på
vilka kostnader som kommer eller inte kommer att ersättas av Migrationsverket har en hög osäkerhet, då man inte på förhand kan veta om delar av
de poster som återsöks kommer att godkännas av Migrationsverket. Återsökning av medel sker efter att kostnaden har uppstått. I dagsläget har
Migrationsverket långa handläggningstider som också påverkar förloppet.
Socialnämnden har nödgats anlita privata aktörer i stor omfattning för att
säkerställa att man kan ta hand om de ensamkommande barn som enligt
lag anvisas till kommunen. Avtalen tecknades under november/december
föregående år då det kom som mest 17 barn i veckan till kommunen.
Socialnämnden ingick då entreprenadavtal med en privat aktör om 86
platser på HVB, där 74 av platserna är besatta. 12 platser är i dagsläget
inte besatta, vilket gör att det under första delen av 2016 uppstår kostnader
för ej besatta platser, som Migrationsverket inte medger.
forts.
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KS 2016/116 1.4.1

§ 128 (forts).
Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget
Migrationsverket har i den senaste prognosen, från den 4 februari, sänkt
sin uppskattning av antalet ensamkommande barn som kommer till
Sverige för att söka asyl under 2016 till skillnad från den som lämnades
innan årsskiftet. Den nya uppskattningen ligger mellan 12 000 – 27 000.
Som en följd av detta samt det och den osäkerhet som för närvarande
råder i vår omvärld har länsstyrelserna beslutat att bromsa
förhandlingsarbetet avseende överenskommelser om platser för
ensamkommande barn under februari, samt att nya fördelningstal kommer
att delges kommunerna under april månad 2016. Politiska beslut i Sverige
och övriga Europa påverkar starkt hur många som kommer till Sverige och
söker asyl. Sedan beslut om gräns- och idkontroller, tillfälliga
uppehållstillstånd och begränsad anhöriginvandring har antalet
ensamkommande barn som kommer till Sverige radikalt minskat. Stor
osäkerhet råder dock om vilka beslut som kommer fattas framöver. Antalet
människor på flykt har inte minskat, inte heller oroshärden i Syrien, Irak
och Afghanistan, däremot Sveriges och Europas flyktingpolitik. Detta ger
vid handen att kommunerna har mycket svåra planeringsförutsättningar för
att anordna placering för ensamkommande barn. Bästa möjligheten är om
kommunen i så stor utsträckning det går kan driva verksamhet i egen regi
vilket underlättar när behovet minskar och man då kan växla över till annan
verksamhet i lokalerna. Detta har hittills inte möjliggjorts i tillräcklig
utsträckning i Karlskrona, antalet barn som är placerade i HVB som drivs i
kommunal regi är 78 och placerade hos privata aktörer är 112 barn.
Funktionsstödsförvaltningen har kontakt med personer som kan vara i
behov av kostnadskrävande insatser som eventuellt inte täcks av
Migrationsverket eller annan huvudman.
Kunskapsförvaltningen har projektplanering kring insatser kopplade till
flyktingmottagande som kommer att behöva viss finansiering under 2016
från engångsbeloppet.
Under året kan också andra kostnader uppkomma som är att hänföra till
arbetet med människor på flykt som pengarna kan behöva destineras till.
_________
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Akten

KS 2015/2693 1.9.1

§ 129
Förslag till IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 143,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun år 2016-2020.
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Göran Forss (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Den 24 mars 2011 antog kommunfullmäktige IT-infrastrukturprogram för
Karlskrona kommun 2011-2015.
Ett förslag på nytt IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun år
2016-2020 har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter
från Affärsverken AB och kommunledningsförvaltningen.
Det övergripande målet är detsamma som i nuvarande program och utgår
ifrån regeringens bredbandsstrategi, år 2020 ska 90 % av alla hushåll och
företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Programmet möter
även upp Bredbandstrategin för Blekinge län och har innan färdigställande
varit på remiss till 75 instanser.
En förändring sedan förra programmet är att Affärsverken AB har förvärvat
ett fibernät på landsbygden från IP-Only vilket innebär att Affärsverken AB
framöver har en än viktigare roll för att realisera de uppställda målen.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Samtliga nämnder/Styrelser
Akten

KS 2016/1638 1.6.3

§ 130
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia
stad för åren 2016-2018
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 144,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun
och Gdynia stad för åren 2016-2018.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Karlskrona kommun och Gdynia stad är vänorter sedan 1990. För att
konkritisera vänortssamarbetet har ett förslag till samarbetsprogram för
åren 2016-2018 tagits fram av de båda vänorterna.
Det tidigare programmet omfattade åren 2013-2015. Det nya förslaget till
samarbetsprogram framgår av bilaga.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Samtliga nämnder/Styrelser
Förvaltningar
Akten

KS 2015/760 1.2.7

§ 131
Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 145,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda
vid kommunfullmäktiges april- och oktobersammanträden redovisas.
Kommunallagen 5 kap innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: en motion/medborgarförslag 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/medborgarförslaget från vidare
handläggning.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Landstinget Blekinge
Äldrenämnden
Funktionsstödsnämnden
Akten

KS 2015/219 1.6.3

§ 132
Ändring av samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 146,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag om inriktning om utökning av uppgifter avseende
digitala utbildningar och ansvar för syn-, hörsel- och ortopedtekniska
hjälpmedel samt förbrukningsartiklar från och med år 2016.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Landstinget i Blekinge samt Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström
och Sölvesborgs kommuner har kommit överens om att från och med den
1 januari 2011 inrätta en gemensam nämnd, kallad Samverkansnämnden i
Blekinge. Nämnden ingår i landstingets organisation. Nämnden har sju
ledamöter, varav två utses av landstinget och en utses av respektive
kommun.
Under 2015 har diskussioner förts kring möjligheten att utöka samverkansnämndens ansvarsområde med fler uppgifter. Två områden har då
framstått som lämpliga.


Samverkansnämnden skulle kunna få i uppdrag att driva vidare
projektresultatet efter projektet KIVO (Kompetens i Värd och
Omsorg). Projektet ska tydliggöra utvecklingsbehov och ökade krav
på den anställdas kompetens inom vården och omsorgen av äldre.
Ansvaret för de digitala utbildningarna (KIVO) behöver då skrivas in
bland de uppgifter som nämnden har enligt 1 § Samverkansnämndens reglemente.



Enligt gällande reglemente är syn-, hörsel- och ortopediska
hjälpmedel, samt förbrukningsartiklar undantagna från nämndens
ansvarsområde. Det har dock bedömts som lämpligt att ge
Samverkansnämnden ett ansvar för detta. Undantagen behöver då
strykas i 1 § Samverkansnämndens reglemente.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/219 1.6.3

§ 132 (forts).
Ändring av samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag
Landstingsfullmäktige har den 2 november 2015 beslutat att godkänna
förslag om inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala
utbildningar och ansvar för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel
samt förbrukningsartiklar från och med år 2016, samt att sända ärendet till
respektive kommun för behandling.
_________
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Kommunrevisionen
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/1261 1.4.1

§ 133
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning 2015 för
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 147,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja ledamöterna i direktionen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge ansvarsfrihet, samt
2. att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Mikael Augustsson (L), Lisbeth Bengtsson (S), Daniel Håkansson (S),
Maria Persson (C), Anders Persson (S) och Bengt Fröberg (M) anmäler
jäv.

Ärendet
Revisionen har med skrivelse upprättad den 24 februari 2016 lämnat
revisionsberättelse för år 2015. Av Karlskrona kommunfullmäktige utsedda
revisorer, har granskat Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet
som bedrivs av direktionen. Ernst & Young har biträtt i denna granskning.
Revisionen skriver att direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. Den ansvarar även för att det finns intern kontroll.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
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KS 2016/1261 1.4.1

§ 133 (forts).
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning 2015 för
Räddningstjänstens Östra Blekinge
Revisionen bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänsten
Östra Blekinge har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Revisionen bedömer utifrån årets granskning att direktionens interna
kontroll varit tillräcklig.
Inom varje mandatperiod skall direktionen fastställa ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst. Ett sådant handlingsprogram finns fastställt
för mandatperioden 2011-2014, detta har fortsatt att gälla under 2015. Nytt
handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018 har tagits fram under
2015 och antas av Direktionen under februari 2016.
Revisionen bedömer att det i årsredovisningen ges en sammanfattande
redovisning och utvärdering av direktionens fastställda verksamhetsmål på
ett tillfredsställande sätt.
Revisionen bedömer att de av direktionen fastställda operativa målen i allt
väsentligt har uppnåtts.
Förbundet redovisar för år 2015 ett negativt resultat om 961 tkr, vilket
innebär att förbundet inte uppfyller målet om en ekonomi i balans. Av
särskilda skäl har Direktionen beslutat at verksamheten år 2015 planeras
mot ett nyttjande av det egna kapitalet om 600 tkr.
Sammantaget uppnår förbundet två av tre finansiella mål för 2015.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1557 1.2.6

§ 134
Svar på motion om suicidprevention
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 150,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Maiellen Stensmark (MP), Börje Dovstad (L) och Christopher Larsson (SD)
yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
I en motion från Sofia Bothorp (MP) önskar motionären att kommunfullmäktige ska föreslå att Karlskrona kommun utbildar sin personal i
suicidprevention, att kommunen tar fram en suicidpreventiv plan för
kommunernas verksamheter samt att Karlskrona kommun tar initiativ till att
samverka med landstinget och övriga kommuner att ta fram en länsövergripande strategi i suicidprevention för Blekinge.
Kommunfullmäktige har den 10 december 2015, § 221, återremitterat
ärendet för att höra Folkhälsorådets synpunkter.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 mars 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/330 1.2.6

§ 135
Svar på motion om hållbar IT-strategi
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Yrkande
Tommy Andersson (MP) yrkar att motionen återremitteras för att strategin
kompletteras med heltäckande krav på IT-utrustning, dvs inklusive
telefoner och att resultat från utredningen om återanvändning arbetas in i
strategin.

Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill att ärendet ska avgöras i
dag röstar NEJ och de som vill biträda Tommy Anderssons (MP)
återremissyrkande röstar JA.
Fullmäktige beslutar med 8 JA-röster och 66 NEJ-röster och 1 avstår att
ärendet ska avgöras i dag och finner att komunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/330 1.2.6

§ 135 (forts).
Svar på motion om hållbar IT-strategi
Ärendet
I en motion från Yvonne Sandberg-Fries (MP) föreslås att en strategi tas
fram för att säkerställa att Karlskrona kommuns användning, kassering och
inköp av IT ställer högsta möjliga ekologiska och sociala krav. Vidare
föreslås att strategin inkluderar hur medborgares och anställdas integritet
skyddas i största möjliga omfattning.
Upphandling är ett viktigt styrmedel för att bidra till en hållbar och säker
utveckling av kommunens verksamhet. Kommunens Inköp och upphandlingspolicy beskriver hållbarhetskrav inom miljö och det sociala/
etiska området. Många upphandlingar genomförs genom ramavtal vid
Kammarkollegiet och innehåller då från början höga krav på hållbarhet
samt rutiner för uppföljning. Vid upphandlingar utanför Kammarkollegiets
ramavtal tillämpar kommunen Upphandlingsmyndighetens riktlinjer inom
hållbarhet. Sveriges Ekokommuners (SEKOM) hållbarhetskriterier ska
också beaktas vid upphandling och inköp enligt kommunens Inköp och
upphandlingspolicy. Inom IT-området ställs idag hårda krav på kvalitet på
datorer för att de ska hålla över tid samt krav på att alla datorer är
”energistar” märkta.
Upphandlingsavdelningen har skriftliga riktlinjer för informationssäkerhet
och IT plattformsanpassningskrav som bifogas vid upphandling och tas
med när avtal skrivs med leverantören. Vid behov skrivs även sekretessavtal med IT-leverantören.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 mars 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1297 1.2.6

§ 136
Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas
föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök
på dennes arbetsplats
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Yrkande
Lotta Antman (SD), Jan-Olof Petersson (L) och Christopher Larsson (SD)
yrkar bifall på motionen.
Chatarina Holmberg (S), Ingrid Hermansson (C), Bengt Fröberg (M),
Sofia Bothorp (MP), Börje Dovstad (L) och Maiellen Stensmark (MP) yrkar
bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Lotta Antmans (SD) bifallsyrkande på motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill biträda Lotta Antmans (SD) bifallsyrkande
på motionen röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 59 JA-röster och 11 NEJ-röster, 1 avstår och 4
frånvarande och finner att komunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
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KS 2015/1297 1.2.6

§ 136 (forts).
Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas
föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök
på dennes arbetsplats
Ärendet
I motionen skriver Lotta Antman (SD) att uppdra åt kunskapsnämnden att i
dialog med skolorna finna lämpliga lösningar som underlättar för skolorna
att bjuda in klassernas föräldrar för att tala om sina yrken och/eller
arrangera studiebesök på sina arbetsplatser.
I juni 2011 tog kommunfullmäktige beslut om att skapa en sammanhållen
vägledningsorganisation. Under hösten 2013 och våren 2014 arbetade en
grupp bestående av studie- och yrkesvägledare från grund – och
gymnasieskolan, förskolechef, rektorer från grund- och gymnasieskolan
samt representant från tidigare utbildningsförvaltningen med att ta fram en
plan för studie- och yrkesvägledning för Karlskrona kommun. Denna plan
skulle bland annat säkerställa likvärdigheten för våra elever oavsett
kommunal skola. Planen togs sedan i tidigare barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden under våren 2014. I planen betonas bl.a. att
studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar.
Studie- och yrkesvägledning berör all personal i skolan och förekommer i
undervisningen genom informationsinsatser och vägledning. Kunskaper
om samhälls- och arbetsliv utgör en viktig grund för att eleven ska få idéer
och uppslag om framtida yrkes- och intresseområden.
Studie- och yrkesvägledning skall vara till hjälp för den enskilde eleven och
fatta välgrundade beslut kring sin framtid. Det centrala är att det är elevens
individuella intressen, behov och förutsättningar som alltid sätts i fokus.
För att detta ska kunna förverkligas handlar det om vilken vikt som läggs
vid studie- och yrkesvägledning. Genom att värdera vägledning högt och
anse det vara betydelsefullt är förutsättningarna för att genomföra det
arbetsplanen säger naturligtvis mycket stora.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1297 1.2.6

§ 136 (forts).
Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas
föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök
på dennes arbetsplats
I planen finns också ett aktivitetsplan som har som syfte att tillgodose
elevens behov utifrån sina förutsättningar, nämligen att: bli medveten om
sig själv, medveten om olika valalternativ, såsom utbildningar och yrken, bli
medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen, lära sig fatta
beslut och lära sig att genomföra sina beslut. Det finns således ett antal
företag och exempel på aktiviteter som behöver genomföras i de olika
skolformerna för att på så sätt följa styrdokumenten.
_________
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
12 maj 2016

§ 137

Muntlig frågestund

§ 138

Svar på medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid hotellet på
Fisktorget

§ 139

Svar på medborgarförslag om att ordna en inbjudan till nationell arkitekttävling för nuvarande kv Bonde, samt att resultaten redovisas för
allmänheten

§ 140

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 141

Kommunala val

§ 142

Anmälningsärenden

§ 143

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 144

Inkomna interpellationer

§ 145

Svar på interpellation om världsarvet

§ 146

Svar på interpellation om lantmäteritjänster

§ 147

Svar på interpellation om rökning i skolan.

§ 148

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet.

§ 149

Årsredovisning år 2015 för Karlskrona kommun

§ 150

Uppdatering av revisionsreglemente

§ 151

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för Kommunsamverkan
Cura Individutveckling

§ 152

Ny- och omtecknande av hyresavtal för Karlskrona kommuns förhyrda ytor i
Ruthensparre, Östra Hamnsgatan

§ 153

Uppföljning per den 31 mars 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

_________

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 12 maj 2016 klockan 13.00 – 17.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S) jäv del av § 148
Maria Persson (C) jäv del av § 148
Peter Glimvall (M) kl 13.00-16.45 §§ 137del av § 149, jäv del av § 148
Jörgen Johansson (C) del av § 148

Ålderman
Ledamöter

Linda Ekström (S) kl 13.00-16.30 §§
137- del av §§ 149, jäv del av §§ 148
Peter Johansson (S) jäv del av § 148
Jeanette Håkansson (S) jäv del av § 148
Susanne Johansson (S) jäv del av § 148
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Daniel Håkansson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) jäv del av § 148
Elina Gustafsson (S) jäv del av § 148
Eva Strömqvist (S) jäv del av § 148,
jäv § 151
Thomas Karlsson (S) kl 13.00-16.45 §§ 137- del
av § 149, jäv del av § 148
Åke Håkansson (S) jäv del av § 148
Jan-Anders Lindfors (S) jäv del av § 148
Eva Lotta Altvall (S) jäv del av § 148
Patrik Hansson (S) jäv del av § 148
Jeanette Pettersson (S) jäv del av § 148
Jonas Sandström (S) jäv del av § 148
Shahram Behrous (S) kl 13.25-17.00 §§ 142-153
Camilla Brunsberg (M) jäv del av § 148
Jan-Åke Nordin (M) jäv del av § 148
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M) jäv del av § 148
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.55
§§ 137- 151, jäv del av § 148, jäv § 151
Emma Swahn Nilsson (M) jäv del av § 148
Carl-Göran Svensson (M) jäv del av § 148
Anna Ottosson (M) jäv del av § 148
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12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Camilla Karlman (SD) jäv del av § 148
Michael Hess (SD) kl 13.00-16.00 §§
137- del av § 149
Martin Henriksson (SD) jäv del av § 148
Pernilla Cederholm (SD) jäv del av § 148
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD) jäv del av § 148
Christopher Larsson (SD) jäv del av § 148
Björn Nurhadi (SD) jäv del av § 148
Paul Cederholm (SD) jäv del av § 148
Åsa Larsson (SD) jäv del av § 148
Anna Ekström (L) jäv del av § 148
Börje Dovstad (L) jäv del av § 148
Mikael Augustsson (L)
Magnus Larsson (C) jäv del av § 148
Jörgen Johansson (C) jäv del av § 148
Ingrid Hermansson (C) jäv del av § 148,
jäv § 151
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP) jäv del av § 148
Tommy Andersson (MP)
Sofia Bothorp (MP) kl 13.30-17.00 §§
146-153, jäv del av §148
Björn Gustavsson (MP) jäv del av § 148
Johan Eriksson (V) kl 13.00-16.15 §§
137- del av § 149, jäv del av § 148
Ulf Hansson (V) jäv del av § 148, jäv § 151
Åsa Gyberg-Karlsson (V) jäv del av § 148
Tommy Olsson (KD) kl 13.30-14.40 §§
137- del av § 148
Billy Åkerström (KD) jäv del av § 148

Ersättare

Håkan Eriksson (S) jäv del av § 148
Sattar Zad (S) jäv del av § 148
Claes-Urban Persson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S) jäv del av § 148
Marcus Degerskär (S)
Ida Henriksson (S) jäv del av § 148
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S) jäv del av § 148
Ann-Charlotte Yvermark (S) jäv del av § 148
Birgitta Gamelius (M) jäv del av § 148
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Gerd Sjögren (M) jäv del av § 148
Ulf Danielsson (M)
Bengt Fröberg (M) jäv del av § 148
Marianne Nordin (M) jäv del av § 148
Tove Håkansson (SD) kl 13.00-16.45 §§ 137del av § 149, jäv del av § 148
Gunilla Ekelöf (L) jäv del av 148, jäv § 151
Desiree Hoberg (V) jäv del av § 148
Harry Rson Svensson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 14.40-17.00 del
av §§ 148, 149-153
Anna Strömqvist (S) kl 16.30-17.00 §§ 150-153
Övriga

Närvarande ersättare

Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Ingrid Andersson (SD)
Göran Eklund (SD)
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)
José Espinoza (MP)

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Måndagen den 23 maj 2016, kl. 12.00

Utses att justera

Åsa Gyberg-Karlsson (V), Camilla Karlman (SD),
Michael Hess (SD) och Britt-Marie Havby (C)

Justerade paragrafer

§§ 137 - 153

Sign

Sign

Sign

Blad

4

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rikard Jönsson jäv del av § 148

Ordförande

______________________________
Jörgen Johansson del av § 148

Justerare

_______________________________
Åsa Gyberg-Karlsson jäv del av § 148

_______________________________
Camilla Carlman jäv del av § 148

_______________________________
Michael Hess del av § 148

_______________________________
Britt-Marie Havby del av § 148

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 23 31 maj 2016
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef

Sign

Sign

Sign

Blad

5

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

6

Sammanträdesprotokoll

§ 137
Muntlig frågestund
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om han är nöjd med placering 10 vad avser utanförskap.
Patriks Hansson svarar.
-------

Yvonne Sandberg-Fries (MP) ställer en fråga till socialnämndens ordförande
Ingrid Hermansson (C) om boendet Rosenbom räknas som ett anständigt
boende.
Ingrid Hermansson (C) svarar.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/2249 1.2.2

7

§ 138
Svar på medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid
hotellet på Fisktorget
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 184,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Björn Gustavsson (MP) och Gunilla Ekelöf (L) yttrar sig
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 november 2015, § 208, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 32, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och entrévägen till hotellet vid Fisktorget på
ett säkrare sätt, särskilt för cyklister som kommer från väster. Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar, markera vägningsplikt för de fordon
som ska ut på Skeppsgossegatan och skyltar och marksymboler för gående.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får en
orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte eftersom
vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg, men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Eftersom
symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en viss
halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer
hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1728 1.2.2

8

§ 139
Svar på medborgarförslag om att ordna en inbjudan till nationell
arkitekttävling för nuvarande kv Bonde, samt att resultaten redovisas för
allmänheten
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 185,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015 § 151, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 30 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun ska bjuda in till en
internationell arkitekttävling om utformningen av ett kulturkvarter i
kv Bonde. Förslagsställaren vill också att invånarna i Karlskrona ska bli den
jury som röstar fram det vinnande bidraget.
I mars 2016 beslutade kommunstyrelsen att en fördjupad utredning ska göras
om kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde. Utredningen beräknas pågå under 2016
och därefter kan ett beslut om arkitekttävling tas.
Den nuvarande bebyggelsen i kv Bonde har mycket höga kulturhistoriska
värden och förslagen i en arkitekttävling måste bedömas av en professionell
jury utifrån en rad kriterier som rör både gestaltning och utförande.
Om beslut om en arkitekttävling tas avser kommunen att genomföra tävlingen
med stöd av Sveriges Arkitekter.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

9

§ 140
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.

Avsägelser
Lisbeth Bengtsson (S) har i skrivelse som inkom den 2 maj 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge från om med den 1 juli 2016.
Inger Eriksson (S) har i skrivelse den 3 maj 2016 avsagt sig uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
Maiellen Stensmark (MP) har i skrivelse den 9 maj 2016 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.

_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 141
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Funktionsstödsnämnden
Ordförande Karin Dovstad (L) efter Anna Ekström, från den 1 juli 2016.
Kommunstyrelsen
Ersättare Marianne Grundblad (L) efter Anna Ekström, från den 1 juli 2016.
Region Blekinge
Ledamot Gunilla Ekelöf (L) efter Anna Ekström, från den 1 juli 2016.
_________

Sign

Sign

Sign

10

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 142
Anmälningsärende
a) Socialnämnden 18 april 2016, § 63. Budgetuppföljningsraport per mars
2016 för socialnämnden.
b) Länsstyrelsen Skåne. Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.

________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

12

§ 143
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/2777 1.2.2
Medborgarförslag om att informera om mervärden i samband med utveckling
av stadsmiljön, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2759 1.2.6
Motion om upplåtelse av mark för cirkus med djur, från
Åsa Gyberg-Karlsson (V).
KS 2016/2776 1.2.2
Medborgarförslag att redovisa hur kommunens skattemedel fördelas mellan
idrott och kultur, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2761 1.2.2
Medborgarförslag om att bygga om Gullberna stationsområde, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/2760 1.2.2
Medborgarförslag om att utveckla mottagandet av cykelturister, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/2898 1.2.2
Medborgarförslag om att bjuda in Karlskronas medborgare till en tidig
medborgardialog om Muddrets och Hattholmens framtida utveckling, av
Roland Thörnquist
KS 2017/2899 1.2.2
Medborgarförslag om att låta ungdomar bli badplatsvärdar i sommar, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/2900 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram besöks-/turistkasse med reklam om vad
Karlskrona kommun kan erbjuda och visa upp, av Roland Thörnquist
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad

13

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 143 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/2901 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram material som redovisar hur kommunen tar
tillvara, förvaltar och utvecklar ekosystemtjänster, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2946 1.2.6
Motion om att förmänskliga stödbehövande kommuninvånare, från Christopher
Larsson (SD).
KS 2016/2952 1.2.2
Medborgarförslag att förbättra medborgardialoger, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2982 1.2.6
Motion om att införa ”Bostads Först”-modellen inom socialtjänsten, från
Yvonne Sandberg-Fries (MP).
KS 2016/2983 1.2.2.
Medborgarförslag om att samla all cykelinformation som till exempel
cykelvägar /besöksmål m.m. i ett och samma dokument, från
Roland Thörnquist.
KS 2016/2997 1.2.2
Medborgarförslag att förvärva samtliga fastigheter som Svenska Kyrkan avser
att avyttra inom kvarteret Bonde, från Roland Thörnquist.
KS 2016/3015 1.2.6
Motion avseende försöksverksamhet med 30 timmars arbetsvecka, från Åsa
Gyberg-Karlsson (V).

_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS se nedan

§ 144
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
KS 2016/2758 1.2.6
Interpellation till ordföranden i kunskapsnämnden Chatarina Holmberg (S)
gällande rökning i skolan, av Christopher Larsson (SD).
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2016/1431 1.2.6

§ 145
Svar på interpellation om världsarvet
Interpellationen inkom den 18 februari 2016 till ordförande i kultur- och
fritidsnämnden Jonas Sandström (S) angående världsarvet från
Billy Åkerström (KD).
Jonas Sandström har den 20 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar:
Jonas Sandström (S) och Harry R:son Svensson (KD)
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2016/2499 1.2.6

§ 146
Svar på interpellation om lantmäteritjänster
Interpellationen inkom 18 april till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående lantmäteritjänster från
Carl-Göran Svensson (M).
Patrik Hansson har den 27 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar:
Patrik Hansson (S), Carl-Göran Svensson (M) och Gunilla Ekelöf (L).
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2016/2758 1.2.6

§ 147
Svar på interpellation om rökning i skolan
Interpellationen inkom 28 april till kunskapsnämndens ordförande
Chatarina Holmberg (S) angående i rökning i skolan från
Christopher Larsson (SD).
Chatarina Holmberg har den 10 maj 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar:
Chatarina Holmberg (S), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD),
Linda Ekström (S), Bengt Fröberg (M) och Björn Gustavsson (MP)
________

Sign

Sign

Sign

Blad

17

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Samtliga nämnder/styrelser
Revisonen
Akten

KS 2015/753 1.4.1

Blad

18

§ 148
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
arbetsmarknadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för Arbetsmarknadsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Jan-Anders Lindfors (S), Emina Cejvan (M), Christopher Larsson (SD),
Martin Henriksson (SD) och Johan Eriksson (V) anmäler jäv och deltar
inte i beslutet.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för driftoch servicenämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ

Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för drift- och servicenämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Jäv
Peter Johansson (S), Gunilla Ekelöf (L), Anna Ottosson (M),
Åke Håkansson (S), Paul Cederholm (SD), Jörgen Johansson (C)
Birgitta Gamelius (M) och Desiree Hoberg (V) anmäler jäv och deltar inte
i beslutet.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
funktionsstödsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för funktionsstödsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Anna Ekström (L), Tomas Karlsson (S), Anders Ovander (M), Camilla
Karlman (SD), Tove Håkansson (SD) och Gerd Sjögren (M) anmäler jäv
och deltar inte i beslutet.
---------

forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för kulturoch fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Jonas Sandström (S), Billy Åkerström (KD), Anders Persson (S), Kerstin
Ekberg- Söderbom (S), Peter Glimvall (M), Susanne Cederholm (SD),
Yvonne Sandberg- Fries (MP), Ida Henriksson och Ulf Hansson (V)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
kunskapsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för kunskapsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.

Jäv
Chatarina Holmberg (S), Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M),
Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Åsa Gyberg-Karlsson (V)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

--------Sign

Sign

forts.
Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för miljöoch samhällsbyggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och de enskilda förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Magnus Larsson (C), Susanne Johansson (S), Carl-Göran Svensson
(M), Ann-Charlotte Yvermark (S), Björn Nurhadi (SD), Björn Gustavsson
(MP) och Jeanette Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtande förklaringen från nämnden, riktas
anmärkning mot Socialnämnden för 2015, samt

2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
socialnämnden ansvarsfrihet.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Yrkande
Ingrid Hermansson (C), Yvonne Sandberg-Fries (MP), Lotta Antman
(SD) och Rikard Jönsson (S) yttrar sig.
Christopher Larsson (SD) yrkar att socialnämndsledamöterna Pernilla
Cederholm och Göran Eklund inte får anmärkning av
kommunfullmäktige.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på anmärkningen för hela socialnämnden
mot Christopher Larssons yrkande att inte Pernilla Cederholm och
Göran Eklund ska få någon anmärkning av kommunfullmäktige och
finner att man beslutar enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunfullmäktiges presidiums förslag röstar ja och de som vill biträda
Christopher Larssons förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 57 ja-röster mot 13 nej-röster och 5
frånvarande enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.
Reservationer
Camilla Karlman (SD), Michael Hess (SD), Martin Henriksson (SD),
Susanne Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD) Tove Håkansson (SD),
Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul
Cederholm (SD), Åsa Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Jäv
Ingrid Hermansson (C), Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S), Pernilla
Cederholm (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Med anledning av revisionens anmärkning mot socialnämnden så har
kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring från nämnden. Av
förklaringen framgår det att nämnden tagit del av revisionens kritik och
påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram för att rätta till bristerna.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Camilla Brunsberg (M),
Chatarina Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S),
Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman
(SD), Börje Dovstad (L), Billy Åkerström (KD), Sofia Bothorp (MP),
Håkan Eriksson (S), Peter Glimvall (M), Anna Ottosson (M), Björn
Nurhadi (SD), Camilla Karlman (SD), Maria Persson (C), Anna Ekström
(L) och Åsa Gyberg Karlsson (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
--------forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
valnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Birgitta Gamelius (M) och Martin Henriksson (SD) och anmäler jäv och deltar
inte i beslutet.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
äldrenämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för äldrenämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Jan-Åke Nordin (M), Eva-Lotta Altvall (S), Marianne Nordin (M), Åsa Larsson
(SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
---------forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Emina Cejvan (M) och Jeanette Håkansson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Ärendet
Ordförande i revisionen Camilla Mikler (M) och Anders Håkansson från EY
redovisar revisionsberättelsen för år 2015.
Revisionen har med skrivelse den 8 april 2016 lämnat revisionsberättelse för
2015.
Av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i
styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll i
verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

forts.
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i
enlighet med den kommunala redovisnings-lagen och god redovisningssed.
Det lagstadgade balanskravet är uppfyllt. Verksamhetens skatte-intäkter och
generella bidrag överstiger nettokostnader.
Fullmäktiges finansiella målsättningar bedöms i stort uppfyllda för 2015.
Skattefinansierade investeringar överstiger för 2015 själv-finansieringsgraden
vilket framförallt beror på eftersläpningar från tidigare år. Målet går dock ej att
mäta eftersom det enligt beskrivningen inte anges någon bortre tidsgräns.
Kommunstyrelsen har i förvaltningsberättelsen inte gjort någon samlad
bedömning av huruvida de övergripande verksamhetsmålen för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts. Detta innebär att vi inte kan göra någon
bedömning om i vilken grad fullmäktiges verksamhetsmål har uppnåtts. Mot
bakgrund av detta samt ej uppnådda lagstadgade krav anser vi att det är
oklart huruvida kommunen för 2015 bedriver ändamålsenlig verksamhet fullt
ut.
Vi har vid granskningen uppmärksammat briser i arbetet med den interna
kontrollen.
forts.
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§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Ansvarsprövning
Vi riktar återigen anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning,
ledning, uppföljning och kontroll.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2015. Vi
åberopar upprättade redogörelse och rapporter.

_________
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Sign
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§ 149
Årsredovisning år 2015 för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2015.

Patrik Hansson (S), Carl-Göran Svensson (M), Yvonne Sandberg-Fries (MP),
Jan-Åke Nordin (M), Emma Swahn Nilsson (M), Billy Åkerström (KD),
Magnus Larsson (C), Emina Cejvan (M), Bengt Fröberg (M), Björn Nurhadi
(SD), Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Camilla Brunsberg (M) påtalar att det är fel skattesats i årsredovisningen på
sidan 4.
Christopher Larsson (SD) och Börje Dovstad (L) yrkar bifall till godkännandet
av årsredovisningen.
Ordförande informerar om att på sidan 14 under rubriken kommunalskatt,
på sidan 22 i tabell 26 kommunen finns det rätt uppgifter om skattesatsen för
år 2015 (22,10).

Ärendet
Den sammanställda redovisningen inkluderar all verksamhet som bedrivs i
förvaltningsform och i annan juridisk form. Syftet är att ge en sammanfattande
bild av kommunens ekonomiska ställning och åtagande.
Den sammanställda redovisningen avser kommunen, moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet, Räddningstjänsten Östra Blekinge,
Karlskrona Baltic Port AB, Karlskrona Fryshus AB samt Cura Individutveckling.
Kommunen består av 11 nämnder: arbetsmarknadsnämnden, drift- och
servicenämnden, funktionsstödsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
kunskapsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden,
valnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen.
forts.
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Sign
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§ 149 (forts).
Årsredovisning år 2015 för Karlskrona kommun
Därtill finns också kommunrevisionen.
Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona Moderbolag och dess
helägda bolag.
_________
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KS 2016/2373 1.8.1

§ 150
Uppdatering av revisionsreglemente
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 180,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta det uppdaterade revisionsreglementet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kommunrevisorerna har uppdaterat revisionsreglementet och föreslår
kommunfullmäktige att anta bilagda reviderade versionen.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
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KS 2016/1988 1.6.3
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§ 151
Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 181,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
ansvarsfrihet för år 2015 och samtidigt även godkänna den av förbundet
upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Anders Ovander (M), Ingrid Hermansson (C), Eva Strömqvist (S),
Gunilla Ekelöf (L) och Ulf Danielsson (M) och anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Ärendet
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har efter sedvanlig
granskning av organisationens årsredovisning för år 2015 översänt denna
tillsammans med revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige för prövning av förnyad ansvarsfrihet för den sittande
direktionen. Revisorerna å sin sida tillstyrker att direktionen på nytt beviljas
ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret och att den upprättade
årsredovisningen samtidigt godkänns.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten åter uppvisar
ett positivt resultat, för 2015 ca 7,4 miljoner kronor (vilket är ca 2,4 mnkr högre
än 2014). I sammanhanget ska då också beaktas att i slutet av året
återbetalades till medlemmarna i likhet med tidigare år delar av tidigare under
året inbetalade vårdavgifter, totalt ca 15 mnkr. Förbundets nuvarande egna
kapital uppgår därmed till hela dryga 31 miljoner kronor.
forts.
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§ 151 (forts).
Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Detta är då fortfarande betydligt över den långsiktiga nivå (max. 20 mnkr) som
bedömts som lämplig för förbundet och som också angivits som ett finansiellt
mål för förbundet. Förbundet har samtidigt på nytt uppfyllt balanskravet och
dessutom merparten av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som
direktionen har fastställt.
_________

Sign
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§ 152
Ny- och omtecknande av hyresavtal för Karlskrona kommuns förhyrda
ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 182,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge drift- och serviceförvaltningen i uppdrag att teckna ett tioårigt hyresavtal med initial årshyra på 8,6 mnkr för kv Ruthensparre,
Östra Hamngatan, samt
2. att finansieringen av de tillkommande hyresavgifterna (1,7 mnkr) för
Kv Ruthensparre görs enligt samma fördelningsprincip som idag mellan
nämnderna och ska rymmas inom befintliga ramar.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Karlskrona kommun hyr idag stora delar av ytorna i kv. Ruthensparre,
Östra Hamngatan. Förhyrningarna av de olika ytorna har tillkommit vid olika
tidpunkter och därför finns det flera avtal på olika ytor. Drift- och
serviceförvaltningen handhar de olika hyresavtalen.
Nuläge och framtid
Karlskrona kommun har för avsikt att tillskapa en ny entré samt förhyra en
tillkommande kontorsyta på plan tre i berörd fastighet.
Fastighetsavdelningen inom drift- och serviceförvaltningen har förhandlat med
fastighetsägaren kring dels de olika tidigare hyresavtalen dels för de
nytillkommande ytorna.
Förhandlingen har givit följande:



Sign

Sign

Fastighetsägaren/hyresvärden investerar i ny entrélösning för
Karlskrona kommun.
Fastighetsägaren/hyresvärden bekostar och genomför inre
underhållsåtgärder i lokalerna med totalt tre miljoner kronor under en
treårsperiod.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2024 4.5.4

§ 152 (forts).
Ny- och omtecknande av hyresavtal för Karlskrona kommuns förhyrda
ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan


Fastighetsägaren/hyresvärden tar samtliga uppvärmningskostnader.



Fastighetsägaren/hyresvärden tar samtliga elförbrukningskostnader.

Avtalet är ett tioårigt avtal med preliminär start den 1 januari 2017, för att
därefter övergå till löpande femårsavtal.
Idag betalar kommunen 6,8 mnkr inklusive uppvärmning och el.
I förslaget till hyresavtal ska kommunen betala 8,6 mnkr inklusive
uppvärmning och el.
Skillnaden är 1,7 mnkr per år. Denna merkostnad per år (från de nivåer på
samtliga nuvarande avtal) motsvaras av ny entré och nya tillkommande
kontorslokaler om 1 400 kvm inklusive el och uppvärmning samt 3 mnkr för de
första tre åren läggs på inre underhåll. Kvadratmeterpriset i nuvarande avtal
ligger på 930 kr/kvm och det nya avtalet ligger på 970 kr/kvm.
_________
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§ 153
Uppföljning per den 31 mars 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 183,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att socialnämnden i maj månads ekonomiuppföljning till kommun-styrelsen
presenterar de åtgärder som beslutats vid nämndens sammanträde den 18
april 2016 i syfte att nå en budget i balans, samt
2. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 mars 2016.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Uppföljningen per den 31 mars 2016 bygger, avseende redovisningen av de
olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och
förvaltningar.
Jämfört med uppföljningsrapporten per sista februari har följande beaktats:


Nämndernas senaste uppföljning



Beslut som berör ekonomin som är tagna i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige



Ärenden som är under hantering till kommunfullmäktige

Kommunens resultat för helåret beräknas i marsprognosen uppgå till
+36,4 mnkr.
Totalt sett uppgår nämndernas prognostiserade avvikelse till +2,6 mnkr.

forts.
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§ 153 (forts).
Uppföljning per den 31 mars 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Endast socialnämnden beräknar ett negativt resultat för 2016 på -2 mnkr.
Socialnämndens prognostiserade underskott hänför sig till individ- och
familjeomsorg -1 mnkr samt ekonomiskt bistånd -1 mnkr.
Då nämnden redan nu kan se att kostnadsutvecklingen går åt fel håll planerar
nämnden att ta ställning till och fatta beslut om ett antal förslag till åtgärder för
att uppnå en budget i balans vid nämndens sammanträde den 18 april 2016.
Övriga finansiella poster beräknas bli 6,1 mnkr bättre än budget (finans-netto,
reserver och pensioner).
Tillsammans med avvikelserna inom finansieringen resulterar det i en total
positiv avvikelse med 8,7 mnkr från det budgeterade resultat om
27,8 mnkr.
Slutsats
Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen (att resultatet för helåret
ska uppgå till 0,8 % av skatteintäkter och statsbidrag) uppnås under
innevarande år. Prognosen baserad på verksamhetsuppföljning till och med
mars uppfyller därmed de krav som ställs för att kommunen ska ha en
ekonomi i balans.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att socialnämnden i
maj månads uppföljning till kommunstyrelsen redovisat de åtgärder som
beslutats vid nämndens sammanträde den 18 april 2016.
_________
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Sammanträdesdatum

21 juni 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
21 juni 2016

§ 154

Muntlig frågestund

§ 155

Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter

§ 156

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 157

Kommunala val

§ 158

Anmälningsärenden

§ 159

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 160

Revidering av bidragsnormer

§ 161

Antagande av detaljplan för Torstäva 13:25

§ 162

Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare

§ 163

Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera

§ 164

Årsredovisning 2015 för Sydarkivera

§ 165

Ekonomiskt bistånd

§ 166

Utbetalning av partistöd för 2016

§ 167

Ny Östersjöhall

§ 168

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge

§ 169

Fastställande av sotningstaxa

§ 170

Ordförandens sommarhälsning

_________
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Sammanträdesdatum

21 juni 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
tisdagen den 21 juni 2016 klockan 08.15 – 19.00
Sammanträdet ajournerades mellan kl 12.00- 13.15, kl 17.00-18.00

Beslutande

Sign

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) jäv § 164, jäv § 168
Lars Hildingsson (S) kl 08.15-18.00 §§ 154-162
Elina Gustafsson (S) jäv § 168
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Roland Andréasson (S)
Anders Persson (S)
Jan-Anders Lindfors (S) jäv § 168
Eva Lotta Altvall (S)
Patrik Hansson (S) jäv § 168
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M) jäv § 168
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 08.15-16.25 §§ 154-161
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 08.15-18.00 §§
154-162
Carl-Göran Svensson (M) jäv §§ 168
Anna Ottosson (M) kl 11.30-19.00 del av §155,
§§ 156-169, 170, jäv §§ 168
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21 juni 2016
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Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD) jäv § 168
Christopher Larsson (SD) jäv § 168
Björn Nurhadi (SD) jäv § 164
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (L)
Jan-Olof Petersson (L) kl 08.15-18.45
§§ 154- del av §§ 167
Börje Dovstad (L) jäv § 164
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) jäv § 168
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Tommy Andersson (MP) kl 08.15-18.45
§§ 154- del av § 167
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Ulf Hansson (V)
Markus Ottosson (V) kl 10.20-19.00 del av
§ 155, §§ 156-170
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 08.15-16.15 §§ 154-157
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Sign

Sign

Sattar Zad (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Marcus Degerskär (S)
Anna Strömqvist (S)
Mats Fagerlund (S)
Lotta Törnström (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M)
Birgitta Gamelius (M) kl 08.15-11.30, 16.25-19.00
§ 154, del av §§ 155, §§ 162-170
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD)
Kent Lewén (L)

Sign

Blad

3

Sammanträdesdatum

21 juni 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

José Espinoza (MP)
Desiree Hoberg (V) kl 08.15-10.20 § 154, del
av § 155
Harry Rson Svensson (-)
Ann-Charlotte Yvermark (S) kl 18.00-19.00,
§§ 155-170
Charlotta Sahlin (M) kl 18.00-19.00 §§ 155-170
Susanne Cederholm (SD) § 164
Marianne Nordin (M) § 168
Bengt Fröberg (M) § 168
Robert Andersson (SD) § 168
Gerd Sjögren (M) § 168

Övriga

Närvarande ersättare

Ann-Charlotte Yvermark (S) kl 08.15-18.00,
§§ 154-162
Tajma Sisic (S)
Charlotta Sahlin (M) kl 08.15-18.00 §§ 154-162
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M)
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD) §§ 154-163, 165-170
Ingrid Andersson (SD)
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)
Desiree Hoberg (V) kl 10.20-19.00 del av
§ 155, §§ 156-170
Birgitta Gamelius (M) kl 11.30-19.00 del av
§ 155, §§ 156-161

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Peter Johansson (S) och Pernilla Cederholm (SD)

Justerade paragrafer

§§ 154 - 170
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Sekreterare

_______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

_______________________________
Rikard Jönsson

Justerare

______________________________
Peter Johansson

______________________________
Pernilla Cederholm

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 23 juni 2016
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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Sign

Sign

Blad

5

Sammanträdesdatum

21 juni 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 154
Muntlig frågestund

Ingen muntlig frågestund äger rum vid dagens sammanträde.
________
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§ 155
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelse för åren 2017-2019 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan enligt bilagorna 1 och 2,
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2017-2019,
3. att fastställa samtliga mål såsom verksamhetsmål i enlighet med god
ekonomisk hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen
enligt kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2017-2019,
4. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ansvarsfördelning av
budgetens mål, förslag till övergripande indikatorer samt uppdrag. Arbetet
ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i september 2016,
5. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3 upphör
samtliga beslut i mål i tidigare års budgetar att gälla,
6. att de direktiv som finns beslutade i tidigare budgetdokument upphör att
gälla från och med 2017,
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2017-2021 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed sammantaget för
kommunkoncernen enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2017-2019
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8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2017-2019 fastställa 2017 års ram för upplåning, utlåning och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till totalt
4 925 mnkr för år 2017 enligt bilaga 4,
9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till -15 mnkr för år 2017,
10. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning under
perioden år 2017-2019 satsa 3 mnkr per år som medfinansiering av
Skärgårdsfesten,
11. att fastställa krav på utdelning 2017 från AB Karlskrona Moderbolag till
7,5 mnkr,
12. att utdelning år 2017 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem (reserv på
motsvarande belopp finns i budgeten för att möta effekter av fastighetsförsäljningar) ska användas för sociala ändamål som framgår av bilaga 5 i
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2017-2019,
13. att med hänvisning till dels bilaga 6 i kommunstyrelsens förslag till
budget och plan 2017-2019, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och
skrivelser besvarade,
14. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2017 till oförändrat
22,10 %,
15. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om förslag till
budget och plan för åren 2017-2019 lämnats till fackliga organisationer,
samt
16. att bemyndiga kommunstyrelsen att löpande under år 2017 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.
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17. att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att utreda framtida
lokaliseringsalternativ för daglig verksamhet och återkomma med förslag
till senast oktober 2016,
18. att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra en
övergripande kostnadsanalys av aktuella objekt för nyproduktion av gruppbostäder i annan regi eller egen regi. Analys ska vara presenterad senast
december 2016,
19. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och föreslå organisation
och inriktning av Utveckling i Karlskrona AB med hänsyn till nya ägardirektiv, med inriktning ökad tydlighet i ansvarsavgränsning mellan bolaget
och kommunens förvaltningar,
20. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och föreslå organisation
och inriktning av marknadsföring i kommunkoncernen, samt
21. att ge kommunstyrelsen att tillsammans med äldrenämnden i uppdrag
att till kommande planeringsberedning presentera en övergripande
långsiktig plan för boende för äldre.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Moderaternas, Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets
förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Moderaternas
Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar att anta Moderaternas förslag som
motförslag.
Votering begärs.
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Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas,
Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att anta Sverigedemokraterans förslag som motförslag på
moderaternas förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Miljöpartiets
förslag röstar ja, den som vill bifalla Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 5 ja-röster och 4 nej-röster och 66 avstår att
Miljöpartiets förslag är motförslag på Sverigedemokraternas förslag.
Voteringsprotokoll 1.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
sverigedemokraternas förslag röstar ja, den som vill bifalla Miljöpartiets
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 11 ja-röster och 9 nej-röster och 55 avstår att
Sverigedemokraternas förslag är motförslag på Moderaternas förslag.
Voteringsprotokoll 2.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Moderaternas
förslag röstar ja, den som vill bifalla Sverigedemokraternas förslag röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 15 ja-röster och 11 nej-röster och 49 avstår att
Moderaternas förslag är motförslag på huvudförslaget som är
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.

Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Moderaternas
förslag röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 15 nej-röster och 22 avstår enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4.
Kommunfullmäktige beslutar att Billy Åkerströms (KD) särskilda yttrande
får biläggas protokollet. Protokollsbilaga 1.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M), Morgan
Kullberg (M), Emina Cejvan (M), Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Mattias Liedholm (M), Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M),
Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M), Sophia Ahlin (M), Camilla
Karlman (SD), Michael Hess (SD), Tove Håkansson (SD), Pernilla
Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD), Göran Eklund (SD), Lotta Antman
(SD), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul Cederholm
(SD), Åsa Larsson (SD), Yvonne Sandberg- Fries (MP), Tommy
Andersson (MP), José Espinoza (MP), Johan Eriksson (V), Ulf Hansson
(V), Marcus Ottosson (V) och Åsa Gyberg- Karlsson (V) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Tommy Olsson (KD) och Billy Åkerström (KD) reserverar sig med
hänvisning till sitt yttrande.

BUDGETPOLITISK DEBATT
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (L), Chatarina
Holmberg (S), Linda Ekström (S), Kent Lewén (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Emina Cejvan (M),
Jan-Åke Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Jan Lennartsson (M),
yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag
till budget.
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Åsa Gyberg Karlsson (V) och Johan Eriksson (V) yrkar bifall på
Vänsterpartiets förslag till budget.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) yrkar bifall på Miljöpartiets förslag till
budget.
Billy Åkerström (KD) och Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
_________

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Lisbeth Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
2:e vice ordförande Gustav Nilsson (M) yttrar sig.
Christopher Larsson (SD) och Johan Eriksson (V) yttrar sig.
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
_________

KUNSKAPSNÄMNDEN
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Jan-Olof Petersson (L),
Björn Gustavsson (MP) Tommy Andersson (MP), Yvonne SandbergFries (MP), Björn Nurhadi (SD) och Johan Eriksson (V) yttrar sig.
_________
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Anna Ottosson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Yvonne Sandberg-Fries (MP), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi
(SD) och Lotta Antman (SD) yttrar sig.
_________

FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN
Anna Ekström (L) och Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Marcus Ottosson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag på budget.
Camilla Karlman (SD) yrkar bifall på Sverigedemokraternas förslag på
budget.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
_________

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Jonas Sandström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
forts.
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Billy Åkerström (KD), Göran Eklund (SD), Björn Gustavsson (MP) och
Björn Nurhadi (SD) och Sophia Ahlin (M) yttrar sig.
Peter Glimvall (M) yrkar bifall på Moderaternas förslag på budget.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget.
Billy Åkerström (KD) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
_________

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C), Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget, samt
yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till budget.
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Göran Eklund (SD) och Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall på
Sverigedemokraternas förslag på budget.
_________
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Magnus Larsson (C) och Susanne Johansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Björn Nurhadi (SD) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
_________

ÄLDRENÄMNDEN
Jan-Anders Lindfors (S) och Kent Lewén (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Åsa Larsson (SD) yrkar bifall på Sverigedemokraternas förslag på budget.
_________

VALNÄMNDEN
Birgitta Gamelius (M) yttrar sig.
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
_________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
_________

KOMMUNSTYRELSEN
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Billy Åkerström (KD), Björn Nurhadi (SD) och Christopher Larsson (SD)
yttrar sig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelse för åren 2017-2019 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan enligt bilagorna 1 och 2,
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2017-2019,
3. att fastställa samtliga mål såsom verksamhetsmål i enlighet med god
ekonomisk hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen
enligt kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2017-2019,
4. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ansvarsfördelning av
budgetens mål, förslag till övergripande indikatorer samt uppdrag. Arbetet
ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i september 2016,
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5. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3 upphör
samtliga beslut i mål i tidigare års budgetar att gälla,
6. att de direktiv som finns beslutade i tidigare budgetdokument upphör att
gälla från och med 2017,
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2017-2021 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed sammantaget för
kommunkoncernen enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2017-2019
8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2017-2019 fastställa 2017 års ram för upplåning, utlåning och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till totalt
4 925 mnkr för år 2017 enligt bilaga 4,
9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till -15 mnkr för år 2017,
10. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning under
perioden år 2017-2019 satsa 3 mnkr per år som medfinansiering av
Skärgårdsfesten,
11. att fastställa krav på utdelning 2017 från AB Karlskrona Moderbolag till
7,5 mnkr,
12. att utdelning år 2017 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem (reserv på
motsvarande belopp finns i budgeten för att möta effekter av fastighetsförsäljningar) ska användas för sociala ändamål som framgår av bilaga 5 i
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2017-2019,
13. att med hänvisning till dels bilaga 6 i kommunstyrelsens förslag till
budget och plan 2017-2019, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och
skrivelser besvarade,
forts.
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14. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2017 till oförändrat
22,10 %,
15. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om förslag till
budget och plan för åren 2017-2019 lämnats till fackliga organisationer,
16. att bemyndiga kommunstyrelsen att löpande under år 2017 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.
17. att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att utreda framtida
lokaliseringsalternativ för daglig verksamhet och återkomma med förslag
till senast oktober 2016,
18. att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra en
övergripande kostnadsanalys av aktuella objekt för nyproduktion av gruppbostäder i annan regi eller egen regi. Analys ska vara presenterad senast
december 2016,
19. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och föreslå organisation
och inriktning av Utveckling i Karlskrona AB med hänsyn till nya ägardirektiv, med inriktning ökad tydlighet i ansvarsavgränsning mellan bolaget
och kommunens förvaltningar,
20. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och föreslå organisation
och inriktning av marknadsföring i kommunkoncernen, samt
21. att ge kommunstyrelsen att tillsammans med äldrenämnden i uppdrag
att till kommande planeringsberedning presentera en övergripande
långsiktig plan för boende för äldre.
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Kommunstyrelsen har för egen del beslutat vid sammanträde den 7
juni 2016, § 214.
1. att uppdra åt kommundirektören att i det pågående arbetet med
kostnadsminskande åtgärder väga in de förändringar som upptagits i
budget 2017-2019,
2. att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en grundmodell för
resursfördelning till kommande års budget- och planeringsarbete,
3. att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en analys av det
interna transaktionsflödet, incitament och arbetsvolym/insats för att hantera
dessa med avrapportering senast i december 2017,
4. att ge kommundirektören i uppdrag att se över och föreslå en effektiv
organisation, för hela kommunkoncernen, med hänsyn tagen till kraven på
en god välfärd, tillväxt, effektiviseringskrav och omvandlingsbehov med
hänsyn till omvärldsförändringar med avrapportering och förslag
kontinuerligt under perioden, samt
5. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2017 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.

Ärendet
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2017 och
planer 2018-2019 finns följande handlingar.
1. Majoritetens = socialdemokraternas, liberalernas och
centerpartiets förslag till budget för 2017 samt ramar för 2018 och
2019, som innehåller 21 stycken att-satser.
2. Moderaternas ”Ett tryggare Karlskrona”, förslag till budget för
2017, samt ramar 2018-2019.
forts.
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3. Vänsterpartiets ”bo, jobba, leva i Karlskrona” budget 2017 och
planer 2018-2019.
4. Sverigedemokraternas budget för 2017 samt planer för 20182019.
5. Synpunkter från Lärarförbundet på Budget 2017 samt ramar för
2018-2019.
Inför kommunfullmäktigas sammanträde överlämnas följande
budgetförslag.
1. Miljöpartiets budget för år 2017, samt ramar för 2018 och 2019.
Förslaget till budget och plan 2017-2019 innebär att resultatbudgeten
uppvisar ett årligt positivt resultat motsvarande 2 % av kommunens
beräknade skatte- och statsbidragsintäkter. Resultatet uppgår till 75,3 mnkr
för år 2017 och till 77,9 mnkr för år 2018 samt 80,4 mnkr för år 2019.
Beslutsunderlaget för kommunfullmäktige framgår av förtecknade bilagor.
Resultatnivån förutsätter dels förändringar av pris- och lönekompensation
jämfört med tidigare års plan dels effektiviseringar för år 2017 motsvarande
drygt 25 mnkr, år 2018 40 mnkr och slutligen drygt 51 mnkr för år 2019.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 31 maj 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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KS 2016/15 1.2.5

§ 156
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.

Avsägelser
Bengt Jonsson (L) har i skrivelse 23 maj 2016 avsagt sig uppdraget som
ersättare i funktionsstödsnämnden.
Peter Bergquist (S) har i skrivelse 30 maj 2016 avsagt sig uppdraget som
ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den
1 juli 2016.
Yjvesa Mujaj (M) har i skrivelse 25 maj 2016 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i arbetsmarknadsnämnden och
ersättare i Karlskronahem.
Maud Färnström (MP) har i skrivelse 3 juni 2016 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Malin Tingelholm (S) har i skrivelse 9 juni 2016 avsagt sig uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Cristoffer Oxelborn (S) har i skrivelse 17 juni 2016 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
________
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§ 157
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot Helene Gustafsson (S) efter Iren Bahtijaragic.

Funktionsstödsnämnden
Ledamot Jan-Olof Petersson (L) efter Bengt Jonsson.

Folke och Elise Halléns stiftelse
Ledamot Birger Wernersson (S) efter Liten Löfgren.
Ersättare Per Löfvander (S) efter Birger Wernersson.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ledamot Claes-Urban Persson (S) efter Lisbeth Bengtsson.
Ersättare Helene Gustafsson (S) efter Claes-Urban Persson.

Kunskapsnämnden
Ledamot Louise Sabel (S) efter Ulrika Svensson.
Ersättare Jörgen Anehäll (S) efter Louise Sabel.
Ersättare Kerstin Ekberg-Söderbom (S) efter Denis Babacic.

Äldrenämnden
Ledamot Inga-Lill Niklasson (S) efter Alf Öien.
Ersättare Per-Anders Nygård (S) efter Inga-Lill Niklasson.
_________
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§ 158
Anmälningsärenden
a) KS 2016/1237 9.2.4. Socialnämnden 15 februari 2016, § 27. Utredning
av möjligheten för ett mottagande av ensamkommande barn oavsett
ålder och kön.
b) KS 2016/1235 1.4.1. Socialnämnden 16 maj 2016, § 69.
Budgetuppföljningsraport per april 2016 för socialnämnden samt
besparingsförslag.
c) KS 2016/3356 1.5.2. Socialnämnden 16 maj 2016, § 82. Ej verkställda
beslut, rapportperiod 2016.
d) Äldrenämnden 25 maj 2016, § 52. Rapporteringsskyldighet enligt
16 kap 6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut per den
31 mars 2016.
_________
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Sign
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Sammanträdesprotokoll

Akterna

Se nedan

§ 159
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/3196 1.2.2
Medborgarförslag om sittplatser i Hoglands park, av Kerstin Lindgren.
KS 2016/3197 1.2.2
Medborgarförslag att införa en speciell dag för att uppmärksamma
byggminnen, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3199 1.2.2
Medborgarförslag att informera om tidpunkter för ogräsbekämpning med
skum, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3200 1.2.2
Medborgarförslag att ompröva beslut om ekonomiskt anslag för Karlskrona
Symfoniorkester, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3201 1.2.2
Medborgarförslag om hundrastgård i Jämjö, av Cecilia Holmquist.
KS 2016/3202 1.2.2
Medborgarförslag att ersätta cykelpassager från Borgmästarekajen, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3203 1.2.2
Medborgarförslag att införa turistbussar, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3302 1.2.6
Motion om ett jämställt och demokratiskt Karlskrona, av
Camilla Brunsberg (M).
KS 2016/3361 1.2.2
Medborgarförslag om fler marksymboler för cykeltrafik, av
Roland Thörnquist.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Akterna

Se nedan

§ 159 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/3363 1.2.2
Medborgarförslag om loppis i Wämöparken, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3437 1.2.2
Medborgarförslag om kungastatyn på Stortorget, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3438 1.2.2
Medborgarförslag om att stimulera solcellanvändning, av Anders Ringstad.
KS 2016/3626 1.2.2
Medborgarförslag om framtida dricksvattenförsörjning, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3365 1.2.2
Medborgarförslag om arkitekttävling för kv Bonde, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3367 1.2.2
Medborgarförslag om utbåtstorn i cirkulationsplats, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3366 1.2.2
Medborgarförslag om att inkludera fågelskådning i marknadsföring av
Karlskrona, av Petter Nordvander.
KS 2016/3396 1.2.2
Medborgarförslag om att köpa segelfartyget Ostindiefararen Göthborg, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3395 1.2.2
Medborgarförslag om filialer till turistbyrån, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3625 1.2.2
Medborgarförslag om julmarknad i Wämöparken, av Tony Ahlbäck.
KS 2016/3627 1.2.2
Medborgarförslag om översyn av representationspolicy, av Roland
Thörnquist.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

Se nedan

§ 159 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/3704 1.2.2
Medborgarförslag om lekpark i Nättraby, av Irene Johansson.
KS 2016/3731 1.2.2
Medborgarförslag om att utöka medborgardialogen om stadsbygden, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3732 1.2.2
Medborgarförslag om att införa guidningssystem för skärgårdslinjer, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3733 1.2.2
Medborgarförslag om att bjuda in till medborgardialog om kulturkvarter, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3734 1.2.2
Medborgarförslag om att inventera cykelvägar, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3765 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en arkitekturguide, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3800 1.2.2
Medborgarförslag att använda Actibump (farthinder), av Roland Thörnqvist.
KS 2016/3804 1.2.2
Medborgarförslag om hyrcyklar, av Roland Thörnqvist.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/3112 10.10.2

§ 160
Revidering av bidragsnormer
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 207,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen ändring i bidragsnormer gällande försent inkomna
ansökningar,
2. att anta föreslagen revidering gällande kultur- och fritidsnämndens
namn i bidragsnormerna,
3. att förtydliga i bidragsnormerna ansökningsdatum för idrottsstipendier,
föreningsledarpris och Karlskrona Idrottspris till 31 oktober,
4. att möjliggöra för föreningar att söka medlemsbidrag och verksamhetsbidrag,
5. att översända föreslagen revidering av bidragsnormer till kommunfullmäktige, samt
6. att kultur- och fritidsnämnden i fortsättningen äger rätt att besluta om
revideringar av bidragsnormer.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2016-03-14, § 10,
behandlat ärendet.
Efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 december 2015
upptäcktes att ärendet då saknade två beslut. Med anledning av detta
återkommer ärendet.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/3112 10.10.2

§ 160 (forts).
Revidering av bidragsnormer
I reglementet återges vad respektive nämnd ansvarar för. Vad det gäller
bidragsnormerna för kulturbidrag äger kultur- och fritidsnämnden rätt att
besluta om normerna på egen hand.
Utifrån reglementet bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att samma
förutsättningar bör gälla för bidragsnormerna på fritidssidan.
Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 28 september
2015 uppdrogs kultur- och fritidsförvaltningen att se över de bidragsnormer
tagna i kommunfullmäktige den 23 april 2015, § 72, för hur kultur- och
fritidsnämnden bör hantera försent inkomna ansökningar.
Förslag till ändring
Försenad ansökan behandlas enligt följande:


1-14 dagar – avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp



15-30 dagar – avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp



Efter 30 dagar (1 månad) behandlas inte ansökan

I samband med ändring lämnas även följande förslag till revideringar:


Namnet ”Idrott- och fritidsnämnden” byts ut mot ”Kultur- och
fritidsnämnden”



Förtydliga att ansökningsdatum för idrottsstipendier, föreningsledarpris och Karlskrona Idrottspris förtydligas till att 31 oktober är
sista datum för insändande av nominering



Ta bort följande stycke under bidraget medlemsbidrag för föreningar
med funktionsnedsatta: ”Förening kan få antingen medlemsbidrag
eller verksamhetsbidrag, inte båda typer av bidrag”.
forts.
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KS 2015/3112 10.10.2

§ 160 (forts).
Revidering av bidragsnormer
Anledningen till att möjliggöra för föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta att även kunna söka verksamhetsbidrag är för att i förlängningen
möjliggöra för dessa föreningar att kunna nå den övre gränsen av
lokalbidrag, 40 % av bidragsberättigade lokalkostnader. I nuläget, eftersom
föreningen inte kan söka verksamhetsbidrag, klassas föreningarna
automatiskt som vuxenförening och därmed som högst är berättigad till 20
% av bidragsberättigade lokalkostnader.
________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

KS 2016/2282 4.2.2

§ 161
Antagande av detaljplan för Torstäva 13:25
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 208,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Torstäva 13:25, daterad 22 mars 2016.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2016-04-07,
§ 52, behandlat ärendet.
Detaljplanen för Torstäva 13:25, har varit föremål för en andra utställning
mellan 25 april – 23 maj 2014. Planområdet är beläget på den nordöstra
delen av Torsnäshalvön och gränsar i norr till Torsnäsvägen, i sydväst till
befintligt fritidshusområde och i söder till Torstävaviken.
Fastigheten Torstäva 13:25 är privatägd.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse
inom fastigheten Torstäva 13:25, i anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse på Torsnäs. Avsikten är att skapa cirka 20 villatomter
för permanentbostäder och, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen
för Trummenäsområdet, skapa förutsättningar att bygga attraktiva bostäder
i havsnära läge. En exploatering av området möjliggör förbättrad
vägstandard på Torsnäsplatån samt en asfalterad gång- och cykelväg
inklusive belysning längs med Torsnäsvägen. Ett genomförande av planen
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2282 4.2.2

§ 161 (forts).
Antagande av detaljplan för Torstäva 13:25
I arbetet med detaljplanen har ett antal utredningar tagits fram så som en
arkeologisk utredning, en trafikstudie samt en översiktlig vattenutredning.
Detaljplanen har sedan den andra utställningen ändrats på nedanstående
punkter:


Befintlig vattentäkt bibehålls och skyddas genom att området kring
vattentäkten planläggs som natur



Mindre redaktionella ändringar.

________
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Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
Ekonomiavdelning
Akten

KS 2015/2949 1.6.3

§ 162
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun på helårsbasis skall fastställa en ram i
överenskommelse med Migrationsverket avseende ensamkommande
barn, till en nivå av 300 platser totalt, varav 27 asylplatser,
2. att delegera åt kommundirektören att utifrån socialförvaltningens förslag
teckna nya överenskommelser inom ovanstående fastslagna ram, samt
3. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen ska täckas.
Yrkande
Morgan Kullberg (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att Karlskrona kommun inte tecknar något nytt avtal om utökat
mottagande med Migrationsverket gällande asylsökande, att avtal rörande
PUT-platser tecknas i den takt som erfordras, att Karlskrona kommun
prioriterar mottagande av ensamkommande flickor, att socialförvaltningen
under år 2016 färdigställer minst ett boende enbart tillägnat
ensamkommande flickor, antigen i egen regi eller genom avtal med privat
aktör inom kommunens gränser.
Christopher Larsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att på helårsbasis sänka sin överenskommelse med
Migrationsverket, att de 20 platserna ska vara företrädesvis flickor, att
samtliga individer, definierade som ensamkommande, ska vid ankomst till
kommunen utbildas i flickors och kvinnors rättigheter, samt att samtliga
individer definierade som ensamkommande åldersbedöms innan
mottagande till kommunen.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2949 1.6.3

§ 162 (forts).
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Ingrid Hermansson (C), Åsa Gyberg Karlsson (V), Patrik Hansson (S),
Johan Eriksson (V), Yvonne Sandberg–Fries (MP) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.

Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens, Morgan Kullbergs
och Christopher Larssons förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs

Därefter ställer ordförande proposition på Morgan Kullbergs förslag mot
Christopher Larssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att
anta Morgan Kullbergs förslag som motförslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Morgan Kullbergs
förslag röstar ja, den som vill bifalla Christopher Larssons förslag röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 17 ja-röster och 11 nej-röster och 45 avstår och
2 frånvarande att Morgan Kullbergs förslag är motförslag på
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 5.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Morgan Kullbergs
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 46 ja-röster och 18 nej-röster och 8 avstår och 3
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 6.

forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2949 1.6.3

§ 162 (forts).
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M), Morgan
Kullberg (M), Emina Cejvan (M), Birgitta Gamelius (M), Anders Ovander
(M), Mattias Liedholm (M), Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson
(M), Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M), Sophia Ahlin (M),
Camilla Karlman (SD), Michael Hess (SD), Tove Håkansson (SD), Pernilla
Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD), Göran Eklund (SD), Lotta Antman
(SD), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul Cederholm
(SD), Åsa Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 209,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun på helårsbasis skall fastställa en ram i
överenskommelse med Migrationsverket avseende ensamkommande
barn, till en nivå av 300 platser totalt, varav 27 asylplatser,
2. att delegera åt kommundirektören att utifrån socialförvaltningens förslag
teckna nya överenskommelser inom ovanstående fastslagna ram, samt
3. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen ska täckas.
Ärendet
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal
avseende ensamkommande barn för 2016. Socialförvaltningen ser utifrån
det behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn, samt att under 2016 för ändamålet
inrätta nya hem för vård eller boende (HVB), för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för mottagande enligt den lagändring som trädde i kraft vid
årsskiftet 2013/2014, och den stora ökning av ensamkommande barn som
nu kommer till riket.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2949 1.6.3

§ 162 (forts)
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommalse som är i linje
med länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en mindre ekonomisk
risk än om inget ställningstagande görs, dessutom bedöms det vara det
mest gynnsamma, av de tillgängliga, alternativet för de ensamkommande
barnens integration i samhället.
Detta innebär att kommunen behöver skriva om sin överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn med Migrationsverket från en nivå
av 105 barn varav minst 27 asylplatser, till at vid sista kvartalet av 2016
vara uppe i angivet fördelningstal, d.v.s. minst 224 asylplatser och därtill
behövligt antal platser för barn som fått permanent uppehållstillstånd
(PUT).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 24 maj 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunalförbundet Sydarkivera
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2659 1.7.5

§ 163
Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 211,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin
helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi,
2. att godkänna Karlskrona kommuns del av kostnaden för Kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019,
samt
3. att beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för
Kommunalförbundet Sydarkivera.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system.
För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med
gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa
digital bevarandeplattform är resurskrävande och bör därför genomföras i
samarbete med andra kommuner. Detta har resulterat i att Kommunalförbundet Sydarkivera har bildats av kommuner i Kronoberg och Blekinge.
Samarbete kring denna fråga startade 2013 med en gemensam förstudie
inför införande av e-arkiv.
Följande kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till
förbundet: Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström, Osby,
Oskarshamn, Vimmerby och Östra Göinge.
forts.
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KS 2016/2659 1.7.5

§ 163 (forts).
Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera
Avsiktsförklaringen fastställer roller och ansvar och vilka åtaganden den
deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att bli medlem i
förbundet.
Förbundsordning
Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de stiftande
organisationerna. Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners kommunfullmäktige. Inför
anslutning av nya kommuner har förbundsordningen i viss mån förändrats
då det har framkommit synpunkter i en promemoria från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Samt från förbundsmedlem som önskade
förtydligande.
Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och
möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att
förbundsordningen behöver ändras. Det har funnits ett behov av att mer
detaljerat reglera vissa delar då ett förbund med många medlemmar bör
har en viss struktur. En speciell instruktion om förbundsordningen har
utarbetats.
Ekonomi
En budget kommer att arbetas fram årligen av förbundet efter samråd med
förbundsmedlemmarna. Förbundet har antagit en budget för 2017 och plan
för 2018-2019. För år 2017 betalar alla kommuner samma avgift 27 kronor
per kommuninvånare. Den ekonomiska planen för 2018-2019 kommer att
revideras då det är många kommuner som ansluter till Kommunalförbundet.
Beslutsprocessen
Eftersom det är ett förbund som är bildat så krävs det beslut i
kommunfullmäktige från samtliga organisationer för att förbundet ska
kunna uppta nya medlemmar. Anslutande kommuns kommunfullmäktige
behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige
från den egna församlingen.
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KS 2016/2659 1.7.5

§ 163 (forts).
Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera
Beslutet villkoras av att alla kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om antagande av ny förbundsordning.
Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och beslut
hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya medlemmar.
Detta innebär att kostnadsbilagan och medlemsbilagan kan komma att
förändras beroende på om det kommer till nya förbundsmedlemmar.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunalförbundet Sydarkivera
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/2661 1.4.1

§ 164
Årsredovisning 2015 för Sydarkivera
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 215,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets årsredovisning godkänns.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Börje Dovstad (L), Chatarina Holmberg (S) och Björn Nurhadi (SD)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ärendet
Kommunalförbundet Sydarkiveras förvaltning har upprättat förbundets
första bokslut inklusive förvaltningsberättelse.
Förbundsstyrelsen har godkänt bokslutet och har översänt detsamma till
förbundsfullmäktige som har fastställt detsamma och skickat det till
förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsbefrielse.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Arbetsmarknadsnämnden
Socialnämnden
Kommundirektör
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/251 9.5.1

§ 165
Ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra förändringen med den
inriktning EY föreslår,
2. att uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att i samverkan med socialnämnden utarbeta förslag till uppdragsbeskrivning för ett förändringsprojekt som syftar till att genomföra förändringen och presentera detta för
budgetberedningen,
3. att vid en överflyttning av försörjningsstödet till arbetsmarknadsnämnden ta hänsyn till personer som både har försörjningsstöd och har
behov av beroendevård,
4. att vid en överflyttning av försörjningsstödet alltid beakta barnperspektivet, samt
5. att i det fortsatta arbetet säkerställa eller eliminera de i underlaget
identifierade riskerna vid en överflyttning.
Yrkande
Sophia Ahlin (M) deltar inte i beslutet och yrkar att få ett särskilt yttrande till
protokollet.
Tommy Andersson (MP) och Johan Eriksson (V) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Emina Cejvan (M), Börje Dovstad (L), Christopher Larsson (SD), Patrik
Hansson (S) och Ingrid Hermansson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tommy
Anderssons m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
forts.
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/251 9.5.1

§ 165 (forts).
Ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktige beslutar att Sophia Ahlins (M) särskilda yttrande får
biläggas protokollet. Protokollsbilaga 2.

Reservationer
Yvonne Sandberg-Fries (MP), Tommy Anderson (MP), José Espinoza
(MP), Björn Gustavsson (MP), Johan Eriksson (V), Ulf Hansson (V),
Markus Ottosson (V) och Åsa Gyberg- Karlsson (V) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra förändringen med den
inriktning EY föreslår,
2. att uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att i samverkan med socialnämnden utarbeta förslag till uppdragsbeskrivning för ett förändringsprojekt som syftar till att genomföra förändringen och presentera detta för
budgetberedningen,
3. att vid en överflyttning av försörjningsstödet till arbetsmarknadsnämnden ta hänsyn till personer som både har försörjningsstöd och har
behov av beroendevård,
4. att vid en överflyttning av försörjningsstödet alltid beakta barnperspektivet, samt
5. att i det fortsatta arbetet säkerställa eller eliminera de i underlaget
identifierade riskerna vid en överflyttning.
Ärendet
EY har på uppdrag av kommunledningen i Karlskrona kommun genomfört
en analys av det ekonomiska biståndet i kommunen.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/251 9.5.1

§ 165 (forts).
Ekonomiskt bistånd
Bakgrunden till uppdraget är ett beslut i kommunfullmäktige i direktiv för
Budget 2016
(nr 75) att ”Kommunen ska utreda möjlig flytt av försörjningsstöd och dess
myndighetsutövning till Arbetsmarknadsnämnden”.
Detta direktiv är knutet till de relaterade kommunfullmäktigemålen om att ”I
Karlskrona ska arbetslösheten minska” (nr 22) samt att ”I Karlskrona ska
antalet hushåll beroende av försörjningsstöd minska” (nr 23).
Syftet med utredningen är att kartlägga hur bästa möjliga förutsättningar
skapas för ett arbetssätt kring försörjningsstödet som kan leda till sänkta
kostnader och fler personer i arbete. Detta innefattar en nulägesanalys och
ett förslag på framtida läge Utredningen ska även omfatta ett förslag på hur
förbättringsåtgärderna skall realiseras konkret.
I kombination av ovanstående syfte har utredningen analyserat
förutsättningarna för en organisatorisk förflyttning av hanteringen av
ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen till arbetsmarknadsnämnden i
Karlskrona kommun.
Utredningsarbetet har bl.a. innehållit en kartläggningsdel som utgjorts av
intervjuer, enkäter och workshops.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 16 maj 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Samtliga nämnder/styrelser
Förhandlingschef
Löneavdelningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/3346 1.1.4

§ 166
Utbetalning av partistöd för 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 215,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att partistöd för 2016 ska betalas ut till respektive parti representerat i
kommunfullmäktige med belopp enligt nedan. Utbetalning av partistöd sker
enligt de fastställda reglerna för partistöd kvartalsvis i förskott under
januari, april, juli respektive oktober månad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde i beslut den 18 september 2014, § 163, för
partistöd.
Partistödet består av


ett grundstöd, som 2016 uppgår till 51 541 kronor per parti och år,
samt



ett mandatstöd, som 2016 uppgår till 45 256 kronor per mandat
och år.

Uppräkning av partistöd sker årligen med samma procentsats som de
kommunala nämnderna får i priskompensation. För år 2016 är den
procentsatsen noll.

forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

43

Sammanträdesdatum

Blad

21 juni 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

44

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/3346 1.1.4

§ 166 (forts).
Utbetalning av partistöd för 2016
Parti
S
M
V
KD
C
L
MP
SD
Totalt

Mandat i
Mandatstöd Grundstöd
kommunfullmäktige
29
45 256
51 541
15
45 256
51 541
4
45 256
51 541
3
45 256
51 541
5
45 256
51 541
4
45 256
51 541
4
45 256
51 541
11
45 256
51 541
75
362 048
412 329

Partistöd totalt
1 363 965 kr
730 381 kr
232 565 kr
187 309 kr
277 821 kr
232 565 kr
232 565 kr
549 357 kr
3 806 529 kr

Enligt 2 kap 12 § kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd
fattas av kommunfullmäktige en gång per år. En mottagare av partistöd
ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen.
_________
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Sammanträdesdatum

Blad

21 juni 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Kommundirektör
Akten

KS 2015/2778 4.5.2

§ 167
Ny Östersjöhall
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna hyreskontrakt avseende förhyrning av ”ny Östersjöhall”,
samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna kontrakt om försäljning av befintlig fastighet Gasverket 18.
Yrkande
Johan Eriksson (V) yrkar avslag på kommunstyrelens förslag.
Patrik Hansson (S), Börje Dovstad (L), Camilla Brunsberg (M) och
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på kommunstyrelens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Johan
Erikssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Johan Eriksson (V), Ulf Hansson (V), Markus Ottosson (V) och Åsa
Gyberg- Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 216,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna hyreskontrakt avseende förhyrning av ”ny Östersjöhall”,
samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna kontrakt om försäljning av befintlig fastighet Gasverket 18.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2778 4.5.2

§ 167 (forts).
Ny Östersjöhall
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2016, bland annat bjuda ut
nuvarande idrottshall och Östersjöhall till försäljning vad avser såväl
byggnader som där tillhörande markområde.
Förberedelsearbetet för att etablera en ny Östersjöhall är nu inne i sitt
slutskede.
Drift- och servicenämnden har 24 maj 2016 beslutat föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin
tur utser, att teckna hyreskontrakt avseende förhyrning av
”Ny Östersjöhall”, samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin
tur utser, att teckna kontrakt om försäljning av befintlig fastighet
Gasverket 18.
Paragrafen har beslutats för omedelbart justerad.
Projektet innehåller förutom försäljningen även ett moment där ett hyreskontrakt gällande lokaler för skol- och föreningsidrott ska handlas upp.
Upphandlingen av hyreskontraktet kommer att ske enligt LOU, och
annonseringstiden är 40 dagar.
Därefter sker utvärdering och beslut om tilldelning. Upphandling enligt LOU
kommer att ske eftersom det betraktas som en byggentreprenad när en
myndighet uppdrar år en leverantör att uppföra byggnad enligt
myndighetens önskemål och sedan hyra ut fastigheten till myndigheten
enligt 2 kap 3 § 2 p LOU.
Genom ett anbudsförfarande riskerar man inte heller att försäljningen kan
komma att ifrågasättas utifrån EU:s regler om statsstöd.
forts.
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KS 2015/2778 4.5.2

§ 167 (forts).
Ny Östersjöhall
Reglementet för drift- och servicenämnden stadgar att hyreskontrakt som
avser en tid längre än 15 år, eller till årligt hyresbelopp överstigande 2
mnkr, ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut.
Vad avser försäljningen av fastigheten är det egentligen en fråga för
kommunstyrelsen att besluta om då värdet av försäljningen överstiger de
gränser för tjänstemannabeslut som finns angivna i kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 7.5. Det är således egentligen inte nödvändigt att
lyfta just den delen till kommunfullmäktige.
Försäljningen är i sig inte en fråga som direkt berör drift- och servicenämnden, men eftersom försäljningen och ett nytt hyreskontrakt är direkt
kopplade till varandra är det lämpligt att behandla dessa två beslutsfrågor i
ett sammanhang, varför förslaget är att båda dessa föreläggs
kommunfullmäktige för beslut om att utse delegat.
För att inte avslutet av processen tidsmässigt ska vara beroende av
beslutet i kommunfullmäktige föreslår således förvaltningen att
kommunstyrelsen ber om kommunfullmäktiges uppdrag att teckna såväl
hyreskontraktet som avtalet om försäljningen av fastigheten Gasverket 18.
Ett sådant förfaringssätt leder därmed till kortare ledtider från det att
anbudstiden går ut till dess att tilldelningsbeslut kan fattas.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Region Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/2994 1.6.3

§ 168
Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år 2015, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2015 upprättade
årsredovisning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), Elina Gustafsson (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Camilla Brunsberg (M), Ingrid Hermansson (C),
Anna Ekström (L), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD) och
Anna Ottosson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ärendet
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till Karlskrona
kommun med flera översänt de valda revisorernas revisionsberättelse för
år 2015 jämte upprättad årsredovisning för samma år.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att verksamheten även
detta år har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att de finansiella målen har uppnåtts och att
regionen fortfarande har en ekonomi i balans. Den interna kontrollen
bedöms också vara god.
Revisorerna tillstyrker sedan att styrelsen beviljas ansvarsfrihet även för
år 2015 och att den upprättade årsredovisningen för samma år samtidigt
godkänns.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2221 1.3.1

§ 169
Fastställande av sotningstaxa
Kommunfullmäktige beslutar
1. att justera och fastställa sotningstaxor för år 2016, samt
2. att taxan gäller från den 1 augusti 2016.

Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att taxan ska gälla från den 1 augusti
2016.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot CarlGöran Svenssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Carl-Görans Svenssons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 218,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att justera och fastställa sotningstaxor år 2016 enligt nedan.
Ärendet
Sveriges skorstensfejarmästare och Svenska kommunalarbetarförbundet
har kommit överens om nytt sotningsindex som kompensation för ökade
lönekostnader och övriga kostnader.
För år 2016 har sotningsindex fastställts till 1,83 %. Då taxan förra året
justerades 2015-07-01 och datum för årets justering är satt till 2016-07-01
ska höjningen av taxan göras enligt avtal med 1,83 % enligt SKL cirkulär
16:29.
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KS 2015/2221 1.3.1

§ 169 (forts).
Fastställande av sotningstaxa
Detta innebär att timtaxan för rengöring höjs från och med den 1 juli 2016
till 396 kronor.
Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs från och med den
1 juli 2016 till 570 kronor.
_________
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§ 170
Ordförandens sommarhälsning
Ordförande Rikard Jönsson (S) tackar alla för ett fantastiskt arbete och
dagens positiva stämning och önskar alla en underbar sommar.
2:e vice ordförande Peter Glimvall (M) önskar ordförande och hans familj
en glad sommar och på återseende i höst.
_________
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