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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
tisdagen den 9 januari 2001, kl 08.30-14.10
Sammanträdet ajourneras kl 10.10-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Björn Fries (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Gerthie Olsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Jan Lennartsson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Claes Bothén (kd)
Günter Dessin (v)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp)

Tjänstgörande ersättare

Bengt Grönblad (s)
Karl-Gösta Svensson (m)

Övriga deltagare ersättare

Bo Andersson (s) kl 08.30-10.10
Lilian Petersson (s)
Christina Mattisson (s)
Rolf Andersson (s)
Laila Karlsson (s)
Bengt Lindskog (v)
Rune Andersson (m)
Mikael Andersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Tommy Olsson (kd)
Magnus Larsson (c) kl 08.30-10.10
Annacarin Leufstedt (mp)

tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Lisbeth Sager
Bo Johansson
Sven-Ingvar Pettersson
Lennarth Eriksson
Anna-Lena Cederström
Ingrid Augustinsson Swennergren
Olle Karlsson kl 08.30-10.10
Göran Palmér, uf, kl 08.30-09.10
Christina Pettersson kl 08.50-09.30
Roger Lindberg kl 13.30-14.10
Laila Karlsson
Mats Lindbom
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Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………. §§ 1-16
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………..
Mats Johansson

Justerande

………………………………………..
Mats Lindbom

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 15 januari 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………..
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§1
Informationer och föredragningar
1. Skolplan från och med 2001 föredras av förvaltningschef Göran Palmér.
I ärendet yttrar sig Sigurdh R Petersson (m), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta
Svensson (m), Mats Lindbom (c), Björn Fries (s), Annacarin Leufstedt (mp),
Claes Bothén (kd), Günter Dessin (v) och Birgitta Ståhl (m).
2. Förslag till program för etnisk mångfald, föredras av integrationssekreterare
Christina Pettersson.
3. Avtal med Blekinge Tekniska Högskola, föredras av koordinator Olle Karlsson
och näringslivschef Sven-Ingvar Pettersson.
I ärendet yttrar sig Kent Lewén (fp), Sigurdh R Petersson (m), Jan Lennartsson
(m) och Mats Lindbom (c).
4. Ordföranden informerar om kontakter med Ulf Levin på UD, med anledning av
tidningsskriverier om kärnvapen i Kaliningradenklaven, vilket förnekas av
regeringschefen m fl. Enligt UD finns ingen anledning att ändra inställning vad
gäller vänortssamarbete.
En inbjudan kommer att under april månad att skickas ut för dialog och
avspänning i relationerna med Baltijsk. Leif Pagrotsky, UD, kommer att
medverka.
5. Ordföranden informerar om att Alliansprojektets inriktning kommer att ändras.
Presskonferens kommer att hållas torsdagen den 11 januari 2001, kl 16.00 om
de förändringar som sker.
6. Vid eftermiddagens beslutssammanträde ställer Mats Lindbom (c) fråga om
uppgiften i tidningen om att Växjö skall få polisutbildning som kommunen
föreslagit skulle förläggas till Olofström.
Ordföranden svarar bl.a. att det beror på att Olofström ej kan erbjuda juridisk
kompetens.

_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Berörd nämnd/styrelse
Akten
§2
Kommunala val
Kommunstyrelsen nominerar under ett år till
Blekinge utvecklingscentrum, Leader+
styrelserepresentant Carl-Axel Ottosson, näringslivsenheten.
_______
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2000.660.624

§3
Överföring av skolhälsovårdsjournaler
Skolhälsovårdsjournalerna för elever i Karlskrona kommuns grundskolor följer
eleverna vid byte av skola. Detta gäller originaljournalen. Vid byte från
kommunal grundskola till friskola får inte originalhandlingen överföras. Efter
tillstånd av elevens föräldrar får en kopia på skolhälsovårdsjournalen överföras till
friskolan.
Enligt arkivlagen (1990:782, ändrad 1994:1386) medges att skolhälsovårdsjournalerna får lånas ut från grundskolan men förutsätter beslut av kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 november 2000, § 121,
föreslagit att fullmäktige beslutar att skolhälsovårdspersonal vid friskolorna får
tillgång till skolhälsovårdsjournaler.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att skolhälsovårdspersonal vid friskolorna får tillgång till skolhälsovårdsjournaler.
_______
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2000.679.610

§4
Skolplan för utbildningsnämnden från och med 2001
Under år 2000 har en särskild politisk arbetsgrupp tagit fram ett grundmaterial till
ny skolplan. Utkast till planen har diskuterats med företrädare för näringsliv och
fackliga organisationer. Likaså har grundförslaget varit utsänt på remiss till
elevråd, personal, högskola m.fl. De synpunkter som kommit in har legat till
grund för ändringar i planen.
Det nu liggande förslaget har slutredigerats av förvaltningen och språkligt bearbetats av intern expert på läs-/skrivsvårigheter. Detta för att planen skall vara så
lättförståelig som möjligt.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 28 november 2000, § 88, i politisk
enighet, föreslagit fullmäktige att anta föreslagen skolplan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen skolplan.
_______
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2000.478.109

§5
Förslag till program för etnisk mångfald i Karlskrona kommun
Integrationsberedningen har den 21 augusti 2000 beslutat att förslag till program
för etnisk mångfald skulle skickas ut på remiss till nämnder, styrelser, politiska
partier, bostadsföretag samt föreningar som arbetar med integrationsfrågor.
Handlingsprogrammet lades ut på internet.
De borgerliga partierna c, fp, kd och m har lämnat ett förslag till integrationsplan
och bifogas förslaget. Sammanfattning av de 19 inkomna remisserna har redovisats i bilaga.
Programmet har översatts till engelska, bosniska, albanska, arabiska, sydkurdiska
och spanska. Det har även lästs in på talband och givits ut inom bibliotekets
taltidning.
Integrationsberedningen har med skrivelse den 23 november 2000 hemställt att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta planen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 januari 2001 tillstyrkt förslaget.

respektive

Yrkanden
Björn Fries (s), med tillstyrkan av Günter Dessin (v), yrkar som ändringsyrkande:
avslag till au:s förslag (bostad) sidan 5 punkt 1 samt bifall till fyrklöverns förslag
punkt 1 (bostad) I nyplanering skall inriktningen vara mångfald och valfrihet i
boendet, dvs blandade upplåtelseformer i form av hyresrätt, bostadsrätt
äganderätt samt bebyggelse i form av flerbostadshus respektive enfamiljshus,
samt i au:s förslag (arbete) sidan 8 byts ordet ”provanställning” ut mot
praktik/trainee-platser, samt i övrigt bifall till allmänna utskottets förslag.
Birgitta Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp)
yrkar bifall till fyrklöverns förslag bilaga 1.
Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets förslag mot Björn
Fries yrkande (bostad) sidan 5 punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt Björn
Fries yrkande.
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Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag (arbete)
sidan 8 mot Björn Fries m fl yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Björn
Fries yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Björn Fries yrkande mot fyrklöverns förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag med Björn Fries
ändringsyrkanden.
Reservationer
Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta
Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) reserverar
sig till förmån för eget yrkande, protokollsbilaga 1.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till PROGRAM FÖR ETNISK MÅNGFALD I KARLSKRONA
KOMMUN, med följande ändringar:
Bostad sidan 5 punkt 1 skall ha följande lydelse: I nyplanering skall inriktningen
vara mångfald och valfrihet i boendet, dvs blandade upplåtelseformer i form av
hyresrätt, bostadsrätt respektive äganderätt samt bebyggelse i form av
flerbostadshus respektive enfamiljshus, samt Arbete sidan 8 där byts ordet
”provanställning” ut mot praktik/trainee-platser.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Näringslivsenheten
Blekinge Läns Tidning
Akten
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2000.694.253

§6
Option för Blekinge Läns Tidning och nytt tidningshus
Blekinge Läns Tidning har med skrivelse 15 november 2000 uppgett att man
planerar ett tidningshus i Karlskrona. Näringslivschefen och stadsarkitekten har
sammanträffat med företaget och diskuterat olika alternativ. Det nu valda alternativet, på nuvarande Kungsplan, påverkar planeringen av Pottholmen, varför
projektledningen samt mark- och exploateringschefen informerats om förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanearbetet för det berörda
området kommer att påbörjas i slutet av mars 2001, efter att förankringsprocessen
är genomförd för det program som fullmäktige beslutat om. Den begärda optionen
stämmer överens med programmet, men förutsätter att detaljplanen ändras så att
markområdet överförs till kvartersmark. Företagets inriktning att tillskapa ett mer
omfattande mediehus bedöms som välgörande för stadsbilden, vilket kräver en
byggnad motsvarande fyra våningar i det berörda området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 20 december 2000
föreslagit kommunstyrelsen besluta teckna en option för Blekinge Läns Tidning
med följande utgångspunkter:
1. att optionen gäller under ett år och omprövas därefter,
2. att tillhörande parkering löses inom den blivande fastigheten eller på det sätt
den blivande detaljplanen föreskriver, samt
3. att kommunen inte påtar sig några kostnader för de utredningar och den
projektering som företaget genomför.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 januari 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt som
tilläggsyrkande: att utvecklingen sker i samråd med detaljplanearbetet för kv.
Pottholmen.
Jan Lennartsson (m), Mats Lindbom (c) och Sigurdh R Petersson (m) yttrar sig.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och Gerthie Olssons
tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen
1. att optionen gäller under ett år och omprövas därefter,
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2. att tillhörande parkering löses inom den blivande fastigheten eller på det sätt
den blivande detaljplanen föreskriver,
3. att kommunen inte påtar sig några kostnader för de utredningar och den
projektering som företaget genomför, samt
4. att utvecklingen sker i samråd med detaljplanearbetet för kv. Pottholmen.
_______
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Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

12

2000.171.210

§7
EUROPAN 6 - jurykonferens i Karlskrona
Kommunstyrelsen har den 4 april 2000 beslutat att kommunen skall delta i den
europeiska arkitekttävlingen med tävlingstomt i Handelshamnen i Karlskrona.
Den svenska Europan-kommittén har i samråd med Karlskrona kommun undersökt möjligheten att förlägga den avslutande jurykonferensen den 17-20 maj 2001
till Karlskrona. Kommittén har utsett Mikaela Eckered, Arkus, att ansvara för
genomförandet.
Arrangemanget bygger på lokal sponsring. Arkus har ansvaret för konferensens
finansiering och administration, men har bett att Karlskrona kommun tar på sig
vissa praktiska delar av arrangemanget. Kostnaden för kommunens del har uppskattats till 125 tkr. Detta skall vägas mot de uttalade möjligheter detta skall ge
kommunen att som en av värdarna för arrangemanget få framträda på olika sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 20 december 2000, i
samråd med miljö- och byggnadsnämndens ordförande, föreslagit kommunstyrelsen besluta
1. att kommunstyrelsen ställer sig bakom att konferensen förläggs till Karlskrona,
2. att kommunstyrelsen förklarar sig villig att bidra med 115 tkr till genomförandet, samt
3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens reserv för oförutsett.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten
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2000.683.291

§8
Förprojektering av Rosenfeldtskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 12 december 2000, § 147, på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden den 22 november 2000, § 117, ansökt om
tillstånd att påbörja en förprojektering av en framtida ombyggnad av
Rosenfeldtskolan (inkl A-huset) till en modern F-9 skola.
Projektet ingår i det fastställda skolutbyggnadsprogrammet ”Framtidens skola”
avseende kommunens grundskoleverksamhet. Rosenfeldtskolan är därvid det
första steget i de planerade lokalförändringarna inom Trossö och Vämö rektorsområden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 januari 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
1. att ge tekniska nämnden tillstånd att omgående genomföra en förprojektering
av ombyggnad av Rosenfeldtskolan inkl A-huset till en modern F-9 skola till en
beräknad kostnad av 1.100 tkr,
2. att kostnaden för denna förprojektering skall anslagstäckas först i samband
med att investeringsmedel senare separat kommer att anslås för objektet, samt
3. att ifall investeringen då ej kommer att tillstyrkas, anslagstäckningen i stället
skall ske inom barn- och ungdomsnämndens befintliga budgetramar.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 januari 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Claes Bothén (kd), med tillstyrkan av Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och
Sigurdh R Petersson (m) yrkar:
1. att avslå förslaget om att förprojektera Rosenfeldtskolan till en f-9 skola,
2. att ge tillstånd att genomföra en förprojektering av ombyggnad av
Rosenfeldtskolan till en modern f-5 skola,
3. att kostnaden inarbetas i kommande projekt varvid finansiering sker via barnoch ungdomsförvaltningens hyresram, samt
4. om inget projekt kommer till stånd anslagstäckning i stället skall ske inom
barn- och ungdomsnämndens befintliga budgetramar.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Claes Bothéns
m fl yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
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Reservation
Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta
Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen
1. att ge tekniska nämnden tillstånd att omgående genomföra en förprojektering
av ombyggnad av Rosenfeldtskolan inkl A-huset till en modern F-9 skola till en
beräknad kostnad av 1.100 tkr,
2. att kostnaden för denna förprojektering skall anslagstäckas först i samband
med att investeringsmedel senare separat kommer att anslås för objektet, samt
3. att ifall investeringen då ej kommer att tillstyrkas, anslagstäckningen i stället
skall ske inom barn- och ungdomsnämndens befintliga budgetramar.
_______
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2000.684.003

§9
Ändring av tekniska nämndens reglemente
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 12 december 2000, § 140, lämnat
förslag till ändring av nämndens reglemente. Kommunfullmäktige beslöt den
23 mars 2000, § 68, om Karlskrona kommuns avfallsstrategi. För att klargöra
tekniska nämndens nya ansvarsområde föreslår att nämndens reglemente
kompletteras punkt 14.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att följande tillägg görs i tekniska nämndens reglemente fr o m den 1 januari
2002: Punkt 14: planering och insamling av det avfall som kommunen har
hanteringsansvar för enligt 15 kap. 8-10 §§ miljöbalken.
_______
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Kommunens revisorer
Tekniska nämnden
Akten
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1999.397.007

§ 10
Svar på revisionsrapport om granskning av överlåtelse av byggnader samt
upplåtelse med tomträtt på Saltö
Karlskrona kommuns revisorer har med skrivelse den 21 juni 1999 avgivit en
rapport efter granskning av försäljning av byggnader på fastigheten Saltö 2:3 och
tomträttsavtal. Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 17 september
1999 lämnat kommentarer och information om vidtagna åtgärder.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 26 oktober 1999 föreslagit
kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kommunjuristen för åtgärdsförslag.
Tomträttsupplåtelse innefattar överlåtelse på tomträttshavaren av byggnad och
annan egendom som vid upplåtelsen hör till fastigheten enligt lag. Byggnad är inte
att betrakta som lös egendom vid upplåtelsen utan den följer med i upplåtelsen om
den inte rivs eller borttransporteras av fastighetsägaren. Vill fastighetsägaren
betinga sig ersättning för den överlåtna byggnaden och övrig egendom, skall den
bestämmas och anges i avtalet, vilket gjorts i det granskade ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 december 2000 lämnat
åtgärdsförslag;
1. Inga muntliga löften om framtida försäljning (option) kommer fortsättningsvis
att ges från tekniska förvaltningen. Förvaltningen kommer vid behov att hänvisa
till kommunens policy och andra politiskt beslutade direktiv,
2. Blankett att användas vid försäljning respektive upplåtelse med tomträtt vid
anbudsförfarande är framtagen och används sedan årsskiftet 1999-2000, samt
3. Rätt begrepp i all dokumentation vid försäljning och upplåtelse av fastighet
tillämpas från förvaltningens sida.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna svaret till kommunens revisorer.
Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att överlämna svaret till kommunens revisorer.
_______
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2001.16.614

§ 11
Överenskommelse och avsiktsförklaring om Blekinge Tekniska Högskolas
vision och strategi
Avgående rektorn för högskolan Per Eriksson har i skrivelse den 19 december
2000 presenterat högskolans vision, strategi, målsättningar och tänkta scenarier
för en framtida positiv utveckling av både högskolan och samhället. Denna
övergripande vision och strategi och de övergripande målsättningar som följer av
detta följer helt Karlskrona kommuns inriktning för samhällsutvecklingen.
Högskolan skulle aldrig kunnat utvecklats så väl som den gjort utan stöd och
engagemang från kommunens sida och kommunen skulle aldrig kunnat få den
tillväxten utan att Högskolan skötts väl och inriktats på tillväxtområden. Man
måste ständigt vara beredd att gå vidare och utvecklas annars går man troligen en
säker stagnation till mötes. Detta kräver en tydlig handlingsplan och åtaganden
både från kommunens och Högskolans sida.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 juni 2000, § 129, attsats 1,
beslutat att ge Kruthusen Företagsfastigheter AB investeringstillstånd till
forskarskolan på Campus Gräsvik med villkor att investeringen får påbörjas först
efter att skriftliga hyresavtal finns för samtliga våningsplan.
Kommunstyrelsens ordförande och näringslivschefen har med skrivelse den 22
december 2000 lämnat beslutsförslag i sex attsatser.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2000, § 129, attsats 1 upphävs och
ersätts av följande:
2. att tillstyrka investeringen av forskarskolan på Campus Gräsvik till en
beräknad kostnad om 111,6 mkr med villkor att kontrakt tecknas med Blekinge
Tekniska Högskola om förhyrning av två våningsplan,
3. att Blekinge Tekniska Högskola får option på att förhyra resterande plan fram
till oktober månads utgång 2001,
4. att Karlskrona kommun aktivt skall deltaga i omvandlingen till och
utvecklingen av Blekinge Tekniska Universitet,

2001-01-09

18

5. att som ett led i omvandlingen av Högskolan till ett Tekniskt Universitet, göra
en engångssatsning för år 2000 om 6 mkr till Högskolans forskning, samt
6. att ovanstående finansieras i bokslut 2000 genom upplösning av
säkerhetsmarginalen och ianspråktagande av reserven för oförutsedda behov.
_______
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Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden
Ekonomienheten
Akten

19

1998.41.739

§ 12
Slutrapport från den parlamentariska gruppen, samt
Svar på motion om inrättande av äldre- och handikappombudsman
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 januari 1998, § 6, av
Kent Lewén (fp).
Kommunstyrelsen beslöt den 12 januari 1999, § 12:
1. att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att lämna förslag kring
brukarinflytande, insyn m.m.
2. att utredningen skall lämna sina förslag senast till budgetberedningen 1999
samt
3. att remittera motionen till den parlamentariska utredningen.
Den parlamentariska utredningsgruppen har lämnat delrapport den 9 september
1999.
Den 11 december 2000 lämnar den parlamentariska utredningsgruppen slutrapport
med förslag till åtgärder samt föreslår fullmäktige att motionen därmed skall anses
besvarad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen
del
1. att ge omsorgsnämnden i uppdrag att formulera krav på att följande åtgärder
skall genomföras och kontinuerligt följas upp:
• Inom såväl särskilda boenden som hemtjänst skall ankomstsamtal/introduktionssamtal alltid genomföras,
• Anhörigträffar skall genomföras minst en gång per år och ge möjligheter för
de anhöriga att, tillsammans med sina äldre, träffa personal och andra
människor som är i samma situation,
• Brukarundersökningar skall genomföras kontinuerligt, förslagsvis vartannat
år (totalundersökningar) parallellt med att nya rutiner för klagomålshantering införs,
• Rutin för klagomålshantering skall införas i samtliga delar av verksamheten
under år 2001,
• Samarbetet med förtroendenämnden skall utvecklas,
• Informationsinsatserna skall förstärkas. Detta skall ske både genom att
utveckla tydligt informationsmaterial men också genom att förstärka
arbetsledarna i deras roll som informationsbärare gentemot såväl personal
som boende,
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• Uppföljningar och utvärderingar som genomförs skall åtföljas av en
handlingsplan där åtgärder för att korrigera eventuella brister/problem
preciseras. Samtliga utvärderingar och åtgärdsplaner skall presenteras för
nämnden. Efter tolv månader redovisas effekterna av förändrings/förbättringsarbetet, vilka också bör föredras i nämnden,
• Förstärka de äldre och dess anhörigas inflytande genom att tillsätta en
projektanställd brukarkonsulent.
Projektanställningen bör, enligt ett enigt beslut i den parlamentariska
utredningsgruppen, placeras inom omsorgsnämndens verksamhetsområde och
finansieras inom nämndens budgetram. Brukarkonsulentens huvudsakliga
arbetsuppgifter skall vara att ge information och vägledning och stöd till de
äldre och dess anhöriga. Vidare skall brukarkonsulenten ta initiativ till
kvalitetshöjande insatser samt vara en viktig källa till ny kunskap för all
verksamhetspersonal.
Projektet bör inledas den 1 juli 2001 och pågå under två år. Efter ca 1,5 år bör
projektet utvärderas avseende effekter av funktionen brukarkonsulent, dess
arbetsuppgifter samt organisatorisk placering.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen om inrättande av äldreombudsman härmed är besvarad.
_______
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2000.84.318

§ 13
Svar på motion om bidrag till enskilda vägar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2000, § 31, av
Jörgen Johansson (c). Motionären föreslår att Karlskrona kommun inför driftbidrag till vägsamfälligheter så att totalt bidrag blir 70 % av normkostnad liksom
för vägföreningarna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2000, § 92, beslutat
föreslå fullmäktige att återinföra kommunala bidrag till statsbidragsberättigade
vägsamfälligheter eller motsvarande med 10 % på av vägverket beräknad kostnad
i enlighet med motionens intentioner.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 januari 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp), Claes Bothén (kd) och Sigurdh R Petersson
(m), yrkar bifall till motionen.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Mats
Lindboms m.fl. yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Reservation
Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta
Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att återinföra kommunala bidrag till statsbidragsberättigade vägsamfälligheter
eller motsvarande med 10 % av vägverket beräknad kostnad i enlighet med
motionens intentioner,
2. att ambitionen skall vara att detta sker stegvis inom en femårsperiod,
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3. att delegera till tekniska nämnden rätten att besluta om regler för ändamålet
enligt ovan,
4. att i övrigt besluta om förändringar av kommunala bidragsregler avseende
enskilda vägar,
5. att finansiering sker inom tekniska nämndens budgetram, samt
6. att motionen därmed är besvarad.
_______
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2000.452.737

§ 14
Svar på motion om ny rutin inför förnyande av tillstånd till färdtjänst
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2000, § 145, av
Percy Blom (s). Motionären anser att huvudmannen för färdtjänst senast 30 dagar
innan gällande tillstånd går ut skriftligen och meddelar detta till tillståndsinnehavaren så att denne har rimlig tid att söka nytt tillstånd.
Omsorgsnämnden har vid sammanträde den 15 november 2000, § 139, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Vid kontakt med ansvariga inom Blekingetrafiken framkommer att de beslutat i
enlighet med motionärens önskemål. De handläggare som arbetar inom
Karlskrona kommun arbetar redan med denna rutin. Som anmärkning kan också
meddelas att tillstånd kan beviljas från sex månader upp till fem år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
_______
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1999.592.312

§ 15
Svar på motion om cykelväg genom Kättilsmåla samhälle
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 1999, § 173,
av Jörgen Johansson (c). Motionären vill att Karlskrona kommun verkar för att
Vägverket bygger en gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle. Med
hänvisning till barnens säkerhet anser motionären att det borde byggas en gångoch cykelväg genom samhället från Strågerydsvägen förbi affären och skolan till
bygdegården.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 maj 2000, § 39, lämnat yttrande och anser
att lagändringen från den 1 januari 1999 som stödjer estetisk utformning vid bland
annat vägbyggande tillämpas för gång- och cykelvägen genom Kättilsmåla
samhälle.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 juni 2000, § 71, tillstyrkt motionen. Från Kättilsmåla skola har tidigare kritik riktats mot den smala
genomfartsvägen förbi skolan. Trafiksäkerheten runt Kättilsmåla skola skulle klart
förbättras om den aktuella gång- och cykelvägen kommer till stånd.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 december 2000 lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad
som anförts i motionen, samt att behovet analyseras i den kommande revideringen
av länstransportplanen, samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
_______

2001-01-09

25

Akterna

§ 16
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 29-30 november och den 21 december
2000
3. Miljödepartementets rapport 001020 om arbetet med hållbar utveckling i
Östersjöregionen
4. Jämställdhetskommitténs protokoll 001108
5. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 001121 om kommunpolitikerundersökning
6. Samhällsbyggnadsförvaltningens enkät om trafikmiljön i Karlskrona (i
samband med bilfri dag i Karlskrona den 22-23 september 2000)
7. Rapport 001207 från samhällsbyggnadsavdelningen om En bilfri dag
8. Karlskrona kommuns revisorer 001205 om IT-granskning
9. Länsstyrelsen Blekinge
n beslut 001116 om landsbygdsbidrag till Hemslöjd & Vävstuga
n beslut 001120 om tillstånd att bruka övervakningskamera Svedala Comp.Eq.
n beslut 001120 om tillstånd att bruka övervakningskamera - Affärsverken
n beslut 001120 om landsbygdsbidrag till Ulf Månssons Skydd & Säkerhet HB
på Tjurkö
n beslut 001121 om småföretagsstöd till Sanol AB, Nättraby
n samråd 001123 enligt 12 kap 6 § miljöbalken angående dikesrensning inom
fastigheten Mästaremåla 1:41 i Karlskrona kommun
10. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2000
nr 117 Skrift om vård- och omsorgspersonal i kommuner och landsting/
regioner
nr 118 Statlig ersättning för ensamkommande asylsökande flyktingbarn
nr 120 Reviderat EU-stöd för vänortsverksamhet
nr 121 Avgiftsbefrielseförsäkringen - förtidspension och sjukbidrag första
halvåret 1998
nr 126 Hyreshöjning fr o m 000101 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI
nr 127 På egna ben - förslag till en reformerad kommunal finansiering
nr 128 Bevaka eller gallra? - Råd för den kommunala socialtjänsten m.fl.
nr 129 Kommunal Skolriksdag 29-30 mars 2001
nr 130 Projektmedel för kompetensutveckling
nr 133 Ny rapport: Hälsoutvecklingen för kommunalt anställda - ett
diskussionsunderlag
nr 134 Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1999 m m
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11. Tackskrivelser
a. Tack för lycka-till-gratulation i samband med att mr Jegerov (Egorow)
valdes till Head of Administration Governor of Kaliningrad Oblast
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 6 februari 2001
§ 17

Informationer, föredragningar och frågor

§ 18

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 19

Yttrande över Förslag på Nya Natura 2000-områden i Karlskrona kommun
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Yttrande över utrikesdepartementets betänkande (SOU 2000:122) Att utveckla samarbetet
med Central- och Östeuropa

§ 21

Yttrande över betänkande av Allbo-kommittén - Allmännyttan på 2000-talet, beslutsregler
vid försäljning av kommunala bostäder (SOU 2000:104)

§ 22

Ändring av reglemente för barn- och ungdomsnämnden

§ 23

Gallringsplan för kommungemensamma handlingar samt rapport om arkivverksamheten
i Karlskrona kommun år 2000

§ 24

Regler för kommunalt bostadstillägg till handikappade (KBH)

§ 25

Konserthusets framtida användning och utveckling

§ 26

Kommunstyrelsens projektbudget 2001

§ 27

Demokratigruppens slutrapport

§ 28

Svar på motion ”Stärk den lokala demokratin - förändra nämndindelningen och stärk
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§ 29
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§ 30
_____
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
tisdagen den 6 februari 2001, kl 08.30-14.10
Sammanträdet ajourneras kl 09.50-13.30

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Mats Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Annicka Engblom (m) kl 08.50-14.10
Jan Lennartsson (m) kl 08.30-09.50
Birgitta Ståhl (m)
Günter Dessin (v)
Claes Bothén (kd)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Bengt Grönblad (s)
Lilian Petersson (s)
Christina Mattisson (s)
Rolf Andersson (s)
Rune Andersson (m) kl 08.30-08.50
Karl-Gösta Svensson (m) kl 13.30-14.10 (ej § 19 pga jäv)

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän

sekreterare

Laila Karlsson (s)
Rune Andersson (m) kl 08.50-09.50
Karl-Gösta Svensson (m)kl 08.30-09.50
Jan Johansson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Bengt Lindskog (v) kl 08.50-09.50
Magnus Larsson (c)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)
Lisbeth Sager
Roger Lindberg
Sven-Ingvar Pettersson
Olle Karlsson
Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Claes Bothén

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter

2
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Sekreterare

……………………………………… §§ 17-30
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………
Mats Johansson

Justerande

………………………………………
Claes Bothén

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12 februari 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

3
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§ 17
Informationer, föredragningar och frågor
1. Ordföranden informerar om skrivelse från till Generaldirektör Bo Bylund,
Banverket om Kust- till Kustbanan delen Emmaboda-Karlskrona. Skrivelsen har
undertecknats av landshövding Ulf Lönnqvist, kommunstyrelsens ordförande och
tillika ordförande i Region Blekinge, Hans Jonasson, VD BlekingeTrafiken AB
och Bengt Gustafsson, kommunikationsdirektör vid länsstyrelsen Blekinge län.
Ordföranden informerar om och delar ut Upprop för bättre kommunikationer på
Kust- till Kustbanan till/från Karlskrona, som skall överlämnas till näringsminister
Björn Rosengren.
Ett enigt kommunstyrelsen bifaller planerade och vidtagna åtgärder.
2. Föredragning om demokratiarbetsgruppens slutrapport lämnas av personalchef
Roger Lindberg,
3. Föredragning av kommunstyrelsens projektbudget av kommunchef Lisbeth
Sager,
4. Jan Lennartsson (m) ställer fråga om attsats 5 ärendet om Konserthuset.
Ordföranden kommer att lämna förslag till justerat yrkande inför beslut i
eftermiddag.
5. Claes Bothén (kd) ställer frågor om detaljplaneärendet Gullbernahult 1.
Näringslivschefen får i uppdrag att lämna sakuppgifter i eftermiddag.
6. Jan Lennartsson (m) tar också upp frågan om vem som ersätter
näringslivschefen nu när Tage Dolk slutat, samt
7. Mats Lindbom (c) ställer fråga om Föreningars Hus i Rödeby. Ordföranden
svarar att en allians av fem föreningar med Folket Husföreningen som koordinator
kommer att bedriva föreningsverksamheten. Det blir Folket Husföreningen som
köper fastigheten.
_______
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Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten
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2001.42.102

§ 18
Avsägelser av kommunala uppdrag
Markus Alexandersson (s) har i skrivelse den 23 januari 2001 avsagt sig samtliga
politiska uppdrag (val i kommunstyrelsen av ledamot i integrationsberedningen,
ersättare i allmänna utskottet och fastighetsutskottet samt sammankallande
Pottholmen - parallella uppdrag - jury).
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

§ 19
Yttrande över förslag på Nya Natura 2000-områden i Karlskrona kommun
Regeringen har den 24 augusti 2000 uppdragit åt naturvårdsverket att i samarbete
och samråd med länsstyrelserna slutligt redovisa kompletterande underlag för
nätverket Natura 2000. Länsstyrelsens huvuduppgift är att hjälpa naturvårdsverket
med att avgränsa, beskriva och föreslå områden som hyser så stora naturvården att
de bör ingå i nätverket.
Länsstyrelsen Blekinge har den 9 oktober 2000 översänt förslag på nya Natura
2000-områden i Karlskrona kommun 2000-2001.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 december 2000, § 412,
beslutat översända frågor till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i skrivelse den 4
januari 2001 besvarat frågorna.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 januari 2001, § 31,
föreslagit kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka förslaget under förutsättning att planerad elkabel genom Gullbernaområdet kan anläggas.
Jäv
Karl-Gösta Svensson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen vid beslut i detta
ärende.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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2000.704.100

§ 20
Yttrande över utrikesdepartementets betänkande (SOU 2000:122) Att
utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa
Karlskrona kommun har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
rubricerade betänkande senast den 20 februari 2001.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 januari 2001 lämnat
yttrande och föreslår kommunstyrelsen beslutar
1. att ge utrikesdepartementet tillkänna de synpunkter som kommunledningsförvaltningen anfört, samt
2. att i övrigt tillstyrka betänkandet ”Att utveckla samarbetet med Central- och
Östeuropa”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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2000.655.294

§ 21
Yttrande över betänkande av Allbo-kommittén - Allmännyttan på 2000-talet
beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder (SOU 2000:104)
Regeringen beslutade den 22 december 1999 att tillkalla en parlamentarisk
sammansatt kommitté med uppgift att värdera förslagen från Utredningen om
allmännyttan och bruksvärdet om olika verksamhetsformer för icke vinstdrivande
företag m.m. och att bedöma behovet av ett nytt regelverk för sådana företag.
Kommittén, som antagit namnet Allbo-kommittén, har valt att redovisa sina
övervägande i frågan om beslutsregler vid försäljning av kommunala bostadsföretag och bostäder i ett särskilt delbetänkande ”Allmännyttan på 2000-talet beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder”.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 17 januari 2001 lämnat
yttrande och föreslår kommunstyrelsen besluta
att avstyrka förslaget i delbetänkandet (SOU 2000:104) av Allbo-kommittén.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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1998.750.003

§ 22
Ändring av reglemente för barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 december 2000, § 130,
lämnat förslag till två ändringar i barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Kommunfullmäktige har den 28 september beslutat om ändring i delegationsförteckning för personalfrågor. Beslutet innefattar också nedanstående punkt 1 till
nämndens reglemente:
1.) Barn- och ungdomsnämnden är anställningsmyndighet för samtlig personal
inom nämndens förvaltning utom förvaltningschefen. Nämnden har att fatta beslut
i personalfrågor som rör personal inom förvaltningen, dock ej i de frågor som är
av gemensam karaktär vilka beslutas av kommunstyrelsen.
2.) Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden efter samråd med vice
ordföranden(a) ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller om dagen
eller tiden för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta
varje ledamot eller ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och
minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens
anslagstavla.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige beslutar
att kompletteringar enligt ovan införs i barn- och ungdomsnämndens reglemente.
_______
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Kommunarkivet
Samtliga förvaltningar
Akten
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2001.11.004
2001.7.004

§ 23
Gallringsplan för kommungemensamma handlingar samt
rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun år 2000
Enligt gällande arkivreglemente skall arkivmyndigheten fatta beslut om gallring
av handlingar som finns i flera nämnders arkiv.
Gallringsplanen omfattar serier av handlingar som helt eller delvis är gallringsbara. De handlingar som föreslås gallras är sådana som antingen saknar gallringsbeslut eller där nämnderna fatta olika gallringsbeslut för samma typ av handling.
När gallringsbesluten är antagna kommer besluten att föras in i respektive nämns
gallrings- och bevarandeplan.
Rapport 010108 om arkivverksamheten i Karlskrona kommun år 2000 har för
kännedom sänts ut med handlingarna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta gallringsplan för kommungemensamma handlingar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
______
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2000.700.708

§ 24
Regler för kommunalt bostadstillägg till handikappade (KBH)
Som svar på en motion från folkpartiet beslöt kommunfullmäktige den 21 juni
2000, § 134, att det kommunala bostadstillägget till handikappade personer
(KBH) skulle återinföras i kommunen.
Omsorgsnämnden har vid sammanträde den 13 december 2000, § 150, beslutat
om förslag till regler och riktlinjer för denna bidragsform med tillämpning från
den 1 april 2001. Tidpunkten har valts bl.a. med hänsyn till bildandet av den nya
psykiatri- och handikappnämnden från preliminärt just detta datum. Skulle
bildandet av denna nya nämnd försenas något bör en motsvarande senareläggning
av återinförandet av KBH också allvarligt övervägas.
Den årliga merkostnaden till följd av ett återinförande av KBH har av omsorgsnämnden i dess budgetförslag 2001-2003 uppskattats till maximalt 500 tkr. För år
2001 begränsas således den preliminära merkostnaden enligt nu framlagt förslag
till 375 tkr (=nio månader).
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 11 januari 2001 lämnat
beslutsförslag i fyra attsatser.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige beslutar
1. att i linje med kommunfullmäktiges tidigare beslut återinföra kommunalt
bostadstillägg till handikappade (KBH) från och med den 1 april år 2001,
2. att samtidigt fastställa de av omsorgsnämnden föreslagna riktlinjerna och
reglerna för KBH i kommunen,
3. att ansvaret för KBH skall åvila den nya handikapp- och psykiatrinämnden,
samt
4. att de årliga merkostnaderna till följd av denna nya stödform/rättighet fullt ut
skall rymmas inom de av kommunfullmäktige för nuvarande omsorgsnämnden
fastställda budgetramarna för respektive år under perioden 2001-2003.
_______
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2000.412.299

§ 25
Konserthusets framtida användning och utveckling
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 december 1998, § 183, gett tekniska
nämnden i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden presentera ett
förslag till effektivare utnyttjande av Konserthuset och ett därmed minskat behov
av subvention.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 20 juni 2000, § 72, lämnat
beslutsförslag i sex attsatser.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2000, § 54,
lämnat beslutsförslag i åtta attsatser.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 12 januari 2001 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Allmänna utskottet tillstyrker förslaget med ändring attsats 3 .. i linje med de idéer
som beskrivits i nu gjord utredning ändras till inom den ram som beräknats, ca
8 mkr.
Yrkanden
Ordföranden med tillstyrkan av Sigurdh R Petersson (m) yrkar som
tilläggsyrkande: att samtidigt som investeringsbeslutet redovisas också uppdra åt
kultur- och fritidsnämnden att redovisa en marknadsplan, organisation m.m. för
verksamheten.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag attsats 1-8 med
justering attsats 3.
Därefter beslutar kommunstyrelsen tillstyrka ordförandens tilläggsyrkande.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för konserthusets verksamhet från tekniska
nämnden till den nya kulturnämnden från och med den 1 april 2001 eller den
eventuellt senare tidpunkt från vilken denna nya nämnd kommer att inrättas,
2. att konserthuset även fortsättningsvis skall användas som en anläggning för i
huvudsak olika kultur- och nöjesarrangemang,
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3. att som konsekvens härav samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att snarast
göra en förprojektering av erforderliga upprustnings- och förbättringsåtgärder i
konserthuset inom den ram som beräknats, ca 8 mkr,
4. att vid denna förprojektering i största möjliga utsträckning söka prioritera
sådana åtgärder, som på sikt kan göra investeringen ekonomiskt självbärande för
kommunen,
5. att dessutom uppdra åt den nya kulturnämnden att enligt samma
utredningsförslag inrätta en resultatenhet för marknadsföring, bokning och drift
av konserthuset,
6. att samtidigt uppmana kommunens turistorganisation att framgent stödja
konserthusverksamheten,
7. att också ge kulturnämnden i uppdrag att snarast göra en översyn av taxan för
förhyrning av konserthuset med beaktande av de synpunkter som framförts i
utredningen,
8. att från kommunstyrelsens, i budget 2001, särskilda reserv för konserthuslokaler
nu omdisponera sammanlagt 2,3 mkr av totalt upptagna 2,7 mkr till dels
tekniska nämnden, dels den nya kulturnämnden, med fördelning utifrån det olika
antal månader respektive nämnd kommer att vara huvudman för konserthusets
verksamhet år 2001, samt
9. att samtidigt som investeringsbeslutet redovisas också uppdra åt den nya
kulturnämnden att redovisa en marknadsplan, organisation m.m. för
verksamheten.
_______
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Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Akten

§ 26
Kommunstyrelsens projektbudget 2001
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 januari 2001 lämnat
förslag till projektbudget för såväl kommunstyrelsen som kommunledningsförvaltningen år 2001.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att godkänna föreliggande förslag till projektbudget för kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen år 2001, samt
2. att de överbudgeterade medlen om 680 tkr på Kollektivtrafiken överförs till
projektbudgeten för år 2001.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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1999.696.100

§ 27
Demokratiarbetsgruppens slutrapport
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 1999, § 235, tillsatt en
politisk arbetsgrupp som skall starta ett utvecklingsarbete kring demokratin för att
utveckla nya metoder för medborgarnas inflytande samt att utveckla politikerrollen i Karlskrona kommun. Särskilt viktigt är att presentera förslag till vägar för
att attrahera ungdomar för politiskt demokratiskt arbete. Kommunfullmäktige, det
enda direktvalda organet i kommunen, skall dessutom diskuteras särskilt. Förslag
som ger medborgarna direktinflytande t.ex. lokala skolstyrelser eller andra institutionsråd ingår att värdera, diskutera och återkomma med förslag kring.
Arbetsgruppen har lämnat delrapport i juni månad 2000. Kommunfullmäktige
fick information vid sammanträde den 28 september 2000, § 170.
Demokratiarbetsgruppen har den 19 december 2000 lämnat slutrapport till
kommunstyrelsen. Rapporten innehåller totalt 23 förslag till åtgärder för att
vitalisera den demokratiska processen i Karlskrona kommun. Av dessa förslag
har arbetsgruppen prioriterat fyra förslag som särskilt viktiga i sammanhanget.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunledningsförvaltningen
i skrivelse den 18 januari 2001 hemställt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i sju attsatser och kommunstyrelsen för egen del beslutar att
rapporten skickas på en bred remiss.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 januari 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Ordföranden upplyser om att det i attsats 5 felaktigt skrivits förvaltningarna, det
skall vara uppdrag till nämnderna. Detta justeras i protokollet.
Ordföranden, Karl-Gösta Svensson (m), Sigurdh R Petersson (m), Birgitta Ståhl
(m), Günter Dessin (v) och Claes Bothén (kd) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag med ändring 1:a attsatsen: att uppmana barn- och ungdomsnämnden att
intensifiera arbetet med skolplanens mål om föräldra- och elevinflytande där bl.a.
frågan kring eventuellt skolråd där föräldrar, elever och personal ingår.
Kent Lewén (fp), Annacarin Leufstedt (mp) och Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag attsats 1 mot eget
yrkande attsats 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
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Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag attsatserna
2-7 med ändring attsats 5. Kommunstyrelsen beslutar därefter för egen del enligt
allmänna utskottets förslag om bred remiss av ärendet.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
att demokratiarbetsgruppens övriga förslag jämte rapporten skickas på en bred
remiss, med svar till kommunledningsförvaltningen senast den 31 maj 2001.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att uppmana barn- och ungdomsnämnden att intensifiera arbetet med
skolplanens mål om föräldra- och elevinflytande där bl.a. frågan kring eventuellt
skolråd där föräldrar, elever och personal ingår (arbetsgruppens förslag 1),
2. att ett ungdomsråd bildas formellt år 2001 med deltagare från alla
högstadieskolor i kommunen inklusive friskolor och gymnasium (arbetsgruppens
förslag 2)
3. att 250 tkr jämte tjänstemanna stöd avsätts till ungdomsrådet år 2001
(arbetsgruppens förslag 21),
4. att medlen till ungdomsrådet (250 tkr) finansieras genom kommunfullmäktiges
konto för oförutsett,
5. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden samt kulturoch fritidsnämnden att svara för att ungdomsrådet får erforderligt tjänstemannastöd (inom nämndernas nuvarande ramar) samt att nämnderna bidrar till att en
arbetsordning utarbetas för ungdomsrådet,
6. att fullmäktiges sammanträden förläggs till olika kommundelar ex. två gånger
per år (kvällstid) och kombineras med studiebesök då ledamöterna ges tillfälle att
få diskutera och samla in synpunkter från kommundelen (arbetsgruppens förslag
3), samt
7. att uppmana nämnderna att anordna hearings eller frågestunder i väsentliga
frågor som berör allmänheten (arbetsgruppens förslag 4).
________
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1998.400.001

§ 28
Svar på motion ”Stärk den lokala demokratin - förändra nämndindelningen
och stärk fritidspolitikernas roll”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 8 juni 1998, § 83, av
Magnus Larsson (c). För att stärka den lokala demokratin och miljöarbetet har
motionären lämnat förslag i åtta attsatser.
Remissinstanser
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 oktober 1998, § 145, beslutat
avstå från att besvara motionen.
Omsorgsnämnden avstår från att yttra sig.
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 1998, § 141, lämnat yttrande
i den del som kan tänkas beröra socialnämndens verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 oktober 1998, § 264,
lämnat yttrande
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 1998, § 68, lämnat
yttrande
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 februari 2000
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Motionssvaret har varit remitterat till demokratiarbetsgruppen, som i sin
slutrapport , attsats 24, tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Magnus Larsson (c) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed skall anses besvarad.
_______
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2000.518.214

§ 29
Detaljplan för del Gullberna Park, del av fastigheten Gullbernahult 1 m.fl. antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 januari 2001, § 5,
beslutat översända rubricerade detaljplan till fullmäktige för antagande.
Detaljplanering sker på uppdrag av fastighetsägaren. Marken ägs av
Fastighetsbolaget Gullberna KB. Nuvarande plan från 1992 medger bostäder men
med struktur och innehåll som inte passar dagens behov. Den förändrade detaljplanen syftar till att möjliggöra en modern varierande bostadsbebyggelse med ca
105 bostäder (varav 60 radhus, 25 villor och 20 lägenheter) inom området.
Markägaren ansöker om och bekostar all fastighetsbildning som erfordras för
exploateringens genomförande.
Fastighetsutskottet har den 21 december 2000 tillstyrkt omarbetat förslag med
tillägg att hamnen skall vara avsedd för boende inom Gullbernaområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 januari 2001 föreslagit
att fullmäktige skall anta detaljplanen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 januari 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt att få särskilt
yttrande till protokollet.
Kent Lewén (fp) och Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Börje Nilsson (s) yttrar sig.
Propositioner och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag att anta planen.
Därefter beslutar kommunstyrelsen att Günter Dessins särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för fastigheten Gullbernahult 1 m.fl.
_______
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Akterna

§ 30
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 25 januari 2001
3. Yttrande 010103 till Vägverket Region Sydöst över remiss - Arbetsplan
ombyggnad av väg E22/väg 738 vid Torstäva
4. Skolverkets skrivelse 001221 beslut om statsbidrag för Kunskapslyftet, den
särskilda satsningen på gymnasial vuxenutbildning under år 2001
5. Skolverket beslutsmeddelande 001218 att ej tilldela Karlskrona kommun
statsbidrag för grundläggande vuxenutbildning hösten 2000
6. Banverket 001218 förstudie - Elektrifiering av Blekinge kustbana
7. SJ 001230 Uppföljning av SJ-ledningens regionala möten och en framåtblick
8. Information om Karlskrona kommun och Stiftelsen Kvinnor Kan stipendiefond
Ottilia Adelborg
9. Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 010111 om ungdomsråd
10. Länsstyrelsen Blekinge län
n beslut 001220 om biotopskydd inom fastigheten Bromåla 1:18 i Augerum
n beslut 010103 om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken angående rensning/
muddring vid småbåtsbrygga belägen i Mjöviksstrand i Karlskrona kommun
n yttrande 001204 till näringsdepartementet om regionalpolitiska utredningens
slutbetänkande SOU 2000:87
11. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2000
nr 136 Ny lag om registerkoll av personal inom förskoleverksamhet, skola och
skolbarnomsorg
nr 137 Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare
nr 140 Ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet
nr 143 Ändringar i jämställdhetslagen
nr 145 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 00 - med Lärarnas Samverkansråd
nr 146 Basbelopp för år 2001
12. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001
nr 2 Arbetsprogram för avtalsrörelsen år 2001 - Avtal 01
nr 3 Växa och krympa - flyttströmmarna, utjämningen och de
kommunalekonomiska konsekvenserna
nr 4 Budgetförutsättningar 2002-2004
13. Tackskrivelser
• tack från Synnöve Palmgren m resp. (Bo) för det utsökta julbordet på Villa
Oscar måndagen den 11 december 2000, samt önskan om God Jul och Gott
Nytt År
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 6 mars 2001
§ 31

Informationer och föredragningar

§ 32

Yttrande över kulturdepartementets betänkande (SOU 2000:106) Medborgarskapskrav i
svensk lagstiftning

§ 33

Bokslut 2000 för Karlskrona kommun

§ 34

Förslag till ny nämndsorganisation

§ 35

Ändring av socialnämndens reglemente

§ 36

Anställning av chefer för kulturförvaltningen och handikappförvaltningen

§ 37

Igångsättningstillstånd för 2001 års investeringar inom va-avdelningen

§ 38

Arbetsvärderingsprojekt

§ 39

Tekniska nämndens begäran om att förvärva barnstugor samt tillstånd för AB
Karlskronahem att sälja

§ 40

Hemställan om ändring av reglemente för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor

§ 41

Personalrekryteringsprognos för Karlskrona kommun 1999-2009

§ 42

Överflyttning av Arbetslänken från socialnämnden till kommunstyrelsens
arbetsmarknadsenhet

§ 43

Översiktsplan för Karlskrona kommun – samråd

§ 44

Svar på ungdomsparlamentets motion om telefonkiosker

§ 45

Svar på motion om inrättande av ett kommunalt demokratipris i Karlskrona

§ 46

Svar på motion om taxetillämpning vid anslutning till kommunens va-nät

§ 47

Svar på motion om ny tågstation i Torskors samt ändrad sträckning av kustbanan att gå
öster om Rosenholm

§ 48

Anmälningsärenden

§ 49

Igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
tisdagen den 6 mars 2001, kl 08,30-10.55
Sammanträdet ajourneras kl 13.30-14.10

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Björn Fries (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Gerthie Olsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Jan Lennartsson (m)
Günter Dessin (v)
Claes Bothén (kd)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Bengt Grönblad (s)
Lilian Petersson (s)
Rune Andersson (m)
Karl-Gösta Svensson (m)

Övriga deltagare ersättare

Rolf Andersson (s)
Jan Johansson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Magnus Larsson(c)
Mikael Andersson (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)

tjänstemän

sekreterare

2

Roger Lindberg
Bo Johansson
Lennarth Eriksson
Anna-Lena Cederström kl 08.30-10.55
Ingrid Augustinsson Swennergren kl 08.30-10.55
Ann-Cathrine Sjöström kl 08.30-09.25
Olle Karlsson kl 08.30-10.55
Åke Karlsson kl 08.30-09.25
Christina Pettersson kl 08.30-08.40
Alf Mattsson kl 09.15-09.30
Claes-Åke Kindlund kl 09.30-10.55
Hans Juhlin kl 09.30-10.55
Pia Kronengen kl 09.30-10.55
Laila Karlsson

Utses att justera

Günter Dessin

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
2
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……………………………………….. §§ 31-49
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………..
Björn Fries

Justerande

………………………………………..
Günter Dessin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12 mars 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………
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§ 31
Informationer och föredragningar
1. Yttrande över Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning föredras av
integrationssekreterare Christina Pettersson,
2. Bokslut 2000 för Karlskrona kommun föredras av ekonomichef Bo Johansson
och tf chefen för ekonomienheten Ann-Cathrine Sjöström, bokslutsdispositioner av koordinator Olle Karlsson och jämförelse mellan KKKVHkommunerna av ekonom Åke Karlsson, samt personalbokslut av personalchef
Roger Lindberg,
3. Förslag till ny nämndsorganisation, föredras av personalchef Roger Lindberg,
4. Arbetsvärderingsprojektet föredras av projektledare Alf Mattsson,
5. Tekniska nämndens begäran om att förvärva tre barnstugor m.m. föredras av
ekonomichef Bo Johansson,
6. Rekryteringsprognos föredras av personalchef Roger Lindberg, samt
7. Översiktsplan för Karlskrona kommun – samråd, föredras av förvaltningschef
och projektledare Claes-Åke Kindlund.
8. Under eftermiddagens punkt övrigt ställer Annacarin Leufstedt frågor i
ärendet om översiktsplanen som tidigare beslutats om.
Gerthie Olsson och ordföranden svarar.

_______
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2000.703.100

§ 32
Yttrande över kulturdepartementets betänkande (SOU 2000:106)
Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning
Kulturdepartementet, enheten för integration och mångfald, har med skrivelse
den 19 december 2000 översänt rubricerade betänkande för yttrande senast den
30 mars 2001 till näringsdepartementet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 februari 2001 lämnat
synpunkter och föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat förslag till yttrande.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) med tillstyrkan av ordföranden, yrkar bifall till
tjänstemannaförslaget med ändring punkt 10:3 Rösträtt och valbarhet vid
kommunala val m m: att dela uppfattningen som kommittén redovisar och
tillstyrka förslaget och borttagande av treårsregeln.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunledningsförvaltningens förslag mot
Sigurdh R Peterssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Sigurdh R
Peterssons yrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen
1. att anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande, med ändring
punkt 10:3 Rösträtt och valbarhet vid kommunala val m m:
2. att dela uppfattningen som kommittén redovisar och tillstyrka förslaget och
borttagande av treårsregeln.
_______
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Kommunens revisorer
Samtliga nämnder
Akten

§ 33
Bokslut 2000 för Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 februari 2001 lämnat
förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2000.
Barn- och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget, i motsats till föregående år, en negativ
avvikelse om 5,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten med 5,3 mkr föreslås dock helt
täckas av kommunkassan och således varken belasta nämndens egna kapital eller
bli föremål för en framtida återbetalning, under förutsättning att barn- och
ungdomsnämnden ej belastar respektive rektorsområde med återbetalningskrav.
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden uppvisar för år 2000 en positiv avvikelse från kompletteringsbudgeten
om 0,7 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,7 mkr föreslås bli balanserad i
ny räkning hos kultur- och fritidsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden
För verksamheten exkl bostadsanpassningsbidrag redovisas en positiv avvikelse
från budget om 0,7 mkr.
För bostadsanpassningsbidrag redovisas en positiv avvikelse om 0,1 mkr.
Eftersom kostnaderna för detta bidrag endast till mindre del kan påverkas,
omfattas ifrågavarande anslag inte av principerna för överföring av över- och
underskott.
Förslag till bokslutsdispositioner:
Den positiva avvikelsen för verksamheten med 0,7 mkr balanseras i ny räkning
hos miljö- och byggnadsnämnden.
Den positiva avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag 0,1 mkr tillförs
kommunkassan.
Omsorgsnämnden
Nämnden redovisar ånyo en kraftig negativ avvikelse mot budgeten med 16,2
mkr. En analys av orsakerna till och effekterna för innevarande år av avvikelsen
6
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pågår, efter särskilt beslut av kommunstyrelsens ordförande, vilket kommer att
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Förslag till bokslutsdisposition:
Det syns inte realistiskt att heller i år belasta omsorgsnämnden med ett krav på
återbetalning till det egna kapitalet motsvarande ovannämnda negativ avvikelse
om 16,2 mkr enligt det av kommunfullmäktige fastställda regelverket. Den
negativa avvikelsen föreslås därför nu helt täckas av kommunkassan utan några
framtida krav på återbetalning från nämndens sida.
Socialnämnden: individ- och familjeomsorg
I likhet med förra året uppvisa individ- och familjeomsorgen en viss negativ
avvikelse mot budgeten med 2,8 mkr. Socialnämnden begär att få årets resultat
täckt i bokslutet genom en motsvarande omdisponering av del av den positiva
avvikelsen för socialbidrag. Ej heller för socialnämnden anses det realistiskt att
kräva en framtida återbetalning av underskottet.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen om 2,8 mkr föreslås denna gång helt täckas av
kommunkassan.
Socialnämnden: socialbidrag
Socialbidragen utvisar år 2000 en positiv avvikelse mot budget om hela 7,0 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Överskottet föreslås i sin helhet bli tillfört kommunkassan.
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Totalt redovisas för nämndens skattefinansierade verksamheter en negativ
avvikelse mot budget med 2,6 mkr.
Av det negativa resultatet förklaras merparten av de i tidigare
budgetuppföljningarna och delårsboksluten redovisade avvikelserna inom
tekniska nämndens egna finansnetto. Effekten av nedskrivningen av Baltic House
på Verkö beräknades felaktigt till 2,1 mkr i kompletteringsbudgeten för år 2000.
Utfallet 0,9 mkr. Detta skall övervägas i årets kompletteringsbudget. Dessutom
uppkom en avvikelse gentemot budgeten för kreditivräntan pga minskad
investeringsvolym.
Förslag till bokslutsdisposition:
Med hänvisning till ovanstående föreslås det negativa resultatet om 2,6 mkr täckas
av kommunkassan.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Den avgiftsfinansierade verksamheten redovisar en positiv avvikelse om 0,1 mkr
totalt, men på de enskilda resultatenheterna förekommer avvikelser enligt
följande:
* va-verksamheten
- 0,1 mkr
* parkeringsanordningar - 0,1 mkr
7
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+ 1,3 mkr
+-0 mkr

Utbildningsnämnden
Nämnden uppvisar en positiv avvikelse från budgeten med 4,6 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 4,6 mkr föreslås bli balanserad i
ny räkning hos utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen jämte
dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre nämnder utvisar
positiva avvikelser från budgeten med totalt 2,9 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Överskotten om totalt 2,9 mkr återförs till kommunkassan.
Bilaga 1
Positiva avvikelser innebär tillskott till vissa nämnders egna kapital i samband
med föreliggande bokslut för 2000. Dessa medel får endast tas i anspråk efter
beslut i kommunfullmäktige. Sådana beslut om ianspråktagande fattas normalt
endast vid beredningen av årsbudget och endast om föreslagen disposition är
välmotiverad. De ianspråktagna medlen skall sedan återföras till nämndens eget
kapital under de två efterföljande åren.
Negativa avvikelser mot budget balanseras normalt i ny räkning hos vederbörande
nämnd och räntebelastas. Dessutom ställs kravet att underskottet skall
kompenseras genom att nämnden tillför motsvarande medel till sitt eget kapital
under de två närmaste åren. Analyser i anslutning till föreliggande bokslut talar
dock för att man för vissa nämnder (BUN och ON) bör göra avsteg från detta krav
på ”återbetalning” 2001 och 2002.
För” transfereringar” (socialbidrag och bostadsanpassningsbidrag) gäller att
positiva avvikelser tillförs kommunkassan under det att negativa avvikelser täcks
av kommunkassan. Det förutsätts dock i sistnämnda fall givetvis att berörd nämnd
har iakttagit erforderlig restriktivitet under året.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 februari 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
1. att följa förslagen till bokslutsdispositioner enligt ovan,
2. att särskilt beakta vad som framgår av bilaga 1, samt
3. att godkänna bokslutet för år 2000 och överlämna detta till kommunens
revisorer.
Allmänna utskottet har den 27 februari 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
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Claes Bothén (kd), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och Sigurdh R Petersson
(m) yrkar avslag till förslag om bokslutsdisposition för barn- och ungdomsnämnden och som ändringsyrkande: Den negativa avvikelsen gentemot budgeten med
5,3 mkr föreslås dock helt täckas av kommunkassan och således varken belasta
nämndens egna kapital eller bli föremål för framtida återbetalning.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Claes Bothéns
m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns. Den som vill tillstyrka
allmänna utskottets förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Claes Bothéns m fl
yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Gerthie Olsson (s), Lilian Petersson (s), Birgitta Törnqvist (s),
Börje Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bengt Grönblad (s), Günter Dessin
(v) och ordföranden.
Följande röstar nej: Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan
Lennartsson (m), Rune Andersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och
Kent Lewén (fp).
Således beslutar kommunstyrelsen med åtta ja-röster mot sju nej-röster enligt
allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Kristdemokraternas, moderata samlingspartiets, centerpartiets och folkpartiet
liberalernas ledamöter reserverar sig skriftligt, protokollsbilaga 1.
Således beslutar kommunstyrelsen
1. att följa förslagen till bokslutsdispositioner enligt ovan,
2. att särskilt beakta vad som framgår av bilaga 1, samt
3. att godkänna bokslutet för år 2000 och överlämna detta till kommunens
revisorer.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 34
Förslag till ny nämndsorganisation
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29-30 november 2000, §
192, attsatserna 15, 16 och delvis attsats 18 att från och med den 1 april inrätta
fyra nya nämnder som tillsammans ersätter omsorgsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
Den nya nämndsorganisationen innebär dels att nuvarande omsorgsnämnden delas
i en äldrenämnd och en handikappnämnd, dels att nuvarande kultur- och
fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en idrotts- och fritidsnämnd.
Förändringarna syftar till att förbättra medborgarservicen samt att renodla och
tydliggöra de olika uppgifterna ur ett medborgarperspektiv.
Kommunstyrelsen har gett uppdrag till en politisk genomförandegrupp att föreslå
erforderliga åtgärder för att genomföra dels en ny nämndsorganisation, dels en ny
förvaltningsorganisation.
Genomförandegruppen har med skrivelse den 12 februari 2001 hemställt att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i 21 attsatser.
Allmänna utskottet har den 27 februari 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Kent Lewén (fp) med tillstyrkan av ordföranden, yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag samt att få särskilt yttrande till protokollet.
Günter Dessin (v) yttrar sig.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter
beslutar kommunstyrelsen att Kent Lewéns särskilda yttrande får bifogas
protokollet, protokollsbilaga 2.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att ändra namnet för handikapp- och psykiatrinämnd till handikappnämnd,
2. att fastställa de nya reglementen för äldrenämnden, handikappnämnden,
kulturnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden, att gälla från och med den
1 april 2001 enligt bilagorna 3-4 och 8-8,
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3. att mandattiden för ledamöter och ersättare, i äldrenämnden, handikappnämnden, kulturnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden, är den 1 april 2001 till
och med den 31 december 2002. För tid därefter är mandattiden som angivits i
nämndernas reglementen fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år
då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum,
4. att reglemente för omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden skall
upphöra från och med den 1 april 2001,
5. att fastställa arvoden till presidierna i de nya nämnderna enligt arvodesberedningens förslag (bilaga 5),
6. att för 2001 anslå till äldrenämnden 429.214 mkr, handikappnämnden
123.727 mkr, kulturnämnden 42.293 mkr samt idrotts- och fritidsnämnden 41.004
mkr,
7. att finansiera ovanstående anslag genom indragning av budgetmedel från dels
omsorgsnämnden 552.533 mkr, dels kultur- och fritidsnämnden 80.647 mkr samt
överföring för 2001 från dels kommunstyrelsens projektbudget 2.0 mkr, dels
kommunfullmäktiges anslag för oförutsett 1.058 mkr,
8. att uppdra åt presidierna i äldrenämnden och handikappnämnden respektive
kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att återkomma med ett gemensamt
förslag till slutgiltig uppdelning av budget (gemensam administration etc.),
9. att kostnader och intäkter för överflyttade verksamheter tiden 1 januari – 31
mars 2001 överförs med separat redovisning i ny räkning till respektive ny
nämnd,
10. att kommunala pensionärsrådet underställs äldrenämnden,
11. att kommunala handikapprådet underställs handikappnämnden,
12. att uppdra till äldrenämnden och handikappnämnden att i den fortsatta
utredningen uppmärksamma och säkerställa kontinuiteten i servicen för
medborgarna även om huvudmannaskapet ändras vid ålderspension,
13. att nuvarande omsorgsförvaltning samt kultur- och fritidsförvaltning upphör
från och med den 1 april 2001,
14. att under varje ny nämnd (äldrenämnden, handikappnämnden, kulturnämnden
respektive idrotts- och fritidsnämnden) inrätta en förvaltning med förvaltningschef
från och med den 1 april 2001,
15. att de nya förvaltningarna benämns äldreförvaltning, handikappförvaltning,
kulturförvaltning respektive idrotts- och fritidsförvaltning,
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16. att anställningar i omsorgsförvaltningen, som redovisas på konton vilka
flyttas till handikappnämnden, överförs till handikappförvaltningen,
17. att övriga anställningar i omsorgsförvaltningen överförs till äldreförvaltningen,
18. att anställningar i kultur- och fritidsförvaltningen, som redovisas på konton
vilka flyttas till idrotts- och fritidsnämnden, överförs till idrotts- och fritidsförvaltningen,
19. att övriga anställningar i kultur- och fritidsförvaltningen överförs till
kulturförvaltningen,
20. att anställningar i kommunledningsförvaltningens världsarvsprojekt, överförs
till kulturförvaltningen, samt
21. att till dess handikappnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden
fastställt egen förvaltningsorganisation, dock längst till och med den 31 december
2001, anlita nämndstöd från äldreförvaltningen respektive kulturförvaltningen.
_______
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2001.81.003

§ 35
Ändring av socialnämndens reglemente
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29-30 november 2000 ”att
från den 1 april 2001 avskaffa nuvarande omsorgsnämnden och i stället inrätta
dels en äldrenämnd, dels en handikapp- och psykiatrinämnd”.
Socialnämnden har vid sammanträde den 22 januari 2001, § 13, med anledning
härav lämnat förslag till ändring av socialnämndens reglemente.
Av socialnämndens nuvarande reglemente framgår att socialnämnden fullgör
kommunens uppgifter inom socialtjänsten med inskränkning att omsorgsnämnden
skall ansvara för omsorgen om äldre funktionshindrade i alla åldrar. Från och med
den 1 april i år, när denna nämnd upphör, måste socialnämndens reglemente
ändras så att socialnämndens ansvarsområde avgränsas i förhållande till de nya
nämndernas. I förslag till nytt reglemente för socialnämnden föreslås därför
ändring i § 1.
Kommunfullmäktige har också, den 28 september 2000, § 165, i samband med
beslut om delegationsförteckning i personalfrågor beslutat att tillägg skall göras i
samtliga nämnders reglemente, av vilket framgår att nämnderna är anställningsmyndighet för personalen inom förvaltningen. En ny paragraf, nuvarande § 6, har
därför tillförts reglementet.
Claes Bothén (kd) och Sigurdh R Petersson (m) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att från och med den 1 april 2001 anta upprättat förslag till reglemente för
socialnämnden.
_______
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Personalenheten
De berörda
Akten

§ 36
Anställning av chefer för kultur- respektive handikappförvaltningen
Kommunfullmäktige har beslutat dela kultur- och fritidsnämnden och omsorgsnämnden i fyra nya nämnder. Konsekvensförslag om delningen har presenterats
kommunstyrelsen i särskilt ärende. I denna utredning föreslås att fyra nya
förvaltningar inrättas, benämnda kulturförvaltningen, idrotts- och fritidsförvaltningen, äldreförvaltningen samt handikappförvaltningen. Förhandlingar har förts
med de fackliga organisationerna beträffande internrekrytering av två nya chefer
och utannonsering av två tjänster.
Efter avslutade MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna föreslås att
från och med den 1 april 2001 utse projektledare Ivar Wenster till chef för den nya
kulturförvaltningen och förvaltningschef Anders Nordberg till chef för den nya
handikappförvaltningen.
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 8 februari 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
1. att förordna Ivar Wenster som chef för kulturförvaltningen i Karlskrona
kommun, samt
2. att förordna Anders Nordberg som chef för handikappförvaltningen i
Karlskrona kommun.
Allmänna utskottet har den 27 februari 2001 tillstyrkt förslaget.
Deltar ej i beslutet
Kent Lewén (fp), Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd) och Mats Lindbom
(c) deltar ej i beslutet.
Yrkande
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att förordna Ivar Wenster som chef för kulturförvaltningen i Karlskrona
kommun, samt
2. att förordna Anders Nordberg som chef för handikappförvaltningen i
Karlskrona kommun.
_______
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2001.77.351

§ 37
Igångsättningstillstånd för 2001 års investeringar inom va-avdelningen
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2001, § 11, beslutat
hemställa hos kommunfullmäktige om igångsättningstillstånd för fyra
investeringar som är upptagna i 2001 års budget.
Gerthie Olsson (s) påpekar att i tekniska nämndens yttrande är beslutsattsatsen
ofullständig, tillägg ”beviljas”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bevilja igångsättningstillstånd för följande investeringar som är upptagna i
2001 års budget
• 3,3 mkr för ombyggnad av Nävragöls reningsverk
• 1,7 mkr för va-sanering Allatorp
• 1,0 mkr för utbyte av debiteringssystem
• 1,0 mkr för utbyggnad av råvattenförsörjning Fågelmara
_______
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1998.242.024

§ 38
Arbetsvärderingsprojektet
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kommunen som arbetsgivare skall ha ett
arbetsvärderingssystem som hjälpmedel så att lönesättningen för lika och likvärdigt arbetet kan göras på ett rättvist och könsneutralt sätt. Vidare tydliggörs
kraven i arbetet och organisationen belyses och diskuteras på ett sätt som gör det
lättare att se eventuella brister i den.
Hösten 1999 startade det omfattande arbetet med att genomföra intervjuer och
värderingar av ca 500 befattningar i våra förvaltningar. Befattningarna skall
representera samtliga yrken i kommunen. Detta arbete pågår och skulle vara klart
under våren 2001. Kommunen har under hela projektets gång bedrivit
utbildningar för intervjuare och haft informationsmöten för berörda
befattningshavare och deras chefer. Projektet har hela tiden bedrivits i samverkan
med de fackliga organisationerna.
Trots flera påtryckningar på förvaltningarna har projektet inte lyckats få
tillräckligt antal intervjuare för att hålla tidsplanen. Under hösten var det tänkt att
två per-soner skulle arbete på heltid med intervjuarbetet. Av detta blev det inget
piga annat arbete och sjukdom. Flera intervjuare ha avsagt sig uppdraget eftersom
de erhållit nya arbetsuppgifter.
Styrgruppen för arbetsvärderingsprojektet har med skrivelse den 5 februari 2001
hemställt att kommunstyrelsen beslutar att styrgruppen erhåller medel med 340 tkr
för anställning av två personer som under sex månader på heltid arbetar med arbetsvärderingsintervjuer. Utbildning, informationsmöten, täckning av värderingsgruppens kostnader beräknas till ca 200 tkr.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2001, i samråd med
kommunstyrelsens ordförande föreslagit kommunstyrelsen besluta
att bevilja styrgruppen för arbetsvärdering 400 tkr för fullföljande av arbetsvärderingsprojektet samt att finansiera dessa ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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§ 39
Tekniska nämndens begäran om att förvärva barnstugor samt tillstånd för
AB Karlskronahem att sälja
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 25 januari 2001 hemställt hos
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att för en köpeskilling
om tillsammans 18,0 mkr av AB Karlskronahem förvärva dels fastigheten
Hammarby 5:309 (Paradisets förskola), dels fastigheten Östra Rödeby 2:326
(Thunells förskola), dels del av Smörblomman 6 (Backsippans förskola), enligt
ovan samt dels bevilja ett anslag på 270 tkr för lagfartsåtgärder, samt att
bemyndiga AB Karlskronahem att sälja ovan angivna fastigheter och del av
fastighet till kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 februari 2001 tillstyrkt
tekniska förvaltningens förslag med komplettering vad gäller anslagstäckningen.
Allmänna utskottet har den 27 februari 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m), Jan Lennartsson (m), Rune Andersson (m) och KarlGösta Svensson (m) yrkar avslag till förslaget om förvärv av barnstugor.
Kent Lewén (fp), Claes Bothén (kd) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Sigurdh R
Peterssons yrkande. Kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Sigurdh R Petersson (m), Jan Lennartsson (m), Rune Andersson (m) och KarlGösta Svensson (m) reserverar sig skriftligt, protokollsbilaga 3.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att för en köpeskilling om tillsammans 18,0 mkr av AB Karlskronahem
förvärva fastigheterna Hammarby 5:309 (Paradisets förskola), Östra Rödeby
2:236 (Thunells förskola) och Smörblomman 6 (Backsippans förskola) samt
bevilja ett anslag om 0,27 mkr för lagfartsåtgärder,

17

2001-03-06

18

2. att ovannämnda kostnader täcks genom minskad amortering av kommunens
låneskuld (reellt minskar samtidigt AB Karlskronahems låneskuld med 18.0
mkr), samt
3. att bemyndiga AB Karlskronahem att sälja ovanstående fastigheter/del av
fastigheter till kommunen.
_______
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§ 40
Hemställan om ändring av reglemente för Lundeska och Danielssonska m.fl.
kassor
Styrelsen för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor förvaltar idag ett kapital på
ca 1.060 tkr. Utdelning sker årligen till 30 understödstagare.
Kassornas tillgångar är placerade i obligationer och bankmedel. För att erhålla
optimal avkastning hemställer nu styrelsen, i skrivelse den 30 oktober 2000, om
tillstånd att ändra i § 6 i reglementet. Styrelsen önskar ändra § 6 till att innefatta
även placering i obligationer samt en rätt att placera minst 50% av kassornas
kapital i aktier eller fonder av olika slag.
Med hänsyn till att kassornas kapital, enligt § 6 i reglementet, skall placeras på ett
betryggande sätt, gör kommunledningsförvaltningen i skrivelse den 27 januari
2001 bedömningen att begärd ändring strider mot stadgarna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå begärd ändring av § 6 i reglementet för Lundeska och Danielssonska
kassorna.
_______
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Samtliga nämnder
Budgetberedningen
Akten

§ 41
Personalrekryteringsprognos för Karlskrona kommun 1999-2009
Kommunförbundet har utvecklat en prognosmodell inom personalområdet som tar
hänsyn till
• Förändringar av den anställda personalen
• Demografisk utveckling
• Ekonomiska förutsättningar
• Lokal anpassning
För två år sedan togs den första prognosen för kommunen. Den kunde även brytas
ner till förvaltningsnivå. Grundmaterialet bygger på de uppgifter som kommunen
årligen rapporterar till SCB. I året prognos har hänsyn inte tagits till kommunens
nya planeringsförutsättning – ytterligare 10 000 invånare inom 10 år. Arbete pågår
med att utarbeta dessa siffror men en grov bedömning erhålls i stället. Nuvarande
befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar som är kända har inarbetats i
prognosen. Eftersom de ekonomiska planerna endast går till 2003 så är materialet
därefter inte justerat med hänsyn till ekonomiska förutsättningar utan kan mera
ses som verksamheternas behov.
Med anledning av prognosen föreslår kommunledningsförvaltningen i skrivelse
den 27 februari 2001
1. Öka kunskapen bland förtroendevalda och tjänstemän om problemets art och
ev konsekvenser genom ett antal seminarier med berörda politiker och
tjänstemän,
2. Varje förvaltningen utarbetar planer för handlingsberedskap genom
beskrivningar av olika scenarier, så att förvaltningen kan möta de framtida
personalbrister som i vissa fall kommer att uppstå, samt
3. Öka förebyggande insatser så att kommunalt arbete blir mera attraktivt.
Förslag om vilka insatser utarbetas i anslutning till seminarierna.
Allmänna utskottet har den 27 februari 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Sigurdh R Petersson yrkar att få särskilt yttrande till protokollet, protokollsbilaga
4.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter
beslutar kommunstyrelsen att Sigurdh R Peterssons särskilda yttrande får bifogas
protokollet, protokollsbilaga 4.
20

2001-03-06

21

Således beslutar kommunstyrelsen
1. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att genomföra seminarier kring
den framtida personalsituationen,
2. att uppmana nämnderna att senast i september månad till kommunstyrelsen
redovisa handlingsplaner för nämndens långsiktiga personalsituation, samt
3. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att till budgetarbetet 2002
föreslå åtgärder som kan stärka kommunens attraktionskraft för att kunna
behålla och rekrytera ny personal.
_______
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2000.417.030

§ 42
Överflyttning av Arbetslänken från socialnämnden till kommunstyrelsens
arbetsmarknadsenhet
Socialnämnden har vid sammanträde den 25 april 2000, § 57, beslutat att
Arbetslänken flyttas över till arbetsmarknadsenheten.
Arbetslänken är en verksamhet som bedrivs av socialnämnden i projektform. Den
startade i maj 1994 för att erbjuda arbetslösa personer med drogproblem arbete
som ”behandling” och som ett alternativ till arbetslöshet och missbruk. Projektet
har blivit mycket uppmärksammat, bl.a. för sin konkreta uppläggning och att den
verkat på den öppna marknaden. Uppgifterna består av byggnads- och anläggningsarbeten, skogsarbeten, flyttning, städning, trädgårdsarbete m.m.
Sedan hösten 1998 har diskussioner förts om att frigöra Arbetslänken från socialförvaltningen, därför att verksamheten verksamhetsmässigt inte hör hemma
inom denna förvaltning. Flera alternativ har diskuterats.
Efter samråd med allmänna utskottet föreslår kommunledningsförvaltningen
kommunstyrelsen besluta
att Arbetslänken inte överflyttas från socialnämnden till kommunstyrelsens
arbetsmarknadsenhet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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1997.607.212

§ 43
Översiktsplan för Karlskrona kommun - samråd
Översiktsplanen är kommunen viktigaste strategiska instrument för att redovisa
hur man vill förvalta och utveckla sin stads- och landsbygd på lång sikt. I denna
mening är översiktsplanen ett styr- och effektiviseringsinstrument för annan
planering.
Med sitt långa tidsperspektiv blir översiktsplanen också en naturlig arena för en
allmän diskussion om kommunens framtid. Visioner och förslag rörande
kommunens utveckling kan offentliggöras, debatteras och ges en politisk
förankring. Översiktsplanen är även ett instrument för dialogen med staten om
allmänna intressen och riksintressen.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 1999 att det framtagna programmet
skulle ligga till grund för revideringen av översiktsplanen. Programmet hade
utarbetats i samråd med förvaltningarna med direktiv att kommunens utvecklingsplan var styrande. Länsstyrelsen hade sammanfattat statens syn på aktualitet
och statliga intressen i kommunens översiktsplan.
Karlskrona.se – förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun har genom
fokusering på utvecklingsfrågor en väsentligt annorlunda inriktning än tidigare
plan. Det innebär sammanfattningsvis att mycket större vikt läggs vid stadsbygdens planeringsfrågor, samt att planförslagets riktlinjer för landsbygden i stor
utsträckning utgörs av policies.
Under samrådet skall medborgarförankringen stå i fokus. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tre månader avsätts för detta. För att ytterligare stimulera
debatten under samrådstiden, avser förvaltningen komplettera remisskrivelsen med
några frågor, till exempel
• Vilken prioritet har de föreslagna bebyggelseområdena som redovisas i
fördjupningen?
• Hur skulle en större övergång från privatbilism till kollektivtrafik påverka
förslaget?
• Vilka frågor kan motivera en framtida gemensam översiktsplan för
Karlskrona och Ronneby kommuner?
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 12 februari 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
att låta bilagda förslag till översiktsplan bli föremål för samråd.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 februari 2001 tillstyrkt förslaget.
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Yrkanden
Kent Lewén yrkar att sista stycket på sidan 47 får följande lydelse:
Inom planperioden finns flera omsorgsenheter som behöver högre standard. För
dessa behövs planering för ersättningsboende exempelvis i Jämjö och Rödeby. Vi
ser också ett behov av flera äldreboenden under planperioden. Aktuella projekt
föreligger, exempelvis i kv Pottholmen och i Vedeby. Dessa räcker dock inte.
Flera boenden måste tillskapas under planperioden. Aktuell kösituation visar att
de största behoven finns på Trossö och i Lyckeby.
För att ge våra äldre möjlighet att bo kvar i sin närmiljö bör mindre enheter
planeras runt om i kommunen. Närhetsprincipen bör vara ledande och bygga på
ett helhetstänkande. Viktiga delar i planerandet är en trivsam boendemiljö med
god service och tillgänglighet, särskilt med kollektivtrafiken.
Gerthie Ohlsson (s), med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Günter Dessin (v) och
Claes Bothén (kd), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande
ändringsyrkanden:
1. bifall till Kent Lewéns ändringsyrkande (sidan 47),
2. att kartblad om E22:ans sträckning bifogas handlingarna,
3. att förslag om Vindkraft, ändras till att gälla i den utsträckning som finns i
gällande översiktsplan (sidan 17)
4. att förslaget om Hästövarvet som planerat bostadsområde utgår (sidan 45).
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Gerthie
Olssons m fl ändringsyrkanden. Kommunstyrelsen beslutar enligt Gerthie Olsson
yrkanden.
Således beslutar kommunstyrelsen
att låta bilagda förslag till översiktsplan bli föremål för samråd, med följande
ändringar:
1. att sista stycket sidan 47 får följande lydelse:
Inom planperioden finns flera omsorgsenheter som behöver högre standard. För
dessa behövs planering för ersättningsboende exempelvis i Jämjö och Rödeby. Vi
ser också ett behov av flera äldreboenden under planperioden. Aktuella projekt
föreligger, exempelvis i kv Pottholmen och i Vedeby. Dessa räcker dock inte.
Flera boenden måste tillskapas under planperioden. Aktuell kösituation visar att
de största behoven finns på Trossö och i Lyckeby.
För att ge våra äldre möjlighet att bo kvar i sin närmiljö bör mindre enheter
planeras runt om i kommunen. Närhetsprincipen bör vara ledande och bygga på
ett helhetstänkande. Viktiga delar i planerandet är en trivsam boendemiljö med
god service och tillgänglighet, särskilt med kollektivtrafiken.
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2. att kartblad om E22:ans sträckning bifogas handlingarna vid utskick för
samråd,
3. att förslag till område för Vindkraft, ändras till att gälla enligt nuvarande
översiktsplan (sidan 17),
4. att förslaget om Hästövarvet som planerat bostadsområde utgår (sidan 45).
_______
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Informationsavdelningen (svar till internet)
Motionären
Akten

§ 44
Svar på ungdomsparlamentets motion om telefonkiosker
Vid ungdomsparlamentet 2000 i Blekinge väckte elever från miljö- och kulturskolan i Sjöarp, motionen om att det borde finnas fler telefonkiosker i Ronneby
och Karlskrona.
I Karlskrona kommun finns idag totalt 94 telefonautomater. Av dessa ägs och
underhålls 36 stycken av Telia, varav 15 stycken ligger i centrum. Övriga telefonautomater (58 stycken) som kan användas av allmänheten hyrs av andra
företag och offentliga institutioner, exempelvis sjukhuset och restauranger, som
vill erbjuda denna typ av service till sina besökare eller kunder.
I slutet av 1999 såg Telia över sitt bestånd av telefonkiosker till följd av att efterfrågan på dessa samt försäljningen av telefonkort minskat betydligt. Eftersom allt
fler använder mobiltelefoner ansåg Telia att det inte fanns något som tydde på att
användandet av telefonkiosker skulle komma att öka. Antalet telefonkiosker i
Telias regi minskade med ungefär hälften av vad som tidigare fanns. Telias avsikt
var dock att behålla en acceptabel telefonservice på offentliga platser. Telia, som
verkar på en avreglerad marknad, har dock inte något samhällsansvar, förutom att
de måste tillhandahålla ett visst antal telefonautomater i glesbygden.
Det finns en risk att Telia i framtiden lägger ner fler telefonautomater om dessa
inte används i tillräckligt stor grad. Om detta händer kan det finnas anledning för
kommunen att ta upp frågan igen. En representant för Telia uppger att företaget
fortfarande ser det som viktigt att behålla en acceptabel telefonservice även i
tätorter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse den 1 februari 2001 att med
hänvisning till ovanstående, föreslå kommunstyrelsen besluta
att motionen skall anses besvarad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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1999.632.109

§ 45
Svar på motion om inrättande av ett kommunalt demokratipris i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24-25 november 1999, §
197, av Kent Lewén, Gunilla Ekelöf, Mikael Andersson, Jane Pärlklo och JanOlof Petersson samtliga (fp).
Motionärerna vill som ett led i kampen mot nazism, rasism och främlingsfientlighet att kommunen inrättar ett kommunalt demokratipris, som årligen utdelas
till en enskild person, förening eller annan sammanslutning som på ett förtjänstfullt sätt deltagit i kampen för att värna demokratins och humanismens värden i
Karlskrona.
Motionen har remitterats till arbetsgruppen för demokratiutveckling för yttrande.
Demokratiarbetsgruppen har i skrivelse den 15 januari 2001 tillstyrkt motionen
och lämnat beslutsförslag i fyra attsatser. Arbetsgruppen betonar att den lokala
demokratin är grunden för vårt demokratiska samhälle. Utvecklingen av demokratin är också en fråga som man ständigt måste arbeta med på olika sätt. Ett demokratipris visar uppskattning och skapar uppmärksamhet i samhället, vilket också
stödjer engagemanget för arbetet mot antidemokratiska krafter och gynnar
demokratiarbetet i Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 februari 2001, på uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande, gjort vissa förändringar i demokratiarbetsgruppens
förslag.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ett årligt pris ”Demokrati och humanism” inrättas enligt bifogade riktlinjer,
2. att den årliga prissumman 20.000 kronor finansieras inom ramen för
kommunfullmäktiges budget, samt
3. att motionen därmed skall anses besvarad.
_______
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2000.194.346

§ 46
Svar på motion om taxetillämpning vid anslutning till kommunens va-nät
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2000, § 80, av SvenOtto Ullnér (m) och Sigurdh R Petersson (m). Motionärerna föreslår att fastigheter
äldre än 20 år som ansluts till kommunalt vatten och avlopp endast skall betala
anläggningsavgift baserad på ”planerad och bebyggd tomtarea”.
Motionen har tillställts Svenska Kommunförbundets civilrättssektion vars förbundsjurist lämnat Karlskrona kommun svar. Tekniska förvaltningen anser med
stöd av kommunförbundets svar att en särskild taxa inte kan gälla för ”äldre
bebyggelse”, då detta inte grundar sig på VA-tekniska omständigheter eller skälig
och rättvis grund.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2001, § 12, hemställt att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslaget i motionen
inte skall föranleda ändring av gällande VA-taxa.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att förslaget i motionen inte skall föranleda ändring av gällande VA-taxa.
_______
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2000.313.532

§ 48
Svar på motion om ny tågstation i Torskors samt ändrad sträckning av
kustbanan att gå öster om Rosenholm
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 maj 2000, § 104, av Kurt
Lindman (v). Motionären föreslår att fullmäktige skall utreda möjligheten att
ändra sträckningen av Kustbanan öster om Rosenholm, samt att Torskors blir ny
tåg- och bussterminal. Motionären föreslår att med anledning av den avvecklade
militära verksamheten på Rosenholm bör det planerade resecentret i Gullberna
flyttas till Torskors. Blekinge kustbana föreslås få en sträckning via Rosenholm
direkt mot Torskors för att där knyta an till nuvarande Kust- till kustbanan och
därigenom skapa en förlängning av Blekinge kustbana till Emmaboda.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 11 februari 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Järnvägstrafiken både på Kust- till kustbanan och
Blekinge kustbana bör ha Karlskrona C som slutstation även fortsättningsvis.
Fördelen med tåg är att man kan åka till centrum till centrum utan exempelvis
busstransfer. Det tidigare förslaget med Resecentrum Gullberna innebar inte att
tågen skulle ha Gullberna som slutstation, utan alla tåg skulle fortsätta till
Karlskrona C. En annan viktig målpunkt är tågstoppet i Bergåsa för resenärer som
skall till Blekingesjukhuset och Blekinge tekniska högskola. I dagsläget möts
Blekinge kustbana och Kust- till kustbanan i Gullberna vilket också ger möjlighet
till en framtida direkttrafik med godståg till Verkö både väster- och norrifrån.
I Torskors, jämfört med Karlskrona C, Bergåsa och Gullberna, är det svårt att få
en bra knytning till den kollektiva busstrafiken, vilket inte främjar det kollektiva
resandet.
Allmänna utskottet har den 27 februari 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar återremiss.
Ordföranden och Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag.
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Reservation
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_______
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Akterna

§ 48
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 22 februari 2001
3. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet januari 2001 - Sex år i EU konsekvenserna för Sveriges kommuner, landsting och regioner 1995-2000
4. Prioriteringsdelegationens slutrapport i januari 20001 – Prioritering i vården,
perspektiv för politiker, profession och medborgare
5. Livsmedelsverket 010124 – inspektion av kommunal livsmedelstillsyn
6. PRO skrivelse om insyn och påverkansmöjligheter i budgetarbetet
7. Skrivelse från
8. Länsstyrelsen Blekinge län
• beslut 010110 landsbygdsstöd till Blomstermacken, enskild firma, Tving
• beslut 010111 tillstånd till uppsättning av informationstavla inom Skärva
naturreservat
• beslut 010115 tillstånd för kustbevakningen att bruka övervakningskamera
• beslut 010116 om länsstyrelsens Landsbygdsgrupp
• samråd 010125, anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion och samråd
enligt 12 kap 6 § miljöbalken, inom fastigheten Askunga 5:1
• samråd 010125, anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion och samråd
enligt 2 kap 6 § miljöbalken, inom fastigheten Skyttemåla 1:17
• samråd enligt 12 § miljöbalken angående anläggande av viltvatten inom
fastigheten Tibbamåla 1:8
• beslut 010129 landsbygdsstöd till Jannes Träprylar, Rödeby
• beslut 010201 stöd till kommersiell service till Rubins AB under bildande,
Aspö
• samråd 010206 till skogsvårdsstyrelsen om skyddsdikning och dikesrensning
inom fastigheten Snällebäck 1:1 i Karlskrona kommun
• Skrivelse till näringsdepartementet 010207 om den svenska sjöfartspolitiken
9. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001
nr 5 Traktamentsbelopp 2001
nr 7 Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet
nr 8 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
nr 9 Rättelse av bilaga till cirkulär 2000:145 (ÖLA 00)
nr 10 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel
nr 11 Kontrolluppgifter och arbetsgivaravgifter för år 2000
nr 12 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
nr 13 Lagen om offentlig upphandling (skadeståndstalan vid otillåten direkt31
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upphandling och vid avbruten upphandling)
nr 14 Arbetsdomstolens dom 2000 nr 111 om uppsägning av lärare för
misskötsamhet som haft sin grund i alkoholmissbruk
nr 15 Redogörelsetext till Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 00 - med Lärarnas Samverkansråd
nr 16 Maxtaxa och allmän förskola m.m.
nr 17 Definitiv kostnadsutjämning för bidragsåret 2001 m.m.
_______
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2001.114.287

§ 49
Igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
Domstolsverket skall centrera delar av sin verksamhet i Blekinge till Karlskrona
och det har kommit önskemål om en ombyggnad av nuvarande lokaler i Rådhuset
för anpassning till den utökade verksamheten.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2001, § 22, hos
fullmäktige begärt igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset.
Fastighetsavdelningen har tillsammans med Domstolsverket arbetat fram ett
förslag vilket innebär en förbättring av innemiljön, ökad tillgänglighet mellan
våningarna, ökad säkerhet i förhandlingssalar samt en anpassning i övrigt för den
ändrade verksamheten. Brandsäkerheten ses också över för att tillgodose de ökade
kraven. Underhållsarbete kommer att utföras i form av målning samt restaurering
av väggmålningar i trapphuset.
Preliminär kostnadsberäkning uppgår till 4,3 mkr. Ökade drifts- och underhållskostnader inklusive kapitalkostnader finansieras med ökat hyresuttag av
Domstolsverket. Överenskommelse angående hyrestillägg är träffad den 22
februari 2001.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset inom
investeringsram om 4,3 mkr, samt
2. att utrymme för investeringen tillskapas genom omprioritering inom tekniska
nämndens investeringsram.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 3 april 2001
§ 50

Informationer och föredragningar

§ 51

Kommunala val

§ 52

Yttrande till näringsdepartementet om Bredbandsutredningens slutbetänkande IT-struktur
för stad och land (SOU:111)

§ 53

Svar på revisionsrapport och sammanställning av ändringar i och nytryck av
kommunstyrelsens delegationsordning

§ 54

AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd för nybyggnad av servicehus i
Vedebylund

§ 55

Investeringstillstånd för två nya lastbilar och en ny traktor

§ 56

Investering i kv Psilander åt Ericsson Software Technology (kompl kylinstallation)

§ 57

Igångsättningstillstånd för upprustning av Kapellparken (bl a anläggande av järnstaket)

§ 58

Projektmedel för det inledande arbetet med Pottholmsprojektet

§ 59

Åtgärdsprogram för f.d.omsorgsnämnden

§ 60

Svar på ungdomsparlamentets motion om fler rättigheter för ungdomar

§ 61

Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2001

§ 62

Svar på motion om miljön – handelshamnens kajytor

§ 63

Svar på motion om ”Rätt adress till alla”

§ 64

Svar på motion om garanterad barnomsorg under föräldraledigheten

§ 65

Svar på motion om komplettering av nuvarande ishall med en träningshall

§ 66

Svar på motion om fyrfilig väg till Trossö med inbjudande miljö

§ 67

Svar på motion om busshållplatsen Hörnet i Nättraby

§ 68

Nyanläggning av motionsspår i Rödeby

§ 69

Uppsägning av tomträttsavtal fastigheten Cisternen 2 i oljehamnen

§ 70

Medel för marinbiologiska undersökningar vid Långa Lisa, Verkö

§ 71

Investeringstillstånd för trafikåtgärder på Verkövägen

§ 72

Delegering av beslut om anställning av förvaltningschef till äldreförvaltningen

§ 73

Anmälningsärenden

_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
tisdagen den 3 april 2001, kl 08.30-14.10
Sammanträdet ajourneras kl 09.30-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Björn Fries (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Laila Karlsson (s)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-14.10
Birgitta Ståhl (m)
Günter Dessin (v)
Claes Bothén (kd)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Lilian Petersson (s)
Bo Andersson (s) kl 08.30-09.30
Christina Mattisson (s) kl 13.30-14.10
Rune Andersson (m) kl 08.30-09.30
Karl-Gösta Svensson (m)

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän

sekreterare

Rolf Andersson (s)
Bengt Lindskog (v) kl 08.30-09.30
Rune Andersson (m) kl 13.30-14.10
Jan Johansson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Mikael Andersson (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)
Lisbeth Sager
Bo Johansson
Lennarth Eriksson
Roger Lindberg kl 08.30-09.30
Sven-Ingvar Pettersson kl 08.30-09.30
Anna-Lena Cederström kl 08.30-09.30
Tore Almlöf kl 08.30-09.00
Jan Svensson kl 08.30-09.00
Carina Dietman kl 08.55-09.30
Laila Karlsson

Utses att justera

Birgitta Ståhl

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse
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Sekreterare

……………………………………….… §§ 50-73
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………
Mats Johansson

Justerande

…………………………………………
Birgitta Ståhl

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 april 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………….
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§ 50
Informationer och föredragningar
1. Yttrande över Bredbandsutredningens slutbetänkande IT-struktur för land och
stad, föredras av Jan Svensson, VD för Affärsverken Karlskrona AB,
2. Investeringstillstånd för nybyggnad av servicehuset i Vedebylund, föredras av
ekonomichef Bo Johansson, samt
3. Projektmedel för det inledande arbetet med Pottholmsprojektet, demokratiprojektet rådslag, föredras av samordnare Anna-Lena Cederström och informationssekreterare Carina Dietman.
4. Vid eftermiddagens beslutssammanträde ställer Sigurdh R Petersson (m) fråga
till ordföranden om anmält delegationsbeslut att förordna chef för idrotts- och
fritidsförvaltningen.
Ordföranden besvarar frågan.
_______
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De valda
Berörd nämnd
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

2001.42.102

§ 51
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser t o m den 31 december 2002 följande:
Integrationsberedningen
Ledamot Laila Karlsson (s), efter Markus Alexandersson
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Ersättare Laila Karlsson (s), efter Markus Alexandersson
Kommunstyrelsens fastighetsutskott
Ersättare Laila Karlsson (s), efter Markus Alexandersson
Styrgrupp för Lokalt Resurscentrum för Kvinnor
Ledamot Lilian Petersson (s), efter Maj-Britt Svensson
_______
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Akten
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2000.696.534

§ 52
Yttrande till näringsdepartementet om Bredbandsutredningens
slutbetänkande IT-struktur för stad och land (SOU 2000:111)
Karlskrona kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade
betänkande. Detta yttrande är framtaget i samarbete mellan kommunledningsförvaltningen och Affärsverken Karlskrona AB. Det framtagna yttrandet bygger i
stor utsträckning på Affärsverkens synpunkter då bolaget har
kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för bredbandsutbyggnaden i Karlskrona
kommun. Handläggare från Affärsverkens sida är VD Jan Svensson.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 mars 2001 lämnat
synpunkter i sammanfattning, om genomförande, utbildning och nya tjänster,
samt föreslår kommunstyrelsen besluta
att till näringsdepartementet avge yttrande i enlighet med vad som anförts i
kommunledningsförvaltningens skrivelse.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 mars 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar att få särskilt yttrande till protokollet.
Sigurdh R Petersson (m) yrkar att under rubriken Nya tjänster stryks tre meningar
från Den konkurrens som märks inom osv…….t.o.m för tjänsteleverantörerna.
Ordföranden yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Sigurdh R
Peterssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen att Mats Lindboms särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Således beslutar kommunstyrelsen
att till näringsdepartementet avge yttrande i enlighet med vad som anförts i
kommunledningsförvaltningens skrivelse.
_______
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Karlskrona kommuns revisorer
Kommunal författningssamling
Samtliga nämnder
Handläggare vid kommunledningsförvaltningen
Akten
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1999.533.007
1999.15.003

§ 53
Svar på revisionsrapport och sammanställning av ändringar i och nytryck av
kommunstyrelsens delegationsordning
Karlskrona kommuns revisorer har i revisionsrapport anfört att bl.a. delegationsförteckningarna behöver en översyn.
Beslutade förändringar
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 1998, § 63, om att återlämnande av
handlingar till enskild person skulle delegeras till kommunchefen med rätt att
vidaredelegera. Detta har föranlett förslag till en ny punkt 11 under rubriken
allmän administration i kommunstyrelsens delegationsordning.
Vidaredelegation av vissa fastighetsärenden anmäldes på kommunstyrelsens
sammanträde den 10 augusti 1999. Som tillägg under rubriken fastighetsförvaltning punkterna 7, 8, 9, 10 och 11-17 införs rätt för tekniska chefen att
vidaredelegera.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2000, § 166, att fastställa
delegationsförteckningen för kommunstyrelsens personaladministration.
Bilagorna 1-4 om personalfrågor har anpassats i enlighet därmed.
Förslag till nya förändringar
I punkterna 2 och 3 under rubriken allmän administration föreslås införas att även
kommunjuristen får avvisa för sent inkomna överklaganden och avslå framställning att ta del av allmän handling.
På initiativ av kommunstyrelsens ordförande föreslås att under rubriken ekonomiärenden punkten 3, rad 2 ”upp till 20 basbelopp” att kommunchefen får delegationen i stället för som tidigare kommunstyrelsens ordförande.
Under rubriken ekonomiärenden punkterna 12 och 13 infördes efter beslut i
kommunstyrelsen den 8 oktober 1996, § 231, att kommunstyrelsens vice
ordförande skulle ha delegation om VA-avgifter m.m. Eftersom behovet med
denna delegation för kommunstyrelsens vice ordförande inte längre föreligger
föreslås att kommunstyrelsens ordförande blir delegat i dessa ärenden.
Vidare föreslås att under rubriken fastighetsärenden m.m. punkt 8 första stycket
införs även möjligheten att teckna tomträttsavtal med avgäld upp till två
basbelopp.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse den 21 februari 2001 att
kommunstyrelsen beslutar
1. att fastställa bifogade förslag till delegationsförteckning, samt
2. att delegationsförteckningen för kommunstyrelsen som svar på den delen av
revisionsrapporten överlämnas till Karlskrona kommuns revisorer.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 54
AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd för nybyggnad av
servicehus i Vedebylund
Omsorgsnämnden har haft i uppdrag att tillsammans med Karlskronahem och
tekniska förvaltningen ta fram ett ritningsförslag för nytt äldreboende i
Vedebylund innehållande 40 lägenheter. Nämnden har vid sammanträde den
15 november 2000, § 134, godkänt framtaget ritningsunderlag för upphandling.
AB Karlskronahem har i skrivelse den 6 februari 2001, underförutsättning av
erforderliga beslut, att fullmäktige beviljar investeringstillstånd för projektet och
att finansiering sker inom tidigare erhållna köpeskillingar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 mars 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Investeringsbeloppet har beräknats utifrån inkomna
anbud till 40 mkr inkl moms. Byggkostnaden per lägenhet uppgår till 1 mkr och
byggkostnaden per m2 uthyrningsbar area uppgår till 26.721 kr inkl moms. Den
höga kostnaden förklaras av att bostadsdelens andel av de totala byggytorna
uppgår endast till 41 %. Beräknat enligt de nya hyresuttaget om 4.500 kr per
månad kommer byggnaden ge omsorgsnämnden ett underskott om 740 tkr per år.
Som framgår av underlaget för upphandling av äldreboendet Vedebylund har
omsorgsnämnden gjort avsteg från beslutat program på så vis att gemensamhetsytorna ökat mot bakgrund av de erfarenheter som växt fram inom ramen för
Senior Living samt genomförd Kvalitetsbarometer.
Mot bakgrund av att kostnaden per lägenhet kan nedbringas vid en omdisponering
av befintliga ytor, föreslår kommunledningsförvaltningen följande: AB
Karlskronahem tillsammans med omsorgsnämnden och tekniska nämnden får i
uppdrag att inom ramen för redan gjord upphandling, söka effektivera lokalutnyttjandet med inriktning att kunna uppnå lägre framtida kostnader. Alternativt skall
möjligheten att minska investeringskostnaden prövas. Detta är särskilt angeläget
mot bakgrund av att nämnden helt saknar pengar för denna utbyggnad.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 mars 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) yrkar att få särskilt yttrande till protokollet.
Kent Lewén (fp) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar att lämna uppdraget i attsats 2 till den nybildade
äldrenämnden då omsorgsnämnden upphört att gälla den 1 april 2001.
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag och därefter
tillstyrker kommunstyrelsen att Sigurdh R Peterssons yttrande får bifogas
protokollet, protokollsbilaga 2.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd för
nybyggnad av servicehus i Vedebylund till en kostnad om 40 mkr och att
finansieringen av projektet får göras av de medel som frigjorts vid förra årets
försäljningar av bostadsfastigheter om 317 mkr, samt
2. att ge AB Karlskronahem i uppdrag att tillsammans med äldrenämnden och
tekniska nämnden söka effektivera lokalutnyttjandet med inriktning att kunna
uppnå lägre framtida kostnader alternativt uppnå lägre investeringskostnad.
______
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2001.76.309

§ 55
Investeringstillstånd för två nya lastbilar och en ny traktor
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2001, § 8, hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får investera sammanlagt 2,9
mkr i två nya lastbilar. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att för egen del
besluta medge investering om 500 tkr i en ny traktor. Investeringarna finns med i
kommunfullmäktiges fastställda investeringsbudget för år 2001.
Allmänna utskottet har den 27 mars 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) yrkar
1. avslag på investeringstillstånd för två nya lastbilar och
2. återremiss på investeringstillstånd för ny traktor.
Günter Dessin (v) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Gerthie Olsson(s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag och avslag till
Sigurdh R Peterssons yrkanden.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag attsats 1 mot
Sigurdh R Peterssons avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på om attsats 2 skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag. Därefter
beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag attsats 2.
Reservationer
Sigurdh R Petersson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta Ståhl (m) och Karl-Gösta
Svensson (m) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
att bifalla investering om 500 tkr i ny traktor, att finansieras inom ram för
fastställd investeringsbudget för år 2001.
-- -- --
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att tekniska nämnden får investera sammanlagt 2,9 mkr i två nya lastbilar,
2. att finansieras inom ram för fastställd investeringsbudget för år 2001.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2001.127.287

§ 56
Investering i kv Psilander åt Ericsson Software Technology (komplettering
kylinstallation)
Ericsson Software Technology AB hyr lokaler i kv Psilander enligt hyresavtalet
som löper till år 2006 med förlängningsklausul. Ericssons verksamhet utvecklas
ytterligare och företaget har framfört önskemål om komplettering av kylinstallation i datalab plan 4 p.g.a. den utökade datainstallationen. Beräknad kostnad 350
tkr. Investeringen slås ut på återstående avtalsperiod fram till år 2006 och betalas
av Ericsson som förhöjd hyra enligt grundavtalet.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 februari 1998, § 33, beslutat ge
kommunstyrelsen delegation att besluta om tilläggsinvesteringar inom kv
Psilander till ett belopp av 15 mkr. Av detta belopp har hittills tagits i anspråk
13,3 mkr.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2001, § 23, föreslagit
kommunstyrelsen besluta
1. att tillstyrka investeringen enligt ovan i kv Psilander åt Ericsson Software
Technology AB till ett belopp av totalt 350 tkr, samt
2. att erforderliga medel för denna investering disponeras ur tekniska nämndens
särskilda investeringsreserv för ospecificerade arbeten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
tekniska nämndens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Akten
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2001.128.331

§ 57
Igångsättningstillstånd för upprustning av Kapellparken (bl.a. anläggande av
järnstaket)
I samband med gymnasieskolas inflyttning i kv Psilander och skolans huvudentré
kom att lokaliseras mot Kapellparken planerades att parken skulle omgärdas av ett
järnstaket. Av i första hand besparingsskäl har färdigställandet av staketet framflyttats till årets investeringsbudget där 800 tkr har avsatts för ändamålet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2001, § 24, hemställt att
få igångsättningsmedgivande för anläggande av järnstaketet vid Kapellparken,
samt att få ta i anspråk budgeterade investeringsmedel för detta med 800 tkr.
Eftersom parken under åren allvarligt förslitits är tekniska förvaltningen beredd att
därutöver tillskjuta underhållsmedel för att rusta upp i första hand gräsmattor och
gångvägar.
Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande föreslås att beslutet om staket
görs i samråd med världsarvskoordinatorn.
Vid kontakt med förvaltningschefen den 15 mars 2001 för att få en kostnadskalkyl
för anläggande av järnstaket kring Kapellparken, visar kalkylen att kostnaderna
även gäller andra åtgärder i parken, bilaga 1.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse den 15 mars 2001 att
kommunstyrelsen beslutar
1. att ge igångsättningstillstånd för anläggande av järnstaketet vid Kapellparken,
2. att tekniska nämnden får ta i anspråk budgeterade investeringsmedel på 800
tkr, samt
3. att tekniska nämnden samordnar med nybildade kulturnämnden
(världsarvskoordinatorn) om staketets utformning.
Claes Bothén (kd) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Informationsenheten
Projektledaren
Akten
§ 58
Projektmedel för det inledande arbetet med Pottholmsprojektet
Pottholmsprojektet har i och med årsskiftet inletts. Projektarbete har påbörjats och
följer direktiv givna i kommunstyrelsen den 5 december 2000. Projektarbetet
genomförs som ett samverkansprojekt mellan kommunen och Jernhusen AB
(tidigare SJ fastigheter). Dessutom medverkar BlekingeTrafiken AB och
Banverket, Södra regionen i projektarbetet.
I avsikt att driva projektet med hög ambitionsnivå är målsättningen att under
hösten 2001 kunna inleda detaljplanearbetet. Finansiering av kostnader i samband
med detaljplanearbetet kräver nytt beslut i anknytning till beslut om uppdrag att
igångsätta detaljplanearbetet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 mars 2001 lämnat
kostnadskalkyl på 650 tkr. Inriktning i projektet är att lägga stor kraft vid
kommunikation med invånarna i Karlskrona. Samrådsskedet förutsätter en dialog
med samhälle och medborgare. I syfte att öka demokratin i projektet och utveckla
samrådsförfarandet är avsikten att koppla en särskild aktivitet, rådslag till
projektet. Demokratiprojektet kräver särskilda resurser vilka beräknas uppgå till
400 tkr.
Med anledning av projektets omfattning bedöms att redovisade inledande
kostnader bör finansieras inom projektbudgeten varför kommunstyrelsens
allmänna utskott vid sammanträde den 13 mars 2001, § 38, beslutat
1. att godkänna redovisade förslag till inledande budget för Pottholmsprojektet,
samt
2. att projektmedel om 650 tkr finansieras inom ramen för kommunstyrelsens
projektbudgetreserv.
Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar 400 tkr till
demokratiprojekt rådslag, att finansieras av fullmäktiges reserv för oförutsedda
behov. Ordföranden yrkar att finansiering av projektet ändras till kommunstyrelsens projektreserv. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att demokratiprojekt, rådslag, uppgående till 400 tkr finansieras genom
kommunstyrelsen projektreserv.
_______
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2001.93.042

§ 59
Åtgärdsprogram för f.d. omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 20 mars 2001, §§ 48 och 49 berett
ärendet. Information lämnades om budgetunderskott i omsorgsnämnden och barnoch ungdomsnämnden. Förslag till åtgärder är ännu ej klara, varför ordföranden
beslutar att ärendet utgår.
Allmänna utskottet har den 27 mars 2000 enhälligt beslutat att de av fullmäktige
fastställda tre finansiella målen skall gälla inför beredning av budgetdirektiv oh
tilläggsbudget med anledning av budgetunderskott.
Den s.k. förstärkta budgetberedningen sammanträder den 10 april 2001 för att ta
fram förslag till åtgärder med anledning av nuvarande och befarade budgetunderskott. Beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i maj månad.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet utgår.
_______
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Motionären
Informationsenheten (till internet)
Akten
§ 60
Svar på ungdomsparlamentets motion om fler rättigheter för ungdomar
Motionen väcktes vid Ungdomsparlamentet 2000 i Blekinge, om att lika rättigheter skall gälla för alla människor. I motionen begärs att lika rättigheter skall
gälla oavsett kön, läggning, hudfärg, handikapp m.m. Särskolan skall få stå på
studenttrappan precis som alla andra.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 mars 2001 berett
ärendet. Karlskrona kommun arbetar på flera olika sätt med att lika rättigheter
skall gälla för alla. FN:s förklaringar om de mänskliga rättigheterna används som
utgångspunkt på olika områden inom kommunens arbete. Särskilt när det gäller
det handikappolitiska programmet, handlingsplan för etnisk mångfald och
projektet tre år med barnkonventionen.
Vad gäller särskolan och skolavslutningen så har särskolan delvis egna traditioner,
enligt Håkan Karlsson, särskolans rektor. Eleverna är med i aulan på skolavslutningen tillsammans med övriga gymnasieelever. De som vill har studentmössa.
Särskolan har därefter en egen avslutning för dem som går sista året, där även
föräldrar deltar. Varken eleverna eller deras föräldrar har hittills haft några önskemål om att gå ut på studenttrappan, men om de skulle vilja ha det så, anser rektorn
att det går att ordna. Det är bara några få elever som går ut varje år så det är inget
problem att genomföra detta.
I yttrandet hänvisas till Karlskrona kommuns Handikappolitiska program,
Handlingsprogram för etnisk mångfald, 3 år med Barnkonventionen samt
Karlskrona kommuns jämställdhetsarbete.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla motionen, vad gäller lika rättigheter för alla människor.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 mars 2001 tillstyrkt förslaget.
Sigurdh R Petersson (m) yrkar att få särskilt yttrande till protokollet.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Därefter beslutar
kommunstyrelsen att Sigurdh R Peterssons särskilda yttrande får bifogas
protokollet, protokollsbilaga 3.
Således beslutar kommunstyrelsen
Att bifalla motionen om lika rättigheter för alla människor.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 61
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2001
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 mars 2001 lämnat
balansförteckning och föreslagit fullmäktige godkänner densamma.
Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
_______
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1998.682.260

§ 62
Svar på motion om miljön – handelshamnens kajytor
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 november 1998, § 176,
av Mats Lindbom (c) och Bo Palmgren (c). Motionärerna hemställer att arkitekttävling snarast anordnas om den framtida användningen av Handelshamnen i
enlighet med de tankar som framförs i motionen, att parkeringsfrågan ses över
både vad gäller uppställning av bilar på kajerna och på Trossö i övrig – en lösning
för framtiden, samt att en undersökning genomförs om bästa angöringsplats för
Aspöfärjan.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 november 2000, § 376,
lämnat yttrande. Det framgår att handelshamnen kommer att bli föremål för en
internationell arkitekttävling för unga arkitekter Europan 6. I tävlingsförslaget
skall ingå en översiktlig idé om hur hela hamnområdet kan gestaltas i ett större
sammanhang. Vidare har bedömning gjorts att en byggnation av hamnområdet för
bl.a. bostäder med tillhörande parkeringsanläggning bör förläggas till kajavsnittet
mellan mynningen av Drottninggatan i norr och Östra Köpmansgatan i söder.
Kommunen önskar dessutom få prövat möjligheten att förlägga en större kulturbyggnad/lokaler inom tävlingsområdet.
Den framtida parkeringssituationen i stort kommer att aktualiseras i pågående
arbete med översiktsplanen för Trossö. Aspöfärjan förutsätts ligga kvar på
nuvarande plats till vidare.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
_______
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2000.646.246

§ 63
Svar på motion om ”Rätt adress till alla”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29-30 november 2000, §
195, av Lennart Svantesson (kd) och Evy Andreasson (kd) om att alla i
kommunen skall ha rätt adress. Motionärerna föreslår fullmäktige besluta att ge
kommunsty-relsen i uppdrag att se över möjligheterna att alla vägar med en
minsta längd 30 meter får ett namn och därtill ett husnummer samt att kontakta
Postverket så att övriga fastigheter får ett brevlådenummer.
Nästa Folk- och Bostadsräkning är planerad till 2005 och den kommer helt och
hållet att bygga på uppgifter från olika register. Kommunerna medverkar i förberedelsearbetet inför den nya folk- och bostadsräkningen genom att fastställa
adresser till alla bostadshus. Detta arbete planeras vara avslutat i mitten av 2002.
Målet är att alla bostäder skall ha en unik adress. Det innebär i stor utsträckning
att postlådeadresser ersätts av adresser som bygger på by-, gatu- eller vägnamn.
Detta underlättar för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst m.fl. att hitta rätt.
Vad gäller numrering och vägnamn finns det olika sätt att gå till väga.
Traditionellt som inom tätorter eller numrering efter avstånd från avfartsvägarna.
Vilken teknik som projektet kommer att använda sig av i Karlskrona är ännu inte
fastställt. Avsikten är att samtliga invånare skall ha en egen, unik adress.
Delaktiga i projektet i Karlskrona kommun är representanter för tekniska
förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen
samt Lantmäteriet/Metria.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 mars 2001 tillstyrkt förslaget
samt en tilläggsattsats: att ge projektledningen i uppdrag att inbjuda berörda
hembygds- och samhällsföreningar som referensgrupp.
Ordföranden yrkar som tilläggsattsats: att genomförandet av förändringen skall
ske först efter acceptans av berörda.
Mats Lindbom (c), Claes Bothén (kd) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till
allmänna utskottets och ordförandens tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och ordförandens
tilläggsyrkande.
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Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att motionen bifalls med hänvisning till pågående utredningsprojekt,
2. att ge projektledningen i uppdrag att inbjuda berörda hembygds- och
samhällsföreningar som referensgrupp, samt
3. att genomförandet av förändringen skall ske först efter acceptans av berörda.
_______
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2000.257.611

§ 64
Svar på motion om garanterad barnomsorg under föräldraledighet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2000, § 80, av
Günter Dessin (v). Motionären vill ha garanterad barnomsorg under föräldraledigheten och yrkar att barn som får syskon har rätt att behålla sin barnomsorgsplats 15 timmar per vecka. Motionären framhåller att även barn som får syskon är
i behov av kamratkontakter och av de aktiviteter barnomsorgen kan erbjuda.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 21 februari 2001, § 18,
lämnat yttrande. Nämnden instämmer generellt i motionen avseende att även
föräldraledigas barn bör ha tillgång till förskola för sin egen skull, för barns
lärande och utveckling. Detta är ju bl.a. innebörden av att förskolan fått en
läroplan.
Enligt riksdagens beslut om ändring av skollagen har barn, vars föräldrar är
föräldralediga, rätt till förskoleverksamhet minst tre timmar per dag eller 15
timmar i veckan. Denna rätt finns från 1 januari 2001.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen i enlighet med vad skollagen föreskriver.
_______
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2000.545.821

§ 65
Svar på motion om komplettering av nuvarande ishall med en träningshall
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2000, § 179, av
Peter Christensen (c). Motionären föreslår att den nuvarande ishallen kompletteras
med ytterligare en ishall exklusive läktare och att syftet med denna ishall är att i
första hand förbättra möjligheten för träning.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 november 2000 uppdragit åt
kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med tekniska nämnden senast den 1
juli 2001 presentera ett förslag till anläggning av ytterligare en konstfrusen isyta
i kommunen.
Med anledning av detta uppdrag har kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde
den 15 februari 2001, § 1, föreslagit fullmäktige att motionen därmed skall anses
besvarad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed anses besvarad.
_______
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2000.456.311

§ 66
Svar på motion om fyrfilig väg till Trossö med inbjudande miljö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2000, § 145, av
Carl-Göran Svensson (m) och Jan Lennartsson (m). Motionärerna föreslår bl.a. att
kommunen bygger en fyrfilig väg till Trossö med inbjudande miljö, att infartsleden snyggas upp och blir mer inbjudande samt att kommunen tar upp nya
förhandlingar med vägverket om ansvaret av infartsleden till Verkö. Trafiken på
Österleden förväntas öka. Inom den närmaste 10-årsperioden blir det nödvändigt
att göra förbättringar för att öka framkomligheten. Åtgärder som föreslås är att
bygga av- och påfart mot Kungsmarken och Gullberna Park samt förbättra
avfarten vid Sunna kanal.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2001, § 5, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Under senare år har underhållsinsatserna längs Österleden
ökat. Även projekt ”Renare Karlskrona” samt vassbekämpning i Sunna kanal har
inneburit förbättringar. Insatser längs Österleden bör förbättras ytterligare men
resurser saknas, vilket kommer att aktualiseras i kommande budgetarbete.
Karlskrona kommun har tidigare skrivit till Vägverket med en begäran om att
staten tar över ansvaret av Österleden fram till Verkökrysset samt Verkövägen
fram till färjehamnen. Vägverket och länsstyrelsen har haft olika uppfattning i
denna fråga där länsstyrelsen går på kommunens linje. För närvarande ligger
ärendet hos näringsdepartementet för avgörande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 mars 2001 tillstyrkt förslaget med
tillägg attsats 5 att motionen därmed anses besvarad.
Yrkande
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Jan
Lennartssons yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Reservation
Sigurdh R Petersson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta Ståhl (m) och Karl-Gösta
Svensson (m) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
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1. att ombyggnad av Österleden av framkomlighets- och miljöskäl i första hand
skall följa inriktningen i trafikutredning för Vedebylund,
2. att en ombyggnad av Österleden till fyrfilig väg för närvarande icke är aktuell,
3. att ökningen av underhållsinsatser längs Österleden tas upp i kommande
budgetarbeten,
4. att beträffande förändrat väghållaransvar avvakta svar från
näringsdepartementet, samt
5. att motionen därmed anses besvarad.
_______
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2000.352.531

§ 67
Svar på motion om busshållplatsen Hörnet i Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2000, § 123, av Peter
Christensen (c). Motionären yrkar att kommunen medverkar till att hörnets busshållplats i Nättraby förbättras och anpassas efter det faktiska behovet av utrymme
på grund av den ökande busstrafiken, samt att en trafiksäkrare miljö skapas i
hörnet och dess närmaste omgivning.
Remissyttranden
Miljö- och byggnadsnämnden den 12 december 2000, § 418
Tekniska nämnden den 30 januari 2001, § 7
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 mars 2001 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. I maj 2000 var kommunen tillsammans med
Vägverket i Nättraby för att undersöka vilka hållplatsåtgärder som behövde föras
då kollektivtrafikens färdriktning har ändrats i Nättraby. Åtgärden som kommer
att genomföras vid Hörnet är att fasa av mittrefugen vid hållplatsen så att bussarna
kommer att få bättre svängutrymme. Arbetet med att genomföra åtgärden är
beställd och arbetet påbörjas under våren 2001 så fort vädret tillåter.
Enligt BlekingeTrafiken AB kommer turtätheten i Nättraby inte att ändras under
det kommande året, vilket innebär att trafikvolymen kommer att vara stor även i
fortsättningen. Kommunen kan verka för att BlekingeTrafiken i sin kommande
marknadsplan, när det gäller investeringar i infrastruktur, prioriterar trafiksäkerhetsåtgärder för resenärer, fotgängare, cyklister och parkeringsplatser för väntande
bilar vid hållplatsen Hörnet i Nättraby.
Det finns ännu inga detaljerade planer för en framtida miniterminal vid Hörnet i
Nättraby. Eftersom en miniterminal troligtvis inte kommer att byggas inom de
närmaste åren finns det anledning att satsa på andra trafiksäkerhetsfrämjande
åtgärder vid Hörnet.
Nättrabyskolan ligger i närheten av busshållplatsen Hörnet. Idrottsvägen, som
tillhör vägverkets väghållningsområde, passerar skolan. Trafiksituationen vid
skolan hänger delvis samman med den stökiga situationen vid Hörnets
busshållplats. Det finns anledning att se över trafiksituationen utanför skolan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
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1. att överlämna ärendet till Vägverket och BlekingeTrafiken AB, och föreslå
Vägverket att se över hela trafiksituationen med anledning av Nättrabyskolans
utbyggnad, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
_______
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2001.130.823

§ 68
Nyanläggning av motionsspår i Rödeby
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2001, § 25, hos
fullmäktige hemställt om att få utöka investeringsramen med 350 tkr för att
användas till att anlägga ett motionsspår i Rödeby under de förutsättningar kulturoch fritidsnämnden anfört i sin begäran.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2001, § 2.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 mars 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd att anlägga ett motionsspår i
Rödeby om 350 tkr, samt
2. att investeringen får ske genom omdisponering av budgeterad investeringsram
för 2001 från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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2001.169.256

§ 69
Uppsägning av tomträttsavtal fastigheten Cistern 2 i oljehamnen
En genomgång av gällande avtal inom oljehamnsområdet pågår med hjälp av
juridisk sakkunniga. Därvid har framkommit att uppsägning av rubricerade avtal
bör göras. Någon delegation för beslut om uppsägning finns ej varför ärendet
måste beslutas av fullmäktige.
Tekniska förvaltningen har, i samråd med kommunledningsförvaltningen, i
skrivelse den 21 mars 2001 lämnat beslutsförslag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 21 mars 2001, § 43, tillstyrkt
förslaget.
Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska förvaltningens chef i uppdrag att säga upp tomträttsavtalet för
fastigheten Cisternen 2 i Karlskrona, samt
2. att ta upp förhandlingar med företaget i anledning av uppsättningen.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

§ 70
Medel för marinbiologiska undersökningar vid Långa Lisa, Verkö
Karlskrona kommun har ansökt hos miljödomstolen om att i enlighet med
gällande detaljplan och översiktsplan få fylla ut vid Långa Lisa m.m. för att skapa
ytterligare mark för hamn- och industriändamål för kommunens framtida
utveckling.
Ansökan har av miljödomstolen remitterats till olika organ. Bl.a.
naturvårdsverket, fiskeriverksamheten samt kammarkollegiet har i sina yttranden
ifrågasatt utfyll-naden vid Långa Lisa främst med skälet att det där har påträffats
en storspigg, som kan vara genetiskt avvikande från den normala storspiggen.
Miljöbalken är sådan att vi inte kommer vidare utan måste göra en genetisk
undersökning om det är en avvikande art och vad som kan göras för att rädda den.
Kommunen har på inrådan av vårt juridiska ombud begärt anstånd med
handläggning av ärende i miljödom-stolen.
I samråd med forskare bedöms att det fordras 200 tkr för en inledande undersökning och för att utföra en genetisk bestämning. Senare kan ytterligare medel
erfordras för att eventuellt fånga, odla och utplantera på annan plats. Detta måste
göras för ett tillstånd till utfyllnaden.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 mars 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att inleda marinbiologisk undersökning
vid Verkö, samt att medel härför 200 tkr får tas ur överskott från fastighetsförsäljningar.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 mars 2001 tillstyrkt tekniska
nämndens förslag med följande tilläggsyrkanden:
Att beloppet skall utgöra kapitalanslag benämnt ”exploateringskalkyl Verkö”,
samt
Att uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta fullständig exploateringskalkyl
enligt ovan senast den 31 augusti 2001.
Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska nämndens förslag och allmänna
utskottets tilläggsyrkanden.

Således beslutar kommunstyrelsen
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1. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att inleda marinbiologisk undersökning
vid Verkö, samt att medel härför 200 tkr får tas ur överskott från fastighetsförsäljningar.
2. att beloppet skall utgöra kapitalanslag benämnt ”exploateringskalkyl Verkö”,
samt
3. att uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta fullständig exploateringskalkyl enligt ovan senast den 31 augusti 2001.
_______
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2000.269.511

§ 71
Investeringstillstånd för trafikåtgärder på Verkövägen
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2000, § 192, att fastställa
investeringsbudget där 7,8 mkr finns avsatta för trafikåtgärder på Verkövägen.
Projektering av dessa arbeten pågår i enlighet med tidigare beslut fullmäktige.
Upphandling av anläggningsarbetena planeras ske under april månad.
Genomförande planeras ske under maj, juni och fram till byggsemester vecka 28 i
år. Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 mars 2001, § 35, hemställt att
fullmäktige bevilja investeringstillstånd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd för trafikåtgärder på Verkövägen mellan
Infartsleden och Stationsvägen till en kostnad av 7,8 mkr, samt
2. att finansiering sker inom fastställd investeringsbudget för 2001.
_______
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Personalenheten
Akten

§ 72
Delegering av beslut om anställning av förvaltningschef till
äldreförvaltningen
Rekryteringsarbetet till rubricerade tjänst pågår. Med anledning av den rådande
situationen inom omsorgsförvaltningen finns anledning att så snart som möjligt
kunna fatta beslut om val av person. Därför föreslås att beslut om anställning av
chef för äldreförvaltningen delegeras till kommunstyrelsens allmänna utskott.
Innan beslut kan ske, skall förhandlingar ha ägt rum i sedvanlig ordning.
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 27 mars 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
att delegera beslut om rekrytering av förvaltningschef till äldreförvaltningen till
kommunstyrelsens allmänna utskott.
Allmänna utskottet har den 27 mars 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Sigurdh R Petersson (m) anser att förvaltningschefstjänster skall utannonseras
externt. Yrkar att få detta yttrande till protokollet.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Därefter tillstyrker
kommunstyrelsen att Sigurdh R Peterssons särskilda yttrande får tas med i
protokollet.
Särskilt yttrande
Sigurdh R Petersson (m) anser att förvaltningschefstjänster skall utannonseras
externt.
Således beslutar kommunstyrelsen
att delegera beslut om rekrytering av förvaltningschef till äldreförvaltningen till
kommunstyrelsens allmänna utskott.
_______
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Akterna

§ 73
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 22 mars 2001
3. Information 010302 om att ny borgmästare utsetts i Klaipeda (Mr Rimantas
Taraskevicius)
4. Omsorgsnämndens beslut 010208, § 28, att uppdra åt nya Handikappnämnden
att utarbeta förslag till arbetsform och nytt reglemente för kommunala
handikapprådet
5. Finansdepartementet 010212 Betänkandet Rättvis kommunal utjämning (SOU
2000:127)
6. Finansdepartementet 010212 Betänkandet Förenklad kommunal utjämning
(SOU 2000:120)
7. Länsstyrelsen Blekinge
n Yttrande 010212 om ansökan från Vägverket Region Sydöst om tillstånd
enligt miljöbalken att få anordna en oljeavskiljare m m i Lillån, biflöde till
Lyckebyån
n Samråd 010301 Skogsvårdsstyrelsen, enligt 12 kap 6 § miljöbalken om
anläggande av viltvatten inom fastigheten Hinsemåla 1:2 i Karlskrona
kommun
n Samråd 010301 Skogsvårdsstyrelsen, enligt12 kap 6 § miljöbalken om
anläggande av viltvatten inom fastigheten Sjötorp 1:2-1:3 i Karlskrona
kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län Årsredovisning 2000
9. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001
nr 20 Rapporten Individuell arbetstid
nr 24 Kommunens ansvar för sotningsverksamheten
nr 25 Normalavtal om samverkan vid uppbyggnad av digital registerkarta i
kommuner där fastighetsbildningen är statlig
nr 26 Samverkan mellan kommuner och frivilligorganisationer
nr 27 Feriearbeten – sommaren 2001
nr 28 Det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin
nr 30 Aktuellt om elektronisk handel; ny SFTI standard,
informationsdagar/”goda exempeldagar” m m
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 8 maj 2001
§ 74

Informationer och föredragningar

§ 75

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 76

Kommunala val

§ 77

Karlskrona – Den internationella kommunen, handlingsplan för det internationella arbetet Svar till kommunrevisionen om granskning avseende kommunens EU-projekt

§ 78

Försäljning av del av Sågverket 12 i Karlskrona till HSB Brf Blå Port

§ 79

Förvärv av förskolorna Östra Rödeby 2:326 Hammarby 5:309 och del av Smörblomman 6

§ 80

Karlskrona kommuns IT-vision

§ 81

Föreskrifter om avfallshantering, avfallsplan samt förslag till renhållningstaxa för
Karlskrona kommun,
Svar på motion om sophämtning från hushållen

§ 82

Ny idrottsanläggning vid Sunnadalsskolan

§ 83

Budget- och verksamhetsuppföljning

§ 84

Budgetdirektiv år 2002-2004

§ 85

Godkännande av samverkansavtal med Jernhusen AB, Banverket och BlekingeTrafiken

§ 86

Svar på ungdomsparlamentets motion om lägenheter

§ 87

Svar på ungdomsparlamentets motion om gratis kollektivtrafik

§ 88

Svar på motion ”Gör Karlskrona till en fossilbränslefri kommun”

§ 89

Svar på motion ”Låt biblioteket i Nättraby vara kvar i centrum”

§ 90

Svar på motion om samverkansmodell mellan kommun, landsting, försäkringskassa och
länsarbetsnämnd

§ 91

Förslag till ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

§ 92

Anmälningsärenden

§ 93
Sammanträdets avslutning
_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
tisdagen den 8 maj 2001, kl 08.30-14.35
Sammanträdet ajourneras kl 10.10-13.30

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Mats Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Gerthie Olsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Laila Karlsson (s)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
Birgitta Ståhl (m) kl 08.30-10.10
Claes Bothén (kd)
Günter Dessin (v)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Bengt Grönblad (s)
Karl-Gösta Svensson (s) kl 13.30-14.35

Övriga deltagare ersättare

Tjänstemän

Sekreterare

Lilian Petersson (s)
Christina Mattisson (s)
Rolf Andersson (s)
Patrik Enstedt (s)
Karl-Gösta Svensson (m) kl 08.30-10.10
Bengt Lindskog (v) kl 08.30-10.10
Jan Johansson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Mikael Andersson (fp)
Magnus Larsson (c)
Lisbeth Sager
Bo Johansson
Sven-Ingvar Pettersson
Lennarth Eriksson
Anna-Lena Cederholm
Olle Karlsson kl 08.30-10.10
Tore Almlöf kl 08.30-09.45
Anders Karlsson kl 08.30-10.10
Rune Zetterfalk kl 09.00-10.10
Laila Karlsson

Utses att justera

Jan Lennartsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………. §§ 74-93
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………….
Mats Johansson

Justerande

……………………………………..
Jan Lennartsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………….

maj 2001 anslagits på kommunens
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§ 74
Informationer och föredragningar
Under förmiddagen lämnas informationer i följande ärenden:
1. Karlskrona – Den internationella kommunen, handlingsplan, föredras av
chefen för strategisk planering Tore Almlöf, samt svar till kommunrevisionen,
föredras av kommunchef Lisbeth Sager.
2. Karlskrona kommuns IT-vision föredras av controller Anders Karlsson.
3. Budget- och verksamhetsuppföljning föredras av budgetsekreterare Rune
Zetterfalk.
4. Budgetdirektiv år 2002 och plan 2003-2004 föredras av ekonomichef Bo
Johansson.
Vid eftermiddagens beslutssammanträde besvaras följande frågor:
5. Kent Lewén (fp) ställer fråga om Demokratitorget på webben. Har debattforum
där upphört är det tillfälligt nerlagt?
Kommunchef Lisbeth Sager uppger att Demokratitorget aldrig varit stängt men
däremot har debattforum stängts ner. Från och med i eftermiddag har det åter
öppnats.
6. Jan Lennartsson (m) ställer fråga om det skall införas stadsdelsnämnder på
Hasslö. Är det ett 1 maj löfte?
Ordföranden informerar om att det i kväll den 8 maj är möte på Hasslö i enlighet
med kommunstyrelsens beslut i februari om projekt för utökad föreningsmedverkan.
Karl-Gösta Svensson (m) anser det vara en utmärkt idé. Har vid besök på skolan
uppmuntrat planer på att starta friskola.
Börje Nilsson (s) tillägger att flera politiska partier som (fp) och (kd) har varit
med i diskussionerna och projektet.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd/styrelse
Akten

2001.42.102

§ 75
Avsägelser av kommunala uppdrag
Jan-Åke Nordin (m) har i skrivelse den 6 maj 2001 avsagt sig uppdraget som
ersättare i handikapprådet.
Kommunstyrelsen beslutar
Att godkänna avsägelsen.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministration
De valda
Berörd nämnd
Akten

2001.42.102

§ 76
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser till och med 31 december 2002 följande:
Handikapprådet
Ersättare Birgitta Ståhl (m), efter Jan-Åke Nordin.
Arbetsmarknadsnämnderna
Ordförande
Mats Johansson (s)
Ledamöter
Sigurdh R Petersson (m)
Ingrid Augustinsson Swennergren
Sven-Ingvar Pettersson
Leif Lönnkvist
Göran Palmér
Ibert Lilja
_______
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Ekonomienheten
Personalenheten
Informationsenheten
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige

7

2001.70.007

§ 77
Karlskrona – Den internationella kommunen, handlingsplan för det
internationella arbetet - samt
Svar till kommunrevisionen om granskning avseende kommunens EUprojekt
Parallellt har två processer pågått i Karlskrona kommun. En har varit att
sammanställa den nya handlingsplanen för kommunen och samtidigt har KPMG
gjort en granskning av kommunens EU-arbete.
Den internationella handlingsplanen är en revidering av den 1996 antagna
handlingsplanen för Karlskrona kommun och EU, samt den 1997 beslutade
handlingsplanen för Karlskrona kommuns internationella kontakter. Dessa båda
planer har nu slagits samman till en internationell handlingsplan.
Den internationella handlingsplanen blir, under förutsättning att den antas, också
i allt väsentligt Karlskrona kommuns svar till revisorerna på deras granskning av
hur kommunen hanterar EU-projekt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen
del
1. att medverkan i EU-projekt skall uppfylla något av – eller båda – kraven:
a. projektet är av sådan karaktär att det skall genomföras av nämnd eller
styrelse oavsett EU-finansiering eller ej
b. projektet är strategiskt och/eller politiskt viktigt för kommunen,
2. att samtliga projekt, där Karlskrona kommun tecknar firma, skall godkännas
och skrivas under av kommunstyrelsens ordförande,
3. att den kommunala nyttan av projektet skall framgå,
4. att samtliga projekt skall rapporteras till kommunledningsförvaltningen som
upprättar en balanslista och lägger ut informationen om befintliga projekt
på nätet,
5. att uppdra åt informationsenheten att i informationspolicyn klargöra hur
projekten blir tillgängliga internt och till kommuninvånarna,
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6. att från och med halvårsskiftet år 2001 inrätta en tjänst för handläggning av det
internationella arbetet, samt
7. att som ett led i finansieringen ianspråkta de 200 000 kronor som finns avsatta
i kommunstyrelsens projektbudget.
--Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta handlingsplanen för det internationella arbetet, samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att pröva medverkan i olika EU-projekt.
_______
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2000.584.253

§ 78
Försäljning av del av Sågverket 12 i Karlskrona till HSB,
bostadsrättsföreningen Blå Port
Tekniska förvaltningen har i sina kontakter med byggbranschen sökt få igång ett
bostadsbyggande med flerbostadshus i centralorten på kommunala tomter. Ett av
resultaten är att HSB, genom HSB:s bostadsrättsförening Blå Port, tillsammans
med PEAB vill bygga flerbostadshus på västra delen av kv Sågverket, som är
obebyggd. På den östra delen i kvarteret ligger ett kommunalt daghem.
Byggstarten har emellertid blivit försenad så en miljöteknisk markutredning visat
att det i fyllnadsmassorna från mitten av 1980-talet finns förhöjda metallhalter
samt att man funnit förhöjda PAH-halter på ett ställe. Efter samråd med
Affärsverken och samhällsbyggnadsförvaltningen har en ansökan inlämnats till
miljö- och byggnadsnämnden om fastställande av platsspecifika riktvärden i kv
Sågverket. Utredningen har gjorts av J & W. I utredningen redovisas tillvägagångssättet och resultatet av markundersökningen samt förslag till platsspecifika
riktvärden.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 april 2001 redovisat utredningen och
åtgärder, samt köpekontrakt. Köp och försäljning av fast egendom är kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeärenden enligt reglementet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande försäljning för del av fastigheten Sågverket 12 till
HSB:s bostadsrättsförening Blå Port för en köpeskilling av 1.600 000
kronor, samt
2. att kostnaderna för deponeringsavgiften för klass 1 massor och de
miljötekniska utredningarna får täckas av köpeskillingen ovan.
_______
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2001.57.252

§ 79
Förvärv av förskolorna Östra Rödeby 2:326, Hammarby 5:309 och del av
Smörblomman 6
Kommunen har en uttalad målsättning att inom kommunkoncernen renodla och
effektivisera sin fastighetsförvaltning såtillvida att AB Karlskronahem svarar för
ägande och förvaltning av bostadshus och kommunen svarar för egna verksamhetslokaler som skolor, förskolor etc.
I enlighet med ovanstående har det förts förhandlingar i syfte att ett kommunalt
övertagande av tre stycken förskolor från Karlskronahem. Bolaget har inte
incitament att behålla dessa i sin ägo och kommunen å sin sida har intresse av att
ha ett direkt förhållande till barn- och ungdomsförvaltningen som hyresgäst.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2001, § 49, hemställt hos
fullmäktige om att förvärva barnstugor av samt tillstånd för AB Karlskronahem
att sälja.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 april 2001 tillstyrkt
tekniska nämndens förslag ned beslutsförslag vad gäller anslagstäckningen.
Allmänna utskottet har den 24 april 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) yrkar avslag.
Günter Dessin (v), Kent Lewén (fp) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Sigurdh R
Peterssons avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Reservation
Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Jan Lennartsson (m) och KarlGösta Svensson (m) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
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1. att för en köpeskilling om tillsammans 18 mkr av AB Karlskronahem förvärva
fastigheterna Hammarby 5:309 (Paradisets förskola), Östra Rödeby 2:236
(Thunells förskola) och Smörblomman 6 (Backsippans förskola), och bevilja
ett anslag om 0,27 mkr för lagfartsåtgärder, samt
2. att ovannämnda kostnader täcks genom minskad amortering av kommunens
låneskuld (reellt minskar samtidigt AB Karlskronahems låneskuld med 18
mkr), samt
3. att bemyndiga AB Karlskronahem att sälja ovannämnda fastigheter/del av
fastigheter till kommunen.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 80
Karlskrona kommuns IT-vision
För att ge Karlskrona kommuns samtliga verksamheter ett adekvat stöd och en
gemensam framtidsbild i de informationstekniska frågorna har AU/IT-strategen
Anders Karlsson utarbetat ett förslag till IT-vision. Utgångspunkten har varit
medborgarperspektivet, rätten till insyn och den fördjupade demokratin.
Ambitionen är att utifrån utvecklingsplanen 4 hörnstenar, tydliggöra det strategiska tänkandet och handlandet inom IT-området så att det blir en viktig del i
kommunens lednings- och måluppfyllelsestrategi. Det tidigare beslutade
strategidokumentet från september 1996 ”IT-organisationen i Karlskrona
kommun” föreslås nu upphöra att gälla. I detta beslut finns också en telefonpolicy.
Kommunledningsförvaltningen föreslår, i skrivelse den 10 april 2001, att telefonpolicyn arbetas om av informationsenheten så, att särskilt beslut vad gäller mål
och riktlinjer för telefonservice kan tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i
september år 2001.
Allmänna utskottet har den 24 april 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar återremiss med kompletterande utredningsuppdrag,
protokollsbilaga 1.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att anta Karlskrona kommuns IT-vision,
2. att en handlingsplan skall upprättas och föreläggas kommunstyrelsen senast i
december år 2001,
3. att arbetet med IT-visionen redovisas till kommunstyrelsens allmänna utskott
(utvecklings-au) varje kvartal, samt
4. att informationsenheten får i uppdrag att till kommunfullmäktiges
sammanträde i september månad 2001 redovisa en ny telefonpolicy för
Karlskrona kommun.
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2000.633.450
1997.276.406

§ 81
Föreskrifter om avfallshantering, avfallsplan samt förslag till
renhållningstaxa för Karlskrona kommun, samt
Svar på motion om sophämtning från hushållen
Under våren 2000 beslutade kommunfullmäktige om inriktning avseende
avfallsstrategi för Karlskrona kommun. Beslutet innebar bland annat att
planeringsansvaret avseende hushållsavfall överförs från Affärsverken Karlskrona
AB till tekniska nämnden från och med den 1 januari 2002. Deponi, förbränning
och kompostering ansvarar Affärsverken Karlskrona AB för även efter detta
datum. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om avfallsstrategi presenterade Affärsverken förslag till förändrad renhållningstaxa vid budgetberedningens sammanträde i augusti 2000. I korthet innebär förslaget att zonindelning
slopas, att alla skall omfattas av sophämtning, källsortering med tre typer av
abonnemang samt att taxan byggs upp med en fast avgift och en rörlig.
För att genomföra den nya renhållningstaxan krävs att föreskrifter om avfallshantering förändras. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 november
2000 om förslag till föreskrifter om avfallshantering. Föreskrifterna har varit
föremål för utställning vid två tillfällen.
Affärsverken har tagit fram förslag till ny avfallsplan. Avfallsplanen syftar till att
beskriva allt avfall inom kommunen samt kommunens åtgärder för att minska
avfallets mängd och farlighet.
Motionen om sophämtning från hushållen, väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 24 april 1997, § 75, av Kent Lewén (fp).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 april 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har den 24 april 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) yrkar som tilläggsattsats att miljö- och
byggnadsnämnden får i uppdrag att följa upp frågan om smittorisken med
kompostering i bostadsområden och speciellt i höghusområden och tätortsnära
boende. Redovisning skall ske före den 1 juli 2003.
Kent Lewén (fp), Gerthie Olsson (s) och Claes Bothén (kd) yrkar bifall till
allmänna utskottets attsatser 1-4, återremiss attsats 5 och bifall till Sigurdh R
Peterssons tilläggsattsats.
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Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag attsatserna 1-4.
Därefter ställer ordföranden proposition på om attsats fem skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att attsats fem skall återremitteras.
Därefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla Sigurdh R Peterssons
tilläggsyrkande.
--Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
att återremittera attsats fem Svar på motion om sophämtning från hushållen.
--Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreskrifter för avfallshantering tillsammans med avfallsplan för
Karlskrona kommun,
2. att godkänna förslag till renhållningstaxa avseende hushållsavfall,
3. att föreskrifter och renhållningstaxa skall gälla distriktsvis från och med
införande av ny källsorteringsmodell,
4. att uppdra åt Affärsverken Karlskrona AB att före 1 september 2001
återkomma med handlingsplan avseende alternativ strategi för brännbart avfall
och slamhantering, samt
5. att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att följa upp frågan om
smittorisken med kompostering i bostadsområden och speciellt i höghusområden och tätortsnära boende. Redovisning skall ske före den 1 juli 2003.
_______
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2000.387.291

§ 82
Ny idrottsanläggning vid Sunnadalsskolan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2000, § 140, gett tekniska
nämnden tillstånd att påbörja förprojekteringen av ny idrottshall vid Sunnadalsskolan inom en maximal kostnadsram om 15 mkr.
Härefter beslöt kommunfullmäktige i november i samband med budget för
perioden 2001-2003, att under kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2001
anslå dels 30,1 mkr för om- och tillbyggnad av diverse skolor, dels 2,7 mkr för
inventarier till dessa skolor. I beräkningsunderlagen ingick då 14,5 mkr för
byggnation av nu aktuell idrottshall (tekniska nämnden) respektive 1 mkr för
inventarier (kultur- och fritidsnämnden). Det förutsattes att ca 0,5 mkr skulle
förbrukas redan under år 2000 för förprojektering av anläggningen. Samtidigt
utökades också kultur- och fritidsnämndens budgetramar från år 2001 motsvarande de beräknade tillkommande drift- och kapitalkostnaderna för denna nya
hall.
Förprojekteringen visar på en beräknad totalkostnad för projektet exkl. inventarier
om sammanlagt 17,2 mkr, varav 0,4 mkr kan täckas av befintliga underhållsanslag. Detta innebär ett anslagsbehov om 2,3 mkr jämfört med vad som
preliminärt beräknats i budget för år 2001.
Beräknat anslag om 1 mkr för erforderliga inventarier bedöms däremot vara mer
än tillräckliga och föreslås bli reducerat till 0,9 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 april 2001 lämnat
sammanfattning av tekniska nämndens beslut den 24 april 2001, § 54, samt
idrotts- och fritidsnämndens beslut den 9 april 2001, § 9, samt lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 16,8 mkr för byggande av ny idrottsanläggning i anslutning till
Sunnadalsskolan,
2. att finansiera detta belopp genom en motsvarande omdisponering av medel
från kommunstyrelsens investeringsreserv i Budget 2001 för om- och
tillbyggnad av skolor,
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3. att härutöver anslå 0,9 mkr för inventarier till denna anläggning,
4. att likaledes finansiera detta belopp genom en motsvarande omdisponering av
medel från kommunstyrelsens investeringsreserv i Budget 2001 för inventarier
till om- och tillbyggda skolor,
5. att samtidigt bevilja ett omedelbart investeringstillstånd för detta objekt
inklusive inventarieanskaffning enligt ovan, samt
6. att de till följd av projektet tillkommande totala årliga drift- och
kapitalkostnaderna fullt ut skall rymmas inom den nya idrotts- och
fritidsnämndens tilldelade budgetramar för perioden 2001-2003.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 83
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2001
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2001 inhämta uppgifter om en förenklad budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport
bygger på erfarenheterna från årets första två månader.
Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2001 för kommunen som
helhet skall bli positivt + 36 mkr.
Föreliggande februari-prognos förutser ett ekonomiskt utfall för år 2001 som är 31
mkr ogynnsammare än det som antagits i budgeten.
Det förklaras främst av att f.d. omsorgsnämnden torde ha svårt att undvika ett
underskott som en följd av att verksamheten redan under år 2000 drabbats av
kostnader långt utöver den givna ramen. Även barn- och ungdomsnämnden räknar
med underskott, sedan det i bokslutet för år 2000 konstaterats att flera rektorsområden haft svårt att hålla sina budgetramar. Ljuspunkten i denna prognos är att
finansnettot väntas bli något lägre än budgeterat.
Efter tillstyrkan av budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka äldrenämndens och handikappnämndens budgetramar från år 2001
med sammanlagt 13.000.000 kronor, varav 2.000.000 kronor (avseende LSSkostnader) överförs från socialnämnden (individ- och familjeomsorgen),
2. att bevilja äldrenämnden och handikappnämnden engångsanslag år 2001 om
sammanlagt 4.000.000 kronor,
3. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram från år 2001 med
3.000.000 kronor,
4. att bevilja barn- och ungdomsnämnden ett engångsanslag år 2001 om
3.000.000 kronor,
5. att avstyrka utbildningsnämndens framställning 7 mars 2001 om ökad
ekonomisk ram år 2001 med anledning av ny ledningsorganisation för
gymnasieskolan,
6. att minska resultatkravet för tekniska nämnden år 2001 med 550.000 kronor
med hänvisning till separat framställan från nämnden,
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7. att avstyrka tekniska nämndens framställning om ökat kommunbidrag
avseende finansiella kostnader för Baltic House,
8. att minska anslaget för pensionsutbetalningar år 2001 med 350.000 kronor,
9. att medgiva kulturnämnden ta i anspråk 260.000 kronor ur sitt eget kapital år
2001 för att finansiera kostnader för filmprojekt, under förutsättning att
beloppet återbetalas under de två därpå följande åren i enlighet med gällande
ekonomistyrningsprinciper,
10. att medgiva idrotts- och fritidsnämnden ta i anspråk 60.000 kronor ur sitt eget
kapital år 2001 för Projekt nya fritidsgårdar, under förutsättning att beloppet
återbetalas under de två därpå följande åren i enlighet med gällande
ekonomistyrningsprinciper,
11. att från år 2001 minska tekniska nämndens budgetram och öka miljö- och
byggnadsnämndens budgetram med 590.000 kronor (motsvarande två
administrativa tjänster som överflyttas från tekniska förvaltningen till
samhällsbyggnadsförvaltningen),
12. att överföra kommunbidrag om 306.000 kronor (avseende den f.d.
färjeterminalen i handelshamnen) från tekniska nämndens avgiftsfinansierade
till dess skattefinansierade verksamhet
13. att omdisponera 308.000 kronor år 2001 från kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov,
14. att bevilja en utökning av utbildningsnämndens investeringsram år 2001 med
1.500.000 kronor och finansiera denna utökning genom att omdisponera medel
från 2001 års Reserv för övriga byggnadsinvesteringar,
15. att finansiera ovan angivna ombudgeteringar
a. genom upplösning av reserven för borgensåtaganden, vilken uppgår till
6.400.000 kronor, samtidigt som 400.000 kronor sätts av i en ny reserv för
ev. infriande av borgensåtaganden år 2001,
b. genom upplösning av resterande del (400.000 kronor) av 2001 års reserv för
konserthuslokalerna, vilken med anledning av senarelagd ombyggnad ej
bedöms vara erforderlig under år 2001,
c. genom reducering av anslaget för finansiella kostnader och intäkter (netto)
med 4.800.000 kronor och
d. genom ökning av intäkterna från skatteintäkter och statsbidrag med
10.000.000 kronor, samt
16. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 84
Direktiv för budget år 2002 och planer 2003-2004
Med sammanställningen ”Förutsättningarna inför treårsbudgeten 02-04” som
utgångspunkt lämnar budgetberedningen den 4 maj 2001, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, förslag till direktiv, samt hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att bifogat förslag till budgetdirektiv skall utgöra direktiv för nämnder och
styrelser i deras arbete med budget 2002 och planer 2003-3004, samt
2. att beräknad ökning av skatteintäkter och statsbidrag år 2001 med 10
miljoner kronor utöver vad som tidigare förutsatts skall utnyttjas för att
återställa säkerhetsmarginalen till ursprungligen budgeterat belopp (10
mkr) vid förestående ombudgetering 2001.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat beslutsförslag med 21 attsatser, med
två tilläggsattsatser för kommunstyrelsen att besluta för egen del.
Vid föredragningen beslutar kommunstyrelsen att Christina Mattisson (s) och
Karl-Gösta Svensson (m) skall omformulera och slå samman attsats 18 och 19 B.
Attsats 18 får således följande lydelse: att uppmana barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden att särskilt prioritera barn- och ungdomar med behov av
särskilt stöd så att alla ungdomar lämnar grund- och gymnasieskolan med
fullständiga betyg.
I attsats 14 ändras ”mellanstaden” till Kungsmarken, Marieberg m.fl. områden.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom
(c), yrkar bifall till budgetberedningens förslag med korrigeringar enligt ovan
samt bifall till Fyrklöverns fem tilläggsattsatser:
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta strategisk plan för kommunens
innehav av skogsmark och planering av vad som skall säljas. Strategin
skall bl.a. innehålla användningsändamålet av den mark kommunen skall
bibehålla.
2. att uppdra till berörda nämnder att för barnomsorgen, äldreomsorgen och
handikappomsorgen ta fram förslag till kundvalssystem, innehållande
regelverk med kvalitetskriterier för godkännande av utövare.
3. att införa etableringsfrihet för godkända utförare av verksamheter enligt
ovan i Karlskrona kommun.
4. att ansöka hos regeringen att fritt få använda ”maxtaxemedlen” för olika
former av barnomsorgsstöd.
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5. att uppdra åt tekniska nämnden att till kommunstyrelsen redovisa av
fullmäktige fattat beslut gällande försöksverksamhet med alternativa
drivmedel senast den 15 oktober 2001.
Ordföranden tillstyrker attsats fem.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till budgetberedningens förslag med ovanstående
korrigeringar samt avslag till fyrklöverns tilläggsattsatser.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens korrigerade förslag
attsatserna 1-21 samt för egen del enligt två attsatser om översyn av ränteersättningsprincipen mellan kommunen och va-verksamheten samt att utreda
möjligheten att öka avkastningskravet/öka inkomsterna/minska kostnaderna för de
kommunägda företagen.
Ordföranden ställer därefter proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande attsats 1
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill tillstyrka
fyrklöverns tilläggsyrkande attsats 1 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar
nej.
Följande röstar ja: Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Jan
Lennartsson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c)
och Kent Lewén (fp).
Följande röstar nej: Bengt Grönblad (s), Gerthie Olsson (s), Birgitta Törnqvist (s),
Börje Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Laila Karlsson (s), Günter Dessin
(v) och ordföranden.
Kommunstyrelsen beslutar med åtta nej-röster mot sju ja-röster att avslå yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande attsats 2
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill tillstyrka
fyrklöverns tilläggsyrkande attsats 2 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar
nej.
Följande röstar ja: Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Jan
Lennartsson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c)
och Kent Lewén (fp).

2001-05-08

21

Följande röstar nej: Bengt Grönblad (s), Gerthie Olsson (s), Birgitta Törnqvist (s),
Börje Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Laila Karlsson (s), Günter Dessin
(v) och ordföranden.
Kommunstyrelsen beslutar med åtta nej-röster mot sju ja-röster att avslå
tilläggsyrkande attsats 2.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande attsats 3.
Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande attsats 4 och finner
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill tillstyrka
fyrklöverns tilläggsattsats 4 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Följande röstar ja: Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Jan
Lennartsson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c)
och Kent Lewén (fp).
Följande röstar nej: Bengt Grönblad (s), Gerthie Olsson (s), Birgitta Törnqvist (s),
Börje Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Laila Karlsson (s), Günter Dessin
(v) och ordföranden.
Kommunstyrelsen beslutar med åtta nej-röster mot sju ja-röster att avslå
fyrklöverns tilläggsyrkande attsats 4.
Därefter beslutar kommunstyrelsen bifalla fyrklöverns tilläggsyrkande attsats 5.
Reservationer
Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Jan Lennartsson (m), Karl-Gösta
Svensson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp)
reserverar sig till förmån för egna tilläggsyrkanden.
--Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att göra en översyn av ränteersättningsprincipen mellan kommunen och vaverksamheten, så att riskaspekten kommer till uttryck, samt
2. att utreda möjligheten att öka avkastningskravet/öka intäkterna/minska
kostnaderna för de kommunägda företagen med ytterligare 5 mkr från år 2002.
--Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2002-2004:
1) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat
2) Nyinvesteringar skall finansieras med skattemedel
3) För år 2002 skall minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag avsättas
för amortering av låneskulden och för år 2003 och 2004 planeras det
med samma inriktning,
2. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för åren 2002 och
2003 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 01-03 primärt även skall
gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 02-04,
3. att de i föregående stycke nämnda ekonomiska ramarna dock skall justeras för
de långsiktiga effekterna av den ombudgetering som beslutats av kommunfullmäktige i maj 2001 baserad på budgetuppföljningsrapporten per den 28
februari 2001,
4. att den s.k. säkerhetsmarginalen skall återställas till et belopp om 10 mkr per
år 2002-2004,
5. att för år 2004 skall tillämpas samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna som för år 2003,
6. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en ökad
säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året,
7. att dessutom anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen
även sätta av ett belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader till en
reserv för förnyelse- och utvecklingsåtgärder, och att finansiera denna reserv
genom normala rationaliseringsåtgärder och produktivitetsförbättringar,
8. att anmoda barn- och ungdomsnämnden att i anslutning till budgetarbetet
redovisa kapitalkostnader, driftkostnader och driftintäkter föranledda av omoch tillbyggnad av skolor på bl.a. Trossö och Marieberg, Kungsmarken m.fl.
områden, för vart och ett av åren 2003 och 2004, men att inte arbeta in dessa
kostnader och intäkter i nämndens budgetförslag,
9. att anmoda tekniska nämnden att i anslutning till budgetarbetet redovisa ökat
behov av underhållsanslag för sina olika verksamheter vart och ett av åren
2002, 2003 och 2004, inom en extra ram för underhållsmedel om 4, 9
respektive 9 miljoner kronor de aktuella åren, men att inte arbeta in dessa
kostnader och intäkter i nämndens budgetförslag,
10. att uppmana nämnder och styrelser att genom tillämpning av den s.k. 3 Rmetoden låta ett jämställdhetsperspektiv genomsyra hela budgetarbetet inför
2002-2004,
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11. att uppmana barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden att särskilt
prioritera barn- och ungdomar med behov av särskilt stöd så att alla ungdomar
lämnar grund- och gymnasieskolan med fullständiga betyg,
12. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att dels konsekvensbeskriva det
minskade elevunderlaget inom den ”kommunala” grundskolan, dels lämna
förslag till de åtgärder nämnden vill föreslå på grund härav,
13. att anmoda miljö- och byggnadsnämnden att påskynda arbetet med Agenda 21
samt utvärdering av gällande miljöplan jämte presentation av ny miljöplan,
14. att fortsätta arbetet med att implementera FN:s barnkonvention i samtliga
kommunala verksamheter, i syfte att utveckla kommunens demokrati och
särskilt barnens möjligheter i samhället,
15. att uppdra åt nämnder och styrelser att senast i september månad 2001 till
kommunstyrelsen redovisa handlingsplaner avseende den långsiktiga
personal- situationen,
16. att anmoda nämnderna att ägna särskild uppmärksamhet åt frågor avseende
personalutveckling och personalförsörjning,
17. att anmoda berörda nämnder at prioritera arbetet med och upprätta program
för att minska de höga ohälsotalen,
18. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under december månad år
2001,
19. att vid konflikt mellan mål och ekonomiska medel gäller de belopp som
kommer att vara angivna i den kommande budgeten,
20. att särskilt betona behovet av fortsatt hög budgetuppföljning och
kostnadseffektivitet, samt
21. att uppdra åt tekniska nämnden att till kommunstyrelsen redovisa av
fullmäktige fattat beslut gällande försöksverksamhet med alternativa
drivmedel senast den 15 oktober 2001.
_______
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1999.540.260

§ 85
Godkännande av samverkansavtal med Jernhusen AB, Banverket och
BlekingeTrafiken
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har vid sammanträde den 21 mars 2001,
§ 17, beslutat godkänna förslag till projektplan samt att föreslå kommunstyrelsen
att underteckna samverkansavtal med Jernhusen AB, Banverket och
BlekingeTrafiken.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna samverkansavtal med Jernhusen AB, Banverket och
BlekingeTrafiken AB.
_______
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2001.53.100

§ 86
Svar på ungdomsparlamentets motion om lägenheter
Motionen väcktes vid ungdomsparlamentet 2000 i Blekinge den 3-4 mars av
elever från Miljö- och Kulturskolan i Sjöarp. Motionärerna anser att det är dyrt att
hyra lägenhet, speciellt för ungdomar. De yrkar att man inför rabatt på hyrorna av
lägenheter.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 mars 2001 berett
motionen. Från och med den 1 mars år 2001 erbjuder Karlskronahem ett antal
trerumslägenheter till lägre pris för dem som är mellan 18 och 25 år. Erbjudandet
gäller fram till den siste augusti 2001. Lägenheterna ligger på Kungsmarken i
Karlskrona och hyran är 3000 kronor i månaden. Hyran är garanterad under två år.
Inga underhållsarbeten utförs i lägenheterna och det ingår gratis busskort i avtalet
under de första sex månaderna.
Villkoren för att få ett avtal till lägre pris är, förutom att ha rätt ålder, att inte ha
bott hos Karlskronahem under det senaste halvåret och att ha en inkomst från
arbete eller studiebidrag.
I övrigt har Karlskrona kommuns bostadsbolag inga planer på att införa
ungdomsrabatter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att motionen därmed är besvarad.
_______
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2001.53.100

§ 87
Svar på ungdomsparlamentets motion om gratis kollektivtrafik
Motionen väcktes vid Ungdomsparlamentet 2000 i Blekinge den 3-4 mars av
Frida Hultén, Chapmanskolan. Motionären anser att det är dags att på allvar satsa
på miljön och därför bör kollektivtrafik bli gratis så att folk väljer buss i stället för
bil. Miljöförstöring och växthuseffekten kommer då att minska. Om biltrafiken
minskar kommer målet att nå nollvisionen (inga döda i trafiken) bli lättare att nå.
Det är viktigt att inte kommunikationer blir en klassfråga, alla måste ha råd att åka
buss! Motionären yrkar att kommunerna i Blekinge satsar på gratis kollektivtrafik.
Tilläggsyrkande av Sanna Svensson, Furulundsskolan, att busskorten för
Blekingetrafiken skall gälla fram till kl 20.00 vilket det gör för Skånetrafiken.
BlekingeTrafiken AB har besvarat ett tjugotal motioner från ungdomsparlamentet
som handlar om billigare buss- och tågresor. Man har förståelse för att många
ungdomar anser det önskvärt med lägre biljettpriser samtidigt som de framhåller
att det är billigare att åka kollektivt i Blekinge jämfört med många andra län. Om
alla ungdomar åkte gratis skulle intäkterna bli mycket lägre och därmed skulle
förutsättningarna för en bra kollektivtrafik bli sämre. I de fall biljettintäkterna
minskar måste ägarna skjuta till mer medel. Idag svarar ägarna (kommunerna och
landsting) för ungefär 25 % av kostnaderna eller sammanlagt 49,5 mkr per år.
Karlskrona kommun står för 19 % av ägarkostnaderna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 mars 2001 berett
motionen och lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet utgår då det ej är tillräckligt berett.
_______
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1998.487.420

§ 88
Svar på motion ”Gör Karlskrona till en fossilbränslefri kommun”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 1998, § 103, av
Magnus Larsson (c). Motionären föreslår att Karlskrona kommun slutar använda
fossila bränslen i sin verksamhet och att koldioxidutsläppen från fossila bränslen
minskar med 50 % i hela kommunen till år 2015 jämfört med 1998. De fossila
bränslena bör enligt motionären ersättas med biobränslen, vindkraft, solvärme och
energieffektiviseringar enligt motionen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 april 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag. I yttrandet kommenteras svensk energi- och
klimatpolitik, kommunens energiplan, energianvändning, kommunens tidigare
beslut samt energianvändning i kommunens anläggningar.
Kommunledningsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att med ledning av bl.a. kommunens energiplan verka för minskad användning
av fossila bränslen och ökad användning av förnyelsebara energikällor såsom
biobränsle, vindkraft och solvärme i syfte att minska utsläppen av växthusgaser,
2. att uttala att det inte är möjligt att kommunen helt slutar använda fossila
bränslen i sina verksamheter, samt
3. att motionen därmed är besvarad.
Allmänna utskottet har den 24 april 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), med tillstyrkan av Jan Lennartsson (m), Claes Bothén (kd) och
Kent Lewén (fp), yrkar att attsats två stryks.
Magnus Larsson (c) och Rolf Andersson (s) yttrar sig.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag attsatserna ett
och tre.
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag attsats två
mot Mats Lindboms m.fl. avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Mats
Lindboms yrkande.
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Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att med ledning av bl.a. kommunens energiplan verka för minskad
användning av fossila bränslen och ökad användning av förnyelsebara
energikällor såsom biobränsle, vindkraft och solvärme i syfte att minska
utsläppen av växthus-gaser, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_______
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2000.662.880

§ 89
Svar på motion ”Låt biblioteket i Nättraby vara kvar i centrum”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211,
av Tommy Olsson (kd). Motionären vill att biblioteket får vara kvar i centrum.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 20 mars 2001, § 21, i sitt
svar hänvisat till nämndens inriktningsmål för förvaltningens verksamheter från
1994.
1. att samverkan skall ske mellan kultur- och fritidsförvaltningen och andra
kommunala förvaltningar för att uppnå effektivitet och en lägre kostnad för
kommunen
2. att gemensamma lösningar med andra förvaltningar skall eftersträvas, samt
3. att samverkan med skolan skall prioriteras.
I produktionsmålen från samma tid har kultur- och fritidsnämnden pekat ut en rad
biblioteksfilialer (folkbibliotek) som skall integreras med skolornas bibliotek. Vid
om- och tillbyggnader av skolor under den här perioden har biblioteksintegreringen utan undantag planerats och genomförts. Kommunen måste väga in andra
fördelar med flyttningen och integreringen.
Folkbiblioteket i kommundelen kommer att flytta till Nättraby Kunskaps Centrum
under hösten 2001. Det är helt i enlighet med nämndens mål och intentioner. I
nämndens senaste måldokument står ”integreringen skall motsvara framtida behov
av ett modernt folk- och skolbibliotek”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed anses besvarad.
_______
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1997.752.106

§ 90
Svar på motion om samverkansmodell mellan kommun, landsting,
försäkringskassa och länsarbetsnämnd
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 november 1997, § 214,
av Mats Lindbom (c). Motionären föreslår att Karlskrona kommun tar initiativ till
en utredning kring en samverkansmodell mellan kommun, landsting, försäkringskassa och länsarbetsnämnden. Utgångspunkten är behovet av bättre samverkan
mellan myndigheter med ansvar för rehabiliteringsfrågor. I motionen beskrivs hur
en individ eller familj måste vända sig till flera olika myndigheter för att få
ordning på sitt liv eller sin ekonomi i olika situationer, men att ingen tar tag i
helheten.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden den 21 februari 2001, § 19
Socialnämnden den 26 februari 2001, § 30
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 april 2001 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag:
1. att avvakta utvärdering av den verksamhet som pågår i enlighet med ”Lag om
lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring,
hälso- och sjukvård och socialtjänst” (1994:566), och
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 april 2001 tillstyrkt förslaget.
Mats Lindbom (c), Claes Bothén (kd) och Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till
motionen.
Ordföranden föreslår att motionen återremitteras för komplettering.
Kommunstyrelsen beslutar
Att återremittera motionen för ytterligare beredning.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 91
Förslag till ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden har den 7 mars 2001, § 111, med anledning av att
sotningsväsendet numera bedöms kunna inordnas i kommunalförbundet
Räddningstjänsten i Östra Blekinge, föreslagit motsvarande ändring i nämndens
reglemente. Det kommer att innebära att frågor om såväl arvoden, taxor, som
tillsyn inom sotningsväsendet överförs till förbundet. Överföring av budgeterade
arvoden till kommunalförbundet sker som en teknisk justering inom förvaltningens internbudget.
Därutöver föreslås mindre redaktionella justeringar och förtydliganden, samt att
nämnden i enlighet med fullmäktiges beslut skall vara anställningsmyndighet.
Sigurdh R Petersson (m), Tommy Olsson (kd) och Gerthie Olsson (s) yttrar sig.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att fastställa föreslagna ändringar i nämndens reglemente att gälla från och med
det månadsskifte som infaller närmast efter fullmäktiges beslut.
_______
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Akterna

§ 92
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 26 april 2001
3. Omsorgsnämndens beslut 010228 om förslag till reviderad plan för
konkurrensutsättning för omsorgsnämndens verksamhetsområde
4. Jämställdhetskommitténs protokoll 010308
5. Skolverket 010326 om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och
fritidshem (SFS 2001:36) bidragsåret 2001/02
6. Näringsdepartementet regeringsbeslut 010301 om ansökningar om förlängd
tid för att slutföra olika projekt för att främja utländska investeringar i
regionalpolitiskt prioriterade områden
7. Länsstyrelsens Verksamhetsplan och budget 2001
8. Länsstyrelsen Blekinge län
• Beslut 010305 om bidrag till renovering av Bergqvistska gården på
fastigheten kv Wachtmeister 34, till Lars Hällström, Borgmästaregatan 12,
Karlskrona
• Yttrande till näringsdepartementet 010305 om alternativ finansiering
genom partnerskap
• yttrande 010308 till Vägverket om tillägg till arbetsplanen för väg 122 Tpl
Karlskrona öst- Eringsboda, delen gc-väg Berg-Tving
• samråd 010309 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om anläggande av
skogsbilväg inom fastigheten Bjärby 7:1 i Karlskrona kommun
• yttrande 010320 till Vägverket om arbetsplan för väg E22 KarlskronaKalmar, delen E22/väg 738 vid Torstäva
• beslut 010320 att bevilja konsultcheck (förordningen om landsbygdsstöd)
till Barnens Gård, Gustav Sandström, Viet, Lyckeby
• beslut 010402 om tillstånd att beträda fågelskyddsområden i Blekinges
skärgård
9. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001
nr 33 Kommunernas ekonomiska läge – mars 2001
nr 34 Kompletterande lärarutbildning
nr 35 Rekrytera och behålla – en utmaning
nr 36 Lön-motivation-arbetsresultat. Vårdpersonal
nr 37 Arbetsdomstolens dom 2001 nr 14 angående ogiltigförklaring av
avskedande
nr 38 Kommunernas resultat- och balansräkningar 2000
nr 39 Interimistisk överenskommelse om lön – IntÖ 01 – ingående i
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kommande kollektivavtal ÖLA 01 med Sveriges Läkarförbund
nr 41 Statsbidrag till omprövningsförrättningar
nr 42 Växtkraft mål 3 städer utvecklingen av den kommunala sektorn
nr 43 Normalavtal om samverkan mellan Lantmäteriverket och kommunerna
avseende fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar samt
planinformation
nr 44 Interimistisk överenskommelse om lön – IntÖ 01 – ingående i
kommande kollektivavtal ÖLA 01 med AkademikerAlliansen
10. Tackskrivelser/gratulationer
• Jan Svensson, VD Affärsverken, tackar för uppvaktning på högtidsdagen
• Mayor of the City of Gdynia Wojciech Szczurek, gratulerar Karlskrona
Kommun till det prestigefyllda priset Årets Tillväxtkommun
_______
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§ 93
Uppvaktning
Kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson överlämnar blommor och paket
till 2:e vice ordförande Sigurdh R Petersson med gratulationer inför den
stundande 60-årsdagen.
Sigurdh R Petersson tackar för uppvaktningen.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 5 juni 2001
§ 94

Informationer och föredragningar

§ 95

Kommunala val

§ 96

Yttrande över betänkande från kommittén Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

§ 97

Yttrande över betänkandet Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång (SOU 2001:12)
samt PM Fristående skolor (U2001/1210/G)

§ 98

Hem PC-paket – ett datorerbjudande för att vidga datakunskaperna

§ 99

Handlingsplan för Karlskrona.se

§ 100

Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag m.m.

§ 101

Delårsbokslut per den 30 april 2001 – Karlskrona kommun och kommunkoncern

§ 102

Svar på ungdomsparlamentets motion om gratis kollektivtrafik

§ 103

Svar på motion om taxekonstruktion för barnomsorgsavgift

§ 104

Svar på motion om trafikproblemlösning som ger nya ytor

§ 105

Svar på motion om nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet

§ 106

Svar på motion om Service Learning i grundskolan (medborgarutbildning)

§ 107

Svar på motion om inrättande av kommunal garanti

§ 108

Svar på motion ”Gör Ronnebygatan till gågata”

§ 109

Svar på motion om moderaternas syn på äldreomsorgen inför framtiden

§ 110

Svar på motion om turismen på Sturkö

§ 111

Svar på motion om sophämtning från hushållen

§ 112

Svar på motion om bussficka vid Holmsjöskolan

§ 113

Svar på motion om samverkansmodell mellan kommun, landsting, försäkringskassa och
länsarbetsnämnd

§ 114

Anmälningsärenden

§ 115

Ägardirektiv avseende förvärv av fastigheten Lyckeby 1:11

§ 116 Ordförandens sommarhälsning
_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
tisdagen den 5 juni 2001, kl 08.30-14.35
Sammanträdet ajourneras kl 10.20-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Björn Fries (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Gerthie Olsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Laila Karlsson (s)
Annicka Engblom (m) kl 08.30-09.05 del av § 94
Jan Lennartsson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Günter Dessin (v)
Claes Bothén (kd)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Karl-Gösta Svensson (m) kl 09.05-14.35, del av § 94, §§ 95-116

Övriga deltagare ersättare

Tjänstemän

sekreterare

Bengt Grönblad (s) kl 08.30-10.20
Bo Andersson (s) kl 08.30-10.20
Lilian Petersson (s) kl 13.30-14.35
Christina Mattisson (s)
Rolf Andersson (s)
Patrik Ehnsjö (s)
Jan Johansson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Bengt Lindskog (v) kl 08.30-10.20
Magnus Larsson (c) kl 08.30-10.20
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)
Lisbeth Sager
Olle Karlsson
Ann-Cathrine Sjöström
Anna-Lena Cederström
Lennarth Eriksson
Ingrid Augustinsson Swennergren kl 13.30-14.35
Roger Lindberg kl 13.30-14.35
Anders Karlsson kl 08.30-09.05
Carina Dietman kl 08.30-09.05
Anders Giheden kl 08.30-08.50
Michael Thornéus kl 08.30-08.50
Laila Karlsson
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Utses att justera

Birgitta Ståhl

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….. §§ 94-116
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………..
Mats Johansson

Justerande

………………………………………
Birgitta Ståhl

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 juni 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………….

3

2001-06-05

4

§ 94
Informationer och föredragningar
Under förmiddagen lämnas följande informationer:
1. Yttrande över betänkandet Fristående gymnasieskolor och PM Fristående
skolor, föredras av Anders Giheden, barn- och ungdomsförvaltningen och
Mikael Thornéus, utbildningsförvaltningen.
2. Handlingsplan för Karlskrona.se föredras av AU/IT strateg Anders Karlsson
och t.f. informationschef Carina Dietman.
3. Delårsbokslut för Karlskrona kommun fördras av ekonom Ann-Cathrine
Sjöström och controller Olle Karlsson, samt
4. Informationer lämnas om extraärende, förvärv av fastighet Lyckeby 1:11, av
ordföranden, Gerthie Olsson och samordnare Anna-Lena Cederström.
Sigurdh R Petersson (m), Jan Lennartsson (m), Björn Fries (s), Annacarin
Leufstedt (mp), Kent Lewén (fp) och Günter Dessin (v) yttrar sig.
Vid eftermiddagens beslutssammanträde
5. Ordföranden tackar assistent Kerstin Käll, som i juni går i pension, för all
service till kommunstyrelsen under 27 år genom att överlämna en blombukett.
6. Ordföranden och personalchef informerar om Hasslöprojektet för utökat
självstyre. En enkät har genomförts om intresset för projektet och svaren visar
att majoriteten vill lägga ner utredningen.
7. Jan Johansson (kd) ställer fråga till ordföranden om brev till alla
kommunanställda om kommunens utvecklingspolicy, tillväxt m.m.
Ordföranden svarar.
________
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Ekonomienheten
Akten
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2001.42.102

§ 95
Kommunala val
Enligt förslag av ordföranden tillsätter kommunstyrelsen en arbetsgrupp för
framtagande av material till delårsbokslut m.m. I arbetsgruppen ingår en person
från varje parti i kommunstyrelsen enligt nedan:
Arbetsgrupp för framtagning av material till delårsbokslut m.m.
Laila Karlsson (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Tommy Olsson (kd)
Bengt Lindskog (v)
Magnus Larsson (c)
Gunilla Ekelöf (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)
_______
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Kulturdepartementet
Akten

2001.154.109

§ 96
Yttrande över betänkande från kommittén Forum för Levande historia
(SOU 2001:5)
Kulturdepartementet har den 12 mars 2001 översänt betänkandet Forum för
Levande historia, ett kunskapscentrum för frågor om demokrati, tolerans och
mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Remissvaren skall vara
inkomna till kulturdepartementet senast den 15 juni 2001.
Kommunledningsförvaltningen/integrationsberedningen har den 8 maj 2001
föreslagit kommunstyrelsen besluta
Att anta upprättat förslag till yttrande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet besluta kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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Utbildningsdepartementet
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten
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2001.155.631

§ 97
Yttrande över betänkandet Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång
(SOU 2001:12) samt PM Fristående skolor (U2001/1210/G)
Utbildningsdepartementet har den 12 mars 2001 översänd Kommittén för
uppföljning av resursfördelningen till fristående skolors (Fristkommittén)
slutbetänkande Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång? samt den av
utbildningsdepartementet framtagna promemorian Fristående skolor.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 23 maj 2001, § 52, beslutat
enligt förslaget.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 30 maj 2001, beslutat enligt
förslaget.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2001 tillstyrkt förslaget att
lämna barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens gemensamma
yttrande till utbildningsdepartementet.
Yrkande
Claes Bothén (kd), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och Sigurdh R Petersson
(m) yrkar bifall till ”fyrklöverns” förslag, protokollsbilaga 1.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Claes Bothéns
m.fl. yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta
Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) reserverar
sig till förmån för eget yrkande, protokollsbilaga 1.
Således beslutar kommunstyrelsen
Att lämna barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens gemensamma
yttrande till utbildningsdepartementet.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 98
Hem PC-paket – ett datorerbjudande för att vidga datakunskaperna
Med avsikten att utveckla dator- och IT-kunskapen kommer Karlskrona kommun
att erbjuda lån av Hem-PC paket för tillsvidare anställda med månadslön i aktiv
tjänst och vikarieanställd med månadslön i aktiv tjänst. Personalen skall ha varit
anställd minst 12 månader de senaste 36 månaderna. Ytterligare kriterier är att
respektive arbetsledare skall bedöma att arbetstagarens kompetens behövs de
närmaste 36 månaderna. Erbjudandet riktas också mot politiker med fast månadsarvode som överstiger PC-hyran med 25 %.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 maj 2001 lämnat förslag
till erbjudande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att personal enligt definition ovan, erbjuds möjligheten att genom
arbetsgivarens försorg låna Hem-PC paket. Bruttolöneavdrag utförs i enlighet
med gällande skattelagsstiftning, avdraget regleras i särskilt avtal,
2. att bruttolöneavdraget skall täcka alla kostnaderna för Hem-PC paketet, samt
3. att finansiering sker genom finansiell leasing.
_______
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AU/IT strategen
Informationsenheten
Akten

§ 99
Handlingsplan för Karlskrona.se
Hemsidans informationskvalité, aktualitet, layout m.m. har sedan år 1999 varit i
fokus hos tjänstemän och förtroendevalda. Syftet med den nu upprättade handlingsplanen är att det skall råda samsyn kring det fortsatta arbetet med
Karlskrona.se.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 maj 2001 lämnat rapport
om bakgrund, systemlösning, leverantör, grundplattform, organisation, ekonomi
och webbutveckling.
Tid- och åtgärdsplan:
• Leveransgodkännande av dynamisk mall och protokollsmall v 25, år
2001,
• Rekrytering av infomaster är slutfört och antagen person har tillträtt
tjänsten v 42, år 2001,
• Utbildning och publicerings- och portalansvariga vid förvaltningarna är
genomfört v 38, år 2001
Tid- och åtgärdsplan finansieras inom befintlig ram vid kommunledningsförvaltningen.
Baserat på tid och åtgärdsplanen ovan är organisationen kring hemsidan fr.o.m.
vecka 48 inskolad, utbildad och bemannad, för att de krav som finns kring
hemsidans layout, innehåll och aktualitet skall kunna realiseras.
Kommunstyrelsen beslutar
Att fastställa upprättad handlingsplan för Karlskrona.se.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 100
Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag m.m.
För att Karlskrona kommun skall få ta ut avgift för att lämna ut bl.a. kopior av
allmänna och offentliga handlingar, särskilt omfångsrika akter, krävs att
kommunen har en antagen avgiftspolicy. En ökad benägenhet att begära kopior av
omfångsrika akter efter slutförda upphandlingar och andra allmänna handlingar
har förmärkts. Detta har förorsakat, vid hög servicenivå, en ökad kostnad och en
med rätta förväntad skyndsam handläggning som gör det motiverat att ta ut en
kostnad efter samma principer som tillämpas av statliga myndigheter och som
finns reglerat i 15-20 §§ avgiftsförordningen (1992:191).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2001 lämnat förslag
till avgiftspolicy.
Günter Dessin (v) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att för täckande av inte mer än kommunens självkostnad, skall kommunens
samtliga förvaltningar tillämpa bifogad avgiftspolicy.
_______
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Kommunfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten
§ 101
Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona kommun och kommunkoncern
Delårsbokslut per den 30 april för kommunen och koncernen jämte en prognos för
årets budgetutfall har överlämnats från kommunledningsförvaltningen. Med
budget avses i detta sammanhang den av fullmäktige i maj beslutade kompletteringsbudgeten för år 2001.
Med utgångspunkt från bifogade handlingar lämnas beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2001 tillstyrkt förslaget.
Birgitta Ståhl (m) yttrar sig.
Yrkande
Ordföranden yrkar att en arbetsgrupp tillsätts för att utforma materialet till
delårsboksluten. En person från varje parti i kommunstyrelsen föreslås ingå i
arbetsgruppen.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla ordförandens yrkande om att
tillsätta en arbetsgrupp.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att omdisponera 500 tkr från befintlig reserv för ökad städfrekvens i 2001 års
budget med 125 tkr till utbildningsnämnden, med 275 tkr till barn- och
ungdomsnämnden och med 100 tkr till idrotts- och fritidsnämnden i enlighet
med berörda förvaltningars gemensamma förslag,
2. att avstyrka kommunledningsförvaltningens framställning om att för
hållplatsåtgärder få disponera 100 tkr av den beräknade återbetalningen från
Blekingetrafiken om ca 2,5 mkr,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2001,
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige, samt
5. att tillsätta en arbetsgrupp för att utforma materialet till delårsboksluten. En
person från varje parti i kommunstyrelsen skall ingå i arbetsgruppen.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att upplösa den s.k. säkerhetsmarginalen i 2001 års budget (10 mkr) som
motvikt till beräknad negativ budgetavvikelse på reserven för löne- och
prisstegring, samt
2. att uppdra åt äldrenämnden, handikappnämnden, socialnämnden, barn- och
ungdomsnämnden samt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge, att vidta erforderliga åtgärder i syfte att verkställa kommunfullmäktiges beslut som kompletteringsbudget för år 2001 förutsätter.
_______
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Motionärerna
Informationsenheten (internet)
Akten
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2001.53.100

§ 102
Svar på ungdomsparlamentets motion om gratis kollektivtrafik
Vid Ungdomsparlamentet 2000 i Blekinge väckte Frida Hultén från
Chapmanskolan en motion om gratis kollektivtrafik. Motionären anser att det
på allvar bör satsas på miljön och om kollektivtrafiken är gratis så väljer fler buss
i stället för bil. Om biltrafiken minskar kommer också nollvisionen (inga döda i
trafiken) bli lättare att uppnå. Det är viktigt att alla har råd att åka buss.
Motionären yrkar att kommunerna i Blekinge satsar på gratis kollektivtrafik.
Det finns ett tilläggsyrkande i motionen av Sanna Svensson, Furulundsskolan,
om att busskorten för BlekingeTrafiken skall gälla fram till kl 20.00, vilket de
gör i Skånetrafiken.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 maj 2001 lämnat
sammanfattning av BlekingeTrafikens yttrande samt kommunledningsförvaltningens beredning.
Med hänvisning till kommunledningsförvaltningens skrivelse och på förslag av
kommunstyrelsens ordförande, föreslås att kommunstyrelsen beslutar
1. att motionen avslås vad gäller gratis kollektivtrafik, samt
2. att uppmana BlekingeTrafiken att i förhandlingar med Swebus ta upp frågan
om skolelevernas terminskort så, att kortet gäller även kvällar och helger, till
samma kostand för Blekinges kommuner.
Claes Bothén (kd) yttrar sig.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_______
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2000.528.611

§ 103
Svar på motion om taxekonstruktion för barnomsorgsavgift
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2000, § 162,
av Günter Dessin (v). Motionären påpekar att idag gäller för en flerbarnsfamilj
med barnomsorg: För familjens andra och tredje barn betalas samma avgift som
för första barnet upp till högst 400 kronor per barn och månad, oberoende av hur
många omsorgstimmar barnet/barnen har. En taxekonstruktion som ser vettig ut
vid en första anblick, och det är den för familjer som har en inkomst över 18.750
kr/mån. En familj med en inkomst mellan 8.001 kronor (vid inkomst under 8 tkr
tas ej barnomsorgsavgift ut) och 18.750 kronor förlorar på ovanstående taxekonstruktion. Något som framförallt blir uppenbart då ett syskon börjar i förskoleklass och i fritidsverksamheten.
Av denna anledning föreslår motionären att om en familj har en inkomst som gör
att deras barnomsorgsavgift, för barn två och tre, blir lägre om den räknas efter
taxetabell än efter gällande taxekonstruktion, skall den lägre avgiften gälla.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 21 februari 2001, § 20,
lämnat yttrande och föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Günter Dessin (v) yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar kommunstyrelsen
Att återremittera ärendet.
_______
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2000.119.510

§ 104
Svar på motion om trafikproblemlösning som ger nya ytor
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2000, § 31, av
Bo Palmgren (c). Motionären föreslår att del av S Smedjegatan stängs av för trafik
och att den därmed frigjorda ytan ställs till Rosenfeldtskolans förfogande.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 14 juni 2000, § 40, lämnat yttrande.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2000, § 90, beslutat förslå
fullmäktige av avslå motionen.
Vid kommunstyrelsen beredning av ärende återremitterades motionen till tekniska
nämnden för beaktande av barnens rätt i samhället enligt barnkonventionen.
Yttrandet berörde endast trafiksituationen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2001, § 50, lämnat nytt
yttrande. Utöver vad som tidigare anförts i ärendet vill tekniska förvaltningen
tillägga följande: Ärendet har översänts till barn- och ungdomsförvaltningen för
yttrande varvid man angett:
• att Rosenfeldtskolan är föremål för en omfattande översyn för att bli en
modern F-9 skola
• att i nuläget är det oklart var skolans angöringsplats skall placeras
• att kommunen vidtagit hastighetsdämpande åtgärder längs S Smedjegatan
som ökat trafiksäkerheten vid skolan.
Tekniska nämnden förslår att motionen skall beaktas i kommande planeringsprocess för Rosenfeldtskolan och Amiralitetsparken, samt att motionen därmed
skall anses besvarad.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och Jan Lennartsson (m)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt som tilläggsyrkande: att S
Smedjegatan, mellan Ö Prinsgatan och Alamedan, stängs av för trafik under
skoltid.
Gunilla Ekelöf (fp), Annacarin Leufstedt (mp) och Laila Karlsson (s) yttrar sig.

Proposition och beslut
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Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Gerthie Olssons m.fl. tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka yrkandet.
Således förslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att S Smedjegatan, mellan Ö Prinsgatan och Alamedan, stängs av för trafik
under skoltid.
2. att motionen skall beaktas i kommande planeringsprocess för Rosenfeldtskolan
och Amiralitetsparken, samt
3. att motionen härmed skall anses besvarad.
_______
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1998.514.739

§ 105
Svar på motion om nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 1998, § 103, av Kent
Lewén (fp), Sigurdh R Petersson (m), Mats Lindbom (c) och Claes Bothén (kd),
efter förslag av Sveriges Pensionärsförbund.
Omsorgsnämnden har till sammanträde den 18 november 1998, § 119, upprättat
yttrande. Ärendet återremitteras för att invänta PRO:s överläggningar på riksplanet.
Kommunala pensionärsrådets au har i skrivelse den 7 februari 2000 föreslagit att
nuvarande reglemente kvarstår och äger giltighet innevarande mandatperiod.
Vidare föreslås att omsorgsnämnden (nuvarande äldrenämnden) och KPR tillsätter
en arbetsgrupp för genomgång, bearbetning och förslag till ev. förändringar.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 26 april 2001, § §7, godkänt yttrandet
och föreslagit att motionen lämnas utan åtgärd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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2000.687.611

§ 106
Svar på motion om Service Learning i grundskolan (medborgarutbildning)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211,
av Mats Lindbom (c) och Birgit Hansson (c). Motionärerna föreslår fullmäktige
besluta att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna
att införa Service learning i kommunens skolor.
Bakgrunden är att ungdomsproblemen, våldet, skadegörelsen, missbruket osv.
enligt motionärerna beror på avsaknad av gemensamma värderingar. I motionen
beskrivs Service Learning som en medborgarutbildning ”att göra barn och ungdomar socialt medvetna”. Detta sker bäst genom praktisk tillämpning som t.ex. i
Pilevallsskolan i Trelleborg, där eleverna praktiserar en vecka i de kommunala
förvaltningarna. Tillsammans med vuxna utför eleverna arbetsuppgifter som är
lämpliga för dem.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 18 april 2001, § 38, lämnat
yttrande samt beslutat
1. att ge förvaltningen i uppdrag att informera rektorerna om Service
Learning, samt
2. att undersöka om det finns intresse för utbildning om arbetssättet hos dem
som är berörda.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed anses besvarad.
_______
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1999.549.100

§ 107
Svar på motion om inrättande av kommunal garanti
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 1999, § 152,
av Claes Bothén (kd) och Jan Johansson (kd). Motionärerna hemställer att
fullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i samband med upprättande av
verksamhetsplaner och måldokument, inarbeta konkreta, tydliga
utfästelser/garantier i enlighet med motionens intentioner, samt att dessa årligen
sammanställs till en kommunal garanti för verksamheterna i Karlskrona kommun.
Remissynpunkter
Omsorgsnämnden den 15 mars 2000, § 17
Barn- och ungdomsnämnden den 19 april 2000, § 47
Socialnämnden den 25 april 2000, § 62
Utbildningsnämnden den 26 april 2000, § 34
Miljö- och byggnadsnämnden den 8 maj 2000, § 158
Tekniska nämnden den 22 maj 2000, § 56
Kultur- och fritidsnämnden den 30 augusti 2000, § 50
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 april 2001 sammanställt
yttrandena från nämnderna samt lämnat kompletterande synpunkter.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Claes Bothén (kd), med tillstyrkan av Sigurdh R Petersson (m), Kent Lewén (fp)
och Mats Lindbom (c), yrkar bifall till motionen.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Claes Bothéns
m.fl. yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i samverkan med övriga
förvaltningar arbeta fram och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
hur arbetet med klagomålshantering och tjänstegarantier skall organiseras och
genomföras, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
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1999.358.311

§ 108
Svar på motion ”Gör Ronnebygatan till gågata”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 1999, § 88, av den
socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Mats Johansson.
Motionären förslår att Ronnebygatan görs till en riktig gågata. Vid lunchtid kör
lastbilar från posten, diverse åkeri liksom taxibilar fram och tillbaka. Motionären
yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag att tidsreglera varutransporterna på
Ronnebygatan (sträckningen Åhléns, N Smedjegatan till affärshuset Kronan,
Landbrogatan/Rådhusgatan), t.ex. mellan kl 07.00-10.00, övrig tid förbjuden
trafik (undantag för transporter med färdtjänst).
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 20 juni 2000, § 78, efter förslag av
trafikutskottet, lämnat yttrande samt beslutat
1. att fastställa lokala trafikföreskrifter
2. att upphäva tidigare beslut från den 28 augusti 1992 beträffande fordonstrafik
på gågatan (ID:1290)
3. att restriktivitet skall gälla beträffande all dispensgivning av trafik på gågatan
4. att besluten ovan kungörs i berörda delar genom vägmärken och träder i kraft
när sådan kungörelse ägt rum, samt
5. att föreslå kommunfullmäktige att motionen härmed skall anses besvarad.
Vid kommunstyrelsens ärendeberedning återremitterades motionen till tekniska
nämnden för nytt yttrande.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2001, § 51, beslutat
1. att vidhålla sitt beslut den 20 juni 2000, § 78
2. att uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med Carlskrona
Centrumförening utföra fysiska arrangemang som syftar till att successivt
begränsa framkomligheten för fordonstrafik på gågatan,
3. att uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med Carlskrona
Centrumförening och polisen förbättra informationen till allmänheten om gågatan
exempelvis via informationsblad eller folder, samt
4. att motionen därmed skall anses besvarad.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att motionen tillstyrks, d.v.s. att försörjningstrafiken regleras
till och från Ronnebygatan mellan kl 05.00-11.00, med undantag av transporter
med färdtjänst.
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Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens förslag mot eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att tillstyrka motionen, d.v.s. att försörjningstrafiken regleras till och från
Ronnebygatan mellan kl 05.00-11.00, med undantag av transporter med färdtjänst.
_______
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1997.658.730

§ 109
Svar på motion om Karlskronamoderaternas syn på äldreomsorgen inför
framtiden
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 1997, § 197, av
Sigurdh R Petersson (m), Birgitta Ståhl (m), Jan-Åke Nordin (m) och Inge-Britt
Elfner (m). Motionen innehåller förslag till beslut i 18 attsatser.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 26 april 2001, § 19, lämnat yttrande.
Nämnden anser att motionen i stort sett är ett politiskt partis ställningstagande i
äldrefrågor. Vid utarbetandet av motionssvaret har fokuserats på faktiska
omständigheter och ej partipolitiska ställningstaganden.
Nämnden menar att ett flertal förändringar har skett som helt eller delvis uppfyllt
motionärernas önskemål. Med hänvisning till äldreförvaltningens yttrande
beslutar nämnden föreslå fullmäktige att motionen skall anses besvarad.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till motionen samt ett tilläggsyrkande om
kundvalssystem m.m.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Sigurdh R
Peterssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Ordförande avvisar tilläggsyrkandet då det ej är berett.
Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande,
protokollsbilaga 2.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att motionen skall anses besvarad.
_______
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1999.558.840

§ 110
Svar på motion om turismen på Sturkö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 1999, § 173, av
Mats Lindbom (c). Motionären hemställer att man sätter upp en karta över Sturkös
turistbegivenheter, att skylten Camping flyttas till lämpligare plats, att man snarast
ser till att det byggs cykel- och gångbanor där det idag saknas, att man sätter ut
bord och bänkar vid Bredaviks brygga och att vändplatsen görs i ordning, samt att
kommunen tillser att en upprustning sker vid Ekenabbens hamn.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 maj 2001, i samråd med tekniska
förvaltningen, lämnat yttrande om vilka åtgärder kommunen genomfört.
Mats Lindbom yrkar bifall till förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att anse motionen besvarad.
_______
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1997.276.406

§ 111
Svar på motion om sophämtning från hushållen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 1997, § 75, av Kent
Lewén (fp). Motionären hemställer att fullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att snarast utarbeta ett förslag till renhållningstaxor i enlighet med
motionens anda. Ett system, som ger lägre kostnader för de hushåll som tar ett
ökat ansvar för sopsorteringen, och där det lönar sig att delta i det lokala
miljöarbetet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 maj 2001 lämnat yttrande.
Kommunfullmäktige i Karlskrona beslutade under våren 2000 om en avfallsstrategi för kommunen. Mot bakgrund av detta beslut presenterades förslag till ny
renhållningstaxa för budgetberedningen i augusti 2000. Den föreslagna renhållningstaxan innebär förändringar av hämtningsfrekvens och utökad sortering
(källsortering i tre fraktioner). Syftet med taxeförändringen är att avgiften för
sophämtning skall vara så rättvis som möjligt i förhållande till den frekvens och
sopmängd som uppstår inom respektive hushåll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001 föreslagit kommunfullmäktige besluta om föreskrifter för avfallshantering, avfallsplan samt ny renhållningstaxa för hushållsavfall i enlighet med det förslag som presenterades vid
budgetberedningen 2000.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen skall anses besvarad.
_______
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1997.678.537

§ 112
Svar på motion om bussficka vid Holmsjöskolan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 1997, § 197, av
Birgit Hansson (c). Motionären föreslår att fullmäktige ger tekniska nämnden i
uppdrag att projektera och verkställa en för barnen säker av- och påstigningsplats
utanför Holmsjö skola.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2001, § 52, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Tekniska förvaltningen har redovisat ett förslag till barn- och
ungdomsförvaltningen med utbyggd gångbana och parkering som också innebar
en relativt säker angöring för bussar. Barn- och ungdomsförvaltningen tyckte
förslaget var bra och beställde omgående utförande av arbetet. Arbetet är i princip
färdigställt och berörd personal är nöjd. Önskar man framöver även bygga en
bussficka är detta fullt möjligt men detta sker på bekostnad av personalens
parkering eller utrymmet på skolgården.
Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad genom de trafiksäkerhetshöjande åtgärder
som nu genomförts efter beställning av barn- och ungdomsförvaltningen.
_______
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1997.752.106

§ 113
Svar på motion om samverkansmodell mellan kommun, landsting,
försäkringskassa och länsarbetsnämnd
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 november 1997, § 214,
av Mats Lindbom (c). Motionären anser att det finns behov av bättre samverkan
mellan myndigheter med ansvar för rehabiliteringsfrågor. Målsättningen bör
enligt motionären vara att myndigheternas verksamheter skall fokuseras på de
individu-ella behov som finns och att ekonomiska resurser och personal skall
användas på ett bättre och mer effektivt sätt genom samordning. Även kontakten
mellan medborgare och politiker kan enligt motionären förbättras genom
samordning.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden den 21 februari 2001, § 19
Socialnämnden den 26 februari 2001, § 30
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 maj 2001 sammanställt
yttrandena, lämnat synpunkter och beslutsförslag.
Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att avvakta utvärdering av den verksamhet som pågår i enlighet med ”Lag
(1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst”, samt
2. att motionen skall anses besvarad.
_______
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Akterna

§ 114
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! April 2001 – Angående skolor på
landsbygden
3. Svenska Kommunförbundet PM 010410 Personal- och Kompetensförsörjningsprojekt
4. Pensionärsorganisationernas samverkanskommitté PSK om utökat
korttidsboende på Rosengården Högholmen
5. Vinnova (Verket för innovationssystem) har 010507 beslutat om bidrag till
projektet Karlskrona/Ronneby-kortet-förstudie. Vinnova beviljar 200 tkr dock
högst 20 % av projektets hela kostnad
6. Vägverkets beslut 010412 som svar på kommunstyrelsens yttrande om
arbetsplan för ombyggnad av väg E22 Karlskrona-Kalmar, delen E22/v 738
vid Torstäva
7. Länsstyrelsen Blekinge
n Yttrande 010322 till Vägverket över förbättring och breddning av väg 736
delen Augerum-Lösen i Karlskrona kommun
n Samråd 010403 till Skogsvårdsstyrelsen enligt12 kap 6 § miljöbalken om
skyddsdikning inom fastigheterna Granhult 1:11 och 1:28 i Karlskrona
kommun
n Svar på motion om byggande av gång- och cykelväg genom Kättilsmåla
samhälle
n Beslut 010412 till Skanska Sverige AB om tillstånd till fortsatt täkt på
fastigheten Saleboda 2:1 i Karlskrona kommun
n Samråd 010418 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om utfyllnad för förvaring av
sandficka mm inom fastigheten Emmeryd 1:1 i Karlskrona kommun
n Beslut 010419 om stöd till kommersiell service till Holmsjö Bensin &
Motor AB
n Beslut 010423 om bidrag till renovering av fastigheten Skärfa 1:162
n Beslut 010424 om tillstånd att beträda fågelskyddsområden i Blekinge
skärgård förTorhamns fågelstation gm Rolf Larsson
n Samråd 010427 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om deponering av stubbar
mm inom fastigheten Allatorp 5:1
n Beslut 010429 om bidrag till renovering av Bergqvistska gården på
fastigheten kv Wachmeister 34
n Samråd 010503 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om breddning av väg vid
Augerums kvarn
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n Samråd 010503 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om ombyggnad av
vägkorsning vid Vallby i Karlskrona kommun
n Samråd 010502 enligt 12 kap 6 § miljöbalken byggande av cirkulationsplats
vid Torstäva i Karlskrona kommun
8. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001
nr 45 Nya regler i jämställdhetslagen om kartläggning av löneskillnader m.m.
nr 46 Personal- och kompetensförsörjningsprojektet
nr 47 Arbetsdomstolens dom 2001 nr 24 om fråga om en kommun haft rätt att
avskeda ett vårdbiträde inom hemtjänsten som inte informerat arbetsgivaren om att vårdtagare upprättat ett testamente till förmån för henne
nr 48 Strategiska arbetsgivarfrågor
nr 49 2001 års ekonomiska vårproposition
nr 50 Bilfri dag – ”I staden utan min bil” – 22 september 2001
nr 51 Budgetförutsättningar 2002-2004
nr 52 Överenskommelse om bilersättningsavtal – BIL 01
nr 54 Preliminär kostnadsutjämning för år 2002
9. Tackskrivelser
a) Generaldirektör Andreas Carlgren, Integrationsverket – STORT TACK till
kommunalrådet Björn Fries´ för medverkan på konferensen den 21 mars.
b) Utbildningsdepartementet 010507 – Stort tack för kommunens engagemang
i konferensen Cooperation between Academia and Industry with Focus on
the IT sector
_______
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2001.242.252

§ 115
Ägardirektiv avseende förvärv av fastigheten Lyckeby 1:11
Med anledning av nuvarande fastighetsägares tilltänkta försäljning av ovanstående
fastighet (med befintlig verksamhet), har Karlskrona kommun kontaktats av
fastighetsägaren. Kommunstyrelsen ordförande gav i uppdrag åt en grupp
tjänstemän att bedöma värdet av fastigheten, verksamheten samt tekniska
möjligheter. Verksamheten avser vård och boende för psykiskt handikappade och
omfattar 29 platser/lägenheter varav 22 är vårdtagare från Karlskrona kommun.
Mot bakgrund av uppkommen situation och behov av akuta lösningar för att klara
övergången av verksamheten är inriktningen att Karlskrona kommun skall överta
fastigheten tillsammans med befintlig verksamhet. Köpeskillingen är beräknad till
20 mkr varav 19 mkr för fastigheten.
Avseende verksamhetsövergång, framtida driftsformer m.m. kommer
handikappnämnden att besluta i särskild ordning i enlighet med delegation.
Kommunledningsförvaltningen har den 31 maj 2001 lämnat beslutsförslag.
Allmänna utskottet beslöt enhälligt, vid sammanträde den 31 maj 2001, att ärendet
tas upp som extraärende.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m), med tillstyrkan av Jan Lennartsson (m), Kent Lewén
(fp), Claes Bothén (kd) och Mats Lindbom (c), yrkar 1. att kommunstyrelsen
beslutar avslå ägardirektivet, samt 2. att kommunstyrelsen beslutar för egen del,
att uppdra åt tekniska förvaltningen att uppta förhandlingar om förhyrning av
fastigheten Lyckeby 1:11 (Ringöhemmet) och att uppdra åt handikappnämnden att
arbeta fram en långsiktig lösning för den aktuella verksamheten.
Gerthie Olsson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Gerthie Olssons yrkande attsats 1 mot Sigurdh
R Peterssons avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Gerthie Olssons
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Gerthie Olssons yrkande attsats 2.
Kommunstyrelsen beslutar Gerthie Olssons yrkande attsats 2. Sigurdh R
Peterssons tilläggsyrkande faller därmed.
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Reservation
Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta
Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) reserverar
sig till förmån för eget yrkande, protokollsbilaga 3.
Således beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. att ge AB Karlskronahem ägardirektiv om att förvärva fastigheten Lyckeby
1:11 till en köpeskilling om 19 mkr, samt
2. att bevilja AB Karlskronahem investeringstillstånd och finansiering genom
medel från försäljningar.
_______
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§ 116
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en trevlig sommar och
hoppas att alla får njuta av sol och sommar. Ordföranden tackar för vårens
samarbete och den goda service som kommunstyrelsen får av tjänstemännen.
Hoppas att alla efter sommaruppehållet kommer tillbaka friska och debattlystna
inför höstens arbete.
1:e vice ordförande Björn Fries tackar ordföranden och önskar en skön och
avkopplande sommar.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 14 augusti 2001
§ 117

Parentation

§ 118

Informationer och föredragningar

§ 119

Yttrande över Allbo-betänkandet (SOU 2001:27) om Allmännyttiga bostadsföretag och
kommunernas boendeplanering

§ 120

Övertagande av inventarier m.m. vid Ringöhemmet

§ 121

Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider

§ 122

Begäran om tilläggsanslag för att finansiera utökning av terminalområdet för ytterligare
färja till Polen

§ 123

Uppförande av båtserviceanläggning på Saltö

§ 124

Arvoden till förtroendevalda revisorer vid Räddningstjänsten Östra Blekinge

§ 125

Förslag till valdistriktsindelning

§ 126

Försäljning av del av Psilander 58 (Marf-huset)

§ 127

Försäljning av den bebyggda delen av Lösens Älmtamåla 2:3

§ 128

FemBo, nytt kooperativt boende för funktionshindrade ungdomar

§ 129

Förenkla för kommunmedborgarna att betala sina räkningar genom att erbjuda ”Autogiro”

§ 130

Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun

§ 131

Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion

§ 132

Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning

§ 133

Svar på motion om idrottscentra på Rosenholm

§ 134

Svar på motion om en ny stadsdel – Östra Mark

§ 135

Svar på motion om Lyckebys gästgiveritraditioner

§ 136

Svar på motion om åtgärder för att förebygga tinnitus och hörselskador

§ 137

Svar på motion om bättre service på Nättraby vårdcentral

§ 138

Svar på motion om ”En skola fri från mobbning”

§ 139

Anmälningsärenden:

_______

2001-08-14

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
Tisdagen den 14 augusti 2001, kl 08.30-14.20
Sammanträdet ajourneras kl 10.15-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Björn Fries (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Gerthie Olsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Laila Karlsson (s) kl 08.30-10.15
Jan Lennartsson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Claes Bothén (kd)
Günter Dessin (v)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Karl-Gösta Svensson (m)
Bengt Grönblad (s) kl 13.30-14.20

Övriga deltagare ersättare

Bengt Grönblad (s) kl 08.55-10.15
Christina Mattisson (s)
Rolf Andersson (s)
Patrik Enstedt (s)
Bengt Lindskog (v)
Rune Andersson (m)
Jan Johansson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)

Tjänstemän

Sekreterare

Roger Lindberg
Bo Johansson
Sven-Ingvar Pettersson kl 08.30-10.15
Lennarth Eriksson
Anna-Lena Cederström
Ingrid Augustinsson Swennergren kl 08.30-10.15
Olle Karlsson kl 08.30-10.15
Ulla Nelson
Anders Nordberg kl 08.30-09.10
Anders Jaryd kl 09.10-10.15
Hans Håkansson kl 09.10-10.15
Mats Eurenius kl 09.10-10.15
Bengt Lingman kl 09.10-09.45
Laila Karlsson
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Utses att justera

Sigurdh R Petersson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………….…….. §§ 117-139
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………...
Mats Johansson

Justerande

………………………………………
Sigurdh R Petersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 augusti 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 117
Parentation
Med anledning av ålderman i kommunstyrelsen Lilian Peterssons bortgång, erinrar
kommunstyrelsens ordförande om hennes engagemang och lyser med en stunds
stillhet frid över hennes minne.
_______
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§ 118
Informationer och föredragningar
1. Ordföranden informerar om omstrukturering och tillväxt med anledning av
bl.a. Flextronics varsel av 500 personer samt läget inom övriga Telecomföretag. För att tidigt möta förändringarna har kontakter tagits med
länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen. Vid nästkommande
kommunstyrelsesammanträde kommer planerna att presenteras.
Ordföranden är medveten om att inom befintliga ramar finns inga pengar för de
satsningar som behövs. Förslag kommer att presenteras så snart det är möjligt.
Näringslivschef Sven-Ingvar Pettersson informerar om samrådsgrupp som
bildats med anledning av Flextronics varsel. Hans Karlsson, regeringens
ombud kommer från Stockholm i morgon. Karlsson följer Ericssons
neddragningar m.m. vilket påverkar arbetet på Flextronic.
Presenterar näringslivsenhetens satsningar för fortsatt utveckling och tillväxt
samt om BTH (Blekinge Tekniska Högskola),
2. Förvaltningschef Anders Nordberg, handikappförvaltningen, föredrar ärende
om FemBo, nytt kooperativt boende för funktionshindrade ungdomar,
3. Förvaltningschef Anders Nordberg, handikappförvaltningen, föredrar ärende
om övertagande av inventarier m.m. vid Ringöhemmet,
4. Begäran om tilläggsanslag för att finansiera utökning av terminalområdet för
ytterligare färja till Polen, föredras av hamnchef Hans Håkansson, samhällsbyggnadsförvaltningen,
5. VD Bengt Lingman, Kruthusen Företagsfastigheter AB, föredrar om
kommande investeringar m.a.a.. flyttning av byggnader m.m. inom
terminalområdet. Finansiering kommer att ske inom Kruthusens delegation.
6. Ekonomichef Bo Johansson föredrar PM om finansiering i ärendet utökning
av terminalområdet ovan, samt
7. Uppförande av båtserviceanläggning på Saltö, föredras av hamnchef Hans
Håkansson.
8. Vid eftermiddagens beslutssammanträde överlämnar ordföranden blommor till
ersättaren Patrik Enstedt som i sommar fyllt 30 år och ledamoten Birgitta Ståhl
som fyllt 60 år.
_______
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2001.208.294

§ 119
Yttrande över slutbetänkandet (SOU 2001:27) av Allbo-kommittén om
Allmännyttiga bostadsföretag och kommunernas boendeplanering
Regeringen beslöt den 22 december 1999 (direktiv 1999:110) att tillkalla en
parlamentarisk sammansatt kommitté med uppgift att värdera förslagen från
utredningen (Fil 199:05) om allmännyttan och bruksvärdet om olika verksamhetsformer för icke vinstdrivande företag m.m. och att bedöma behovet av ett nytt
regelverk för sådana företag. I uppdraget ingick också att i det nya regelverket
säkerställa att hyresgästerna i de allmännyttiga bostadsföretagen (oavsett ägandeeller verksamhetsform) kan få möjlighet till ökat inflytande. Kommittén skulle
även fullfölja vissa uppgifter som den Boendesociala beredningen (In 1998:05)
hade, nämligen att följa utvecklingen på det bostadssociala området och att lämna
förslag till åtgärder för att stödja särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden.
Regeringen har därutöver genom prop. 2000/01:26 hänskjutit vissa frågor om
kommunens bostadspolitiska och boendesociala ansvar till kommittén för
övervägande. Kommittén har antagit namnet Allbo-kommittén.
Av sitt ursprungliga uppdrag har kommittén särskilt prioriterat fem områden.
Kommittén har tidigare redovisat sina överväganden i fråga om beslutsregler vid
försäljning av kommunala bostadsföretag och bostäder i ett särskilt delbetänkande
”Allmännyttan på 2000-talet – beslutsregler vid försäljning av kommunala
bostäder” (SOU 2000:104). Kommunstyrelsen i Karlskrona har yttrat sig över detta
delbetänkande den 6 februari 2001.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 juli 2001 bl.a. lämnat
synpunkter på Lag om allmännyttiga bostadsföretag och kommunernas boendeplanering. Kommunledningen i Karlskrona delar synpunkten om behovet av ett
utvecklat regelverk för boendesociala frågor. Problemställning och behov av
lagstiftning blir dock väldigt olika beroende på lokalisering. Därför är det viktigt
att betona kommunernas lokala självstyre och möjlighet att utveckla de allmännyttiga bostadsföretagen efter den lokala marknadens förutsättningar.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 augusti 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m), Kent Lewén (fp), Claes Bothén (kd) och Mats Lindbom
(c) yrkar bifall till eget förslag till yttrande, bilaga 1.
Gerthie Olsson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag till yttrande och avslag till Sigurdh R Peterssons m.fl. yrkande.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Sigurdh R
Peterssons m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill tillstyrka
allmänna utskottets förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Sigurdh R Peterssons
förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Björn Fries (s), Gerthie Olsson (s), Birgitta Törnqvist (s), Börje
Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bengt Grönblad (s), Günter Dessin (v)
och ordföranden.
Följande röstar nej: Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan
Lennartsson (m), Birgitta Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och
Kent Lewén (fp).
Kommunstyrelsen beslutar med åtta ja-röster mot sju nej-röster att bifalla allmänna
utskottets förslag till yttrande.
Reservationer
Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta
Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) reserverar
sig till förmån för eget yrkande, protokollsbilaga 1.
Således beslutar kommunstyrelsen
Att lämna kommunledningsförvaltningens skrivelse som yttrande över
slutbetänkandet (SOU 2001:27) av Allbo-kommittén.
_______
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2001.242.252

§ 120
Övertagande av inventarier m.m. vid Ringöhemmet
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2001, § 103, beslutat om ägardirektiv till AB
Karlskronahem för att förvärva fastigheten Lyckeby 1:1 (dvs Ringö sjukhem) till
en köpeskilling om 19 mkr. Tanken med förvärvet var också att kommunen genom
sin handikappnämnd även skulle överta ansvaret för den befintliga verksamheten
vid anläggningen.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 8 augusti 2001, § 36, beslutat
hemställa hos fullmäktige att erhålla ett budgettillskott om 299 tkr per helår för
verksamhetens drift samt att nämnden beviljas investeringstillstånd och
finansiering motsvarande 1 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 24 juli 2001 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Deltar ej i beslutet
Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta
Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) deltar ej i
beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att till handikappnämnden anslå 1.000 tkr för övertagande av inventarier m.m.
vid Ringöhemmet och samtidigt ge investeringstillstånd härför,
2. att täcka detta belopp genom en motsvarande omdisponering av medel från
2001 års reserv för övriga byggnadsinvesteringar,
3. att däremot nämndens framställan om extra medel som kompensation för
tillkommande driftkostnader i stället skall prövas och fastställas i samband
med kommande behandling av kommunens delårsbokslut per den 30
augusti 2001, samt
4. att den långsiktiga finansieringen av detta övertagande i sin tur skall prövas
och fastställas först i samband med kommande beredning av kommunens
budget för planperioden 2002-2004.
_______
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§ 121
Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider
Tillgång – efterfrågan på en jämställd personal
Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider syftar till att:
• trygga personalförsörjningen
• skapa jämställdhet i vår organisation
• ge den anställde möjlighet att ta ett mer aktivt ansvar för sitt arbete
• skapa större möjlighet att förena arbetet med familjeliv och fritid
• minska sjukfrånvaron
• minska deltidsarbetslösheten
• skapa förutsättningen för att både män och kvinnor kan ansvara för sin
försörjning
Skall vi nå syftet måste vi se över vår organisation, skapa trygghet för redan
anställda och attrahera dem vi inte har anställda. Det innebär att Karlskrona
kommun, dess ledning och personal, måste vara beredda att ändra nuvarande
organisation. Vi måste ta tillvara våra förutsättningar och de positiva ansatser som
finns i vår verksamhet. Det kräver ett nytt tänk; att vi är lyhörda för nya idéer och
att vi själva är beredda att ompröva gamla beprövade rutiner. Dessa förändringar
ställer krav på ett nytt ledarskap samtidigt som vi utvecklar självständigheten i
arbetslaget. Naturligtvis är det så att vi skall utgå från samspelet med våra
servicetagare och kommuninvånare och aldrig släppa ambitionen att det vi
utvecklar skall ge en förbättrad kvalité på det arbete vi utför.
Personaldelegationen och jämställdhetskommittén har behandlat förslaget och
tillstyrkt detsamma efter det förslaget justerats vad gäller finansiering.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 augusti 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Birgitta Ståhl (m) med tillstyrkan av Claes Bothén (kd) yrkar återremiss.
Kent Lewén (fp) yrkar avslag till attsatserna 4 och 5, i övrigt bifall till allmänna
utskottets förslag.
Björn Fries (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, avslag till Birgitta Ståhls
återremissyrkande och avslag till Kent Lewéns yrkande.
Sigurdh R Petersson (m) och Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.

2001-08-14

10

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag attsatserna 13 och 6-10.
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns
avslagsyrkanden attsatserna 4 och 5. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Reservationer
Birgitta Ståhl (m), Claes Bothén (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till
förmån för yrkande om återremiss.
Kent Lewén (fp), Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson och Jan
Lennartsson (m) reserverar sig till förmån för avslagsyrkande attsatserna 4 och 5.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1.

att Karlskrona kommun skall erbjuda samtliga tillsvidare anställda (fast
anställda), som omfattas av Allmänna bestämmelserna, önskad
sysselsättningsgrad enligt villkor som fastställs av personaldelegationen,

2.

att Karlskrona kommun skall erbjuda fast anställning. Inriktningen bör vara
att fast anställning skall kunna erbjudas inom ett år,

3.

att dialog om hur ”lärlings- eller trainee tid” kan föregå en fast anställning
innan anställningsbeslut skall tas upp med arbetsgivarorganisationerna,

4.

att timanställning endast tillåts ske i undantagsfall och vid akuta
rekryteringslägen,

5.

att delegationen för anställning av timanställd (exklusive semestervikarie)
skall endast tilldelas förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till en eller
högst två namngivna personer på förvaltningen,

6.

att resurscentras med personal som har extra hög eller specialiserad
kompetens upprättas,

7.

att genomförandet sker successivt med början den förste oktober år 2001,

8.

att äldreförvaltningen, handikappförvaltningen samt barn- och
ungdomsförvaltningen föreslås genomföra åtgärderna senast inom tre år,
övriga förvaltningar inom ett år,
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9.

10.

11

att genomföranderesurser motsvarande 2,0 tjänst samt administrativa och
gemensamma kostnader tillförs under en period av 16 månader med start från
1 september 2001 (totalkostnad 1.029.000 kronor), samt

att projektet finansieras genom fördelning mellan förvaltningarna och inom
nämndernas tilldelade budgetramar.
_______
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§ 122
Begäran om tilläggsanslag för att finansiera utökning av terminalområdet för
ytterligare färja till Polen
Trafiken på samtliga färjelinjer till Polen har ökat starkt under de senaste åren. Det
föreligger behov av att utöka kapaciteten för aktörer med färjetrafik till Polen.
Kostnaderna för föreslagen utökning av terminalområdet, flyttning av
kontrollenheter, ny angöring för turistbussar m.m. har kalkylerats till 23,5 mkr.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 13 juli 2001, § 90, beslutat hemställa
hos fullmäktige att ombudgetera 3 mkr från investeringsbudget 1998, att
fullmäktige anvisar ytterligare 20,5 mkr samt att fullmäktige medger omedelbart
investeringstillstånd.
Utöver vad som framgår av tekniska förvaltningens skrivelse i ärendet vill
kommunledningsförvaltningen med skrivelse den 24 juli 2001, framhålla att
uppgjord kalkyl av naturliga skäl bygger på ett antal antaganden som är osäkra.
Mot bakgrund härav är det tillfredsställande att kalkylen fr.o.m. år 2005 visar på ett
årligt överskott om 1,4 mkr. Det bör också uppmärksammas att resultatet det första
verksamhetsåret med den nya färjan är negativt och kräver ett skattetillskott år
2002 om knappt 2 mkr. Kommunledningsförvaltningen har lämnat beslutsförslag.
Kent Lewén (fp) och Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anvisa 23,5 mkr för utbyggnaden, att finansieras genom att minska
amorteringen av kommunens låneskuld med nämnda belopp,
2. att bevilja tekniska nämnden omedelbart igångsättningstillstånd varvid
tekniska nämnden för kännedom skall översända underlaget för nämndens
beslut om igångsättning till kommunstyrelsen för kännedom, samt
3. att begäran om tilläggsanslag för driftunderskottet år 2002 får prövas i
samband med beredningen av budgeten för nämnda år.
_______
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§ 123
Uppförande av båtserviceanläggning på Saltö
Kamm`s fiskeredskap AB har hos kommunstyrelsen ansökt om att få hyra mark i
Saltö fiskhamns södra del för etablering av varvsrörelse för mindre båtar.
Kostnader för markberedning, förstärkning av kaj och flyttning av fyr beräknas till
690 tkr exkl moms. Kommunens investering finansieras fullt ut genom intäkter
från den föreslagna årliga arrende- och tomträttsavgälden på 65 tkr.
Synpunkter på etableringen har inhämtats från fiskerinäringen, fritidsbåtsklubbar
och Båtsam.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 13 juli 2001, § 91, hemställt till
fullmäktige om att medge etablering av småbåtsvarv i Saltö fiskhamns södra del,
att anvisa 690 tkr, att med tomträtt upplåta ett område om ca 4000 kvm av
fastigheterna Karlskrona 2:1 och Saltö 2:1 mot tomträttsavgäld på 35 tkr samt
medelst arrende upplåta tomträtten mot en årlig arrendeavgift på 30 tkr.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit en tredje attsats: att investeringsutgiften om 690 tkr skall anslagstäckas genom disposition av reserven för
”oförutsedda investeringar”.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 augusti 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag samt att få särskilt yttrande till protokollet, bilaga 2.
Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositioner och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter
beslutar kommunstyrelsen att Claes Bothéns m.fl. särskilda yttrande får bifogas
protokollet, protokollsbilaga 2.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att medge Kamm`s fiskeredskap AB att etablera småbåtsvarv i Saltö fiskhamns
södra del enligt redovisad projektbeskrivning,
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2. att anvisa 690 tkr för kajförstärkning, flyttning av fyr och markberedning av
hamn- och industriområde, vilket finansieras genom årlig arrende- och
tomträttsavgäld,
3. att investeringsutgiften om 690 tkr anslagstäcks genom disposition av reserven
för ”oförutsedda investeringar”,
4. att med tomträtt upplåta ett område om ca 4000 kvm av fastigheterna
Karlskrona 2:1 och Saltö 2:1 till Kamm`s fiskeredskap AB, med en årlig
tomträttsavgäld på 35 tkr för ändamålet småbåtsvarv m.m., samt
5. att medelst arrende upplåta till tomträtten angränsande del av Saltö fiskhamn
för samma verksamhet mot en årlig arrendeavgift på 30 tkr.
_______
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2000.288.024

§ 124
Arvoden till förtroendevalda revisorer vid Räddningstjänsten Östra Blekinge
Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund bildat genom sammanslagning av räddningstjänsterna i Karlskrona och Ronneby. I samband med
bildandet fastlades att de politiskt förtroendevalda till kommunalförbundet skall
följa Karlskrona kommuns bestämmelser för förtroendevalda.
Det har uppmärksammats att årsarvode till kommunalförbundets förtroendevalda
revisorer inte fastställts. Med anledning av detta rekommenderar arvodesberedningen att styrelsen för Räddningstjänsten Östra Blekinge fastställer arvodet till
0,35 basbelopp vardera för sina två förtroendevalda revisorer.
Med anledning av ovanstående föreslår arvodesberedningen kommunstyrelsen
besluta rekommendera styrelsen för Räddningstjänsten Östra Blekinge
Att fastställa arvodet för de två förtroendevalda revisorerna vid Räddningstjänsten
Östra Blekinge till 0,35 basbelopp vardera.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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§ 125
Förslag till valdistriktsindelning
På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen beslutar om kommunens
indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det
år, då ordinarie val till riksdagen skall hållas. Förslag om ändringar i indelningen
skall skickas till länsstyrelsen senast den 1 oktober 2001.
Ett nytt sätt att ájourhålla valdistriktsuppgifter kommer att skapas inför valet 2002.
Länsstyrelserna kommer att ta hand om detta med hjälp av digitala kartor i ett s.k.
GIS-system, ett informationssystem för geografiska data, som kommunen också
använder.
Valnämnden har den 18 juni 2001, § 12, föreslagit fullmäktige besluta att föreslå
länsstyrelsen godkänna förslag till ny valdistriktsindelning. Förslaget innehåller 38
valdistrikt huvudsakligen inom intervallet 1200-1600 väljare. Fem valdistrikt har
under 1000 röstberättigade med Aspö som minsta med 395 väljare. Två valdistrikt
har över 1600 röstberättigade med Nättraby V som största med 1834 röstberättigade. Att Nättraby V är så stort beror på att de folkrikaste statistikområdena ligger
i västra distriktet. Distriktet kan tilldelas fler valförrättare.
Utöver ordinarie vallokaler föreslår valnämnden inrättande av särskilda röstmottagningsställen i Blåningsmåla, Flymen, Nävragöl och Saleboda. I kommunhus
Ruthensparre inrättas också särskilt röstmottagningsställe med möjlighet att rösta
under 18 dagar före valdagen.
Dessutom utgår valnämnden ifrån att det som tidigare vinns möjlighet att förtidsrösta via posten och lantbrevbäraren. Valnämnden tar som bekant över institutionsröstningen från Posten AB. Gällande valkretsindelning påverkas inte men föreslås
få nya namn nämligen Karlskrona Ö, Karlskrona V och Karlskrona C.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att föreslå länsstyrelsen godkänna förslag till ny valdistriktsindelning.
_______
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§ 126
Försäljning av del av Psilander 58 (Marf-huset)
Fastigheten del av Psilander 58 är bebyggd med ett 2-3 våningshus om totalt 1844
kvm bruttoarea. Det bokförda värdet var vid årsskiftet 410 tkr. Fastigheten är
uthyrd i sin helhet till Fabas Gruppen.
Efter tekniska nämnden strävar efter att renodla fastighetsbeståndet till att enbart
omfatta fastigheter med kommunal verksamhet sam kommunfullmäktiges krav på
realisationsvinster föreslår tekniska nämnden att del av fastigheten Psilander 58,
Marf-huset, säljs till Fabas Gruppen för köpeskillingen 2,6 mkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att del av fastigheten Psilander 58, Marf-huset, säljs till Fabas Gruppen för
köpeskillingen 2,6 mkr.
_______
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2001.305.253

§ 127
Försäljning av den bebyggda delen av Lösens Älmtamåla 2:3
Fastigheten Lösens Älmtamåla 2:3 som ägs av kommunen omfattar 924.570 kvm
och utarrenderas till del sedan lång tid. Fastigheten är bebyggd med ett hus i 1,5
plan om ca 150 kvm bruttoarea.
Eftersom något behov för kommunal verksamhet ej föreligger föreslår tekniska
nämnden den 19 juni 2001, § 84, att fastigheten avstyckas så att den bebyggda
delen omfattar arealen ca 15.000 kvm. Denna del utbjuds till försäljning och
resterande del arrenderas ut även i fortsättningen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 augusti 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Claes Bothén (kd) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag samt som tilläggsyrkande: att ge tekniska nämnden i
uppdrag att undersöka möjligheten att sälja fastigheten Lösens Älmtamåla 2:3 i sin
helhet.
Gunilla Ekelöf (fp) och Günter Dessin (v) yttrar sig.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Mats Lindboms tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå detsamma.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill tillstyrka Mats
Lindboms tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Följande röstar nej: Björn Fries (s), Gerthie Olsson (s), Birgitta Törnqvist (s),
Börje Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bengt Grönblad (s), Günter Dessin
(v) och ordföranden.
Följande röstar ja: Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan
Lennartsson (m), Birgitta Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och
Kent Lewén (fp).
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Kommunstyrelsen beslutar med åtta nej-röster mot sju ja-röster att avslå
tilläggsyrkandet.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att försälja den bebyggda delen 15.000 kvm, av Lösens Älmtamåla 2:3.
_______
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2001.301.740

§ 128
FemBo – nytt kooperativt boende för funktionshindrade ungdomar
Handikappnämnden har vid sammanträde den 27 juni 2001, § 26, bl.a. beslutat
hemställa hos fullmäktige om extra engångsanslag under 2001 om 598 tkr samt att
nyttja 1792 tkr ur det till f d omsorgsnämnden tilldelade anslaget för 2002 (ökade
resurser för kvalitetshöjning och utbyggnadsplaner) om 11 mkr samt att ur äldrenämndens och handikappnämndens gemensamma investeringsutrymme för 2001
nyttja 150 tkr för inventarieinvesteringar i FemBo.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 juli 2001 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen avstyrker i princip handikappnämndens framställan om ett extra engångsanslag under år 2001 om knappt 600 tkr
för finansiering av avtal med den ekonomiska föreningen ”FemBo” gällande ett
nytt kooperativt boende för fem funktionshindrade ungdomar.
Tidigare omsorgsnämnden har vid två olika tillfällen under år 2000 fattat beslut om
att godkänna framställningar från ”FemBo” om etablering av ett nytt kooperativt
boende i Vedeby. Boendet beräknas kunna tas i drift under hösten år 2001.
Samtliga fem ungdomar är i grunden berättigade till kommunens insatser men har
hittills inte utnyttjat denna möjlighet (åtminstone inte för boende), varför
kommunen ännu i princip inte har åsamkats några kostnader för att tillmötesgå
deras behov.
Tyvärr visar det sig att omsorgsförvaltningens tidigare beräkningar varit kraftigt
underskattade eller felbedömda eftersom projektets kostnad skulle stanna vid
maximalt 500 tkr. Nya kalkyler visar på en årlig kommunal kostnad om hela 1.800
tkr. Formerna för finansiering av projektet har inte heller fastställts av den tidigare
omsorgsnämnden.
Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning finns det efter vårens
ombudgeteringar, inga tillgängliga och kvarvarande reserver i årets budget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att för närvarande avstyrka handikappnämndens framställan om tilläggsanslag
med 598 tkr för ersättning till den ekonomiska föreningen ”FemBo” gällande
ett nytt kooperativt boende för funktionshindrade ungdomar,
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2. att i stället uppmana handikappnämnden att genom olika
omprioriteringar/besparingar söka inrymma ovanstående merkostnad inom den
för år 2001 redan tidigare utökade budgetramen,
3. att dessutom en förnyad prövning av begärd ramökning skall göras i samband
med behandlingen av kommunens delårsbokslut per den 30 augusti 2001, samt
4. att den långsiktiga finansieringen av projektet skall fastställas först i samband
med kommande beredning av kommunens budget för planperioden 2002-2004.
_______
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Samtliga förvaltningar och kommunägda bolag
Ekonomienheten
Akten

§ 129
Förenkla för kommunmedborgarna att betala sina räkningar genom att
erbjuda ”Autogiro”
För närvarande erbjuden kommunen ”autogiro” enbart för räkningar som avser va,
el/fjärrvärme (Affärsverken) och bostadshyror (AB Karlskronahem). De erfarenheter som finns pekar på fördelar för såväl kunden som för kommunen/
Affärsverken. I princip alla företag som är konkurrensutsatta erbjuder sina kunder
att kunna betala via autogiro. I bilaga 1 återfinns en kortfattad beskrivning av vad
autogiro är. Kommunen och de kommunägda företagen bör också kunna erbjuda
motsvarande lösning för samtliga tjänster som skall betalas för att på så vis
förenkla betalningarna till kommunen/kommunägda bolagen. Idag är ca 2 miljoner
svenskar anslutna till autogiro vilket visar att betalningssättet fungerar väl och är
uppskattat.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 juli 2001 föreslagit
kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse besluta
Att samtliga förvaltningar och kommunägda bolag skall erbjuda betalningar via
autogiro för samtliga tjänster som kontinuerligt faktureras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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2000.165.440

§ 130
Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun
Vid lokala LAKO:s sammanträde den 26 oktober 1999 gavs ett uppdrag att
utforma ett förslag till hur lokala LAKO i Karlskrona skulle kunna övergå till att
bli ett folkhälsoråd med klart definierat uppdrag och uppgifter. Med detta uppdrag
som grund utarbetades ett förslag ”Folkhälsoarbete inom Karlskrona kommun”,
av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona kommun och primärvårdsförvaltningen Landstinget Blekinge.
I Karlskrona kommun ingår folkhälsofrågor i miljö- och byggnadsnämndens
ansvars- och kompetensområde enligt kommunens reglemente.
Kommunledningsförvaltningen överlämnade ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. Förslaget har därefter sänts till
samtliga nämnder och bolag samt Agenda 21-samordnaren för synpunkter.
Remissynpunkter
Landstingsfullmäktiges beslut den 13 november 2000, § 198
Socialnämnden den 18 december 2000, § 176
Kultur- och fritidsnämnden den 19 december 2000, § 86
Utbildningsnämnden den 20 december 2000, § 102
Barn- och ungdomsnämnden den 11 januari 2001, § 2
Omsorgsnämnden den 24 januari 2001, § 5
Tekniska nämnden den 30 januari 2001, § 9
Miljö- och byggnadsnämnden den 7 mars 2001, § 107
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 juli 2001 sammanfattat
remissvaren och lämnat förslag till beslut.
Ordföranden, med tillstyrkan av Sigurdh R Petersson (m), yrkar som
ändringsyrkande: att i stället för sex tjänstemän från de ”mjuka” förvaltningarna
utse samordnarna för rotel 2 och 3 att ingå i Folkhälsorådet. Allmänna utskottet har
vid sammanträde den 7 augusti 2001 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens
förslag och ordförandens ändringsyrkande.
Yrkande
Ordföranden yrkar att finansieringen av verksamheten redovisas till
budgetberedningen av miljö- och byggnadsnämnden.
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Propositioner och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter
beslutar kommunstyrelsen för egen del enligt ordförandens yrkande om
finansiering.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att finansieringen av verksamheten redovisas till budgetberedningen av miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att lokala LAKO ombildas till ett Folkhälsoråd från och med den 1 januari
2002,
2.
•
•
•
•
•

att representationen i Folkhälsorådet fördelas enligt följande:
två politiker från Karlskrona kommun
två politiker från Landstinget Blekinge
Agenda 21-samordnaren
Tre tjänstemän från primärvården
Två samordnare från kommunen (rotel 2 och 3)

3. att Folkhälsorådets arbete och utbildningsinsatser skall grunda sig på de
nationella folkhälsomålen och gällande lagstiftning.
_______

2001-08-14

Kommunfullmäktige

25

2001.238.701

§ 131
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion
Vårdförbundet Blekinge har med skrivelse den 22 maj 2001 översänt årsredovisning 2000 och revisionsberättelse till kommunfullmäktige för ställningstagande om
ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion.
Revisorerna har med skrivelse den 4 maj 2001 tillstyrkt att direktionen och de
enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att årsredovisningen
godkänns.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 juli 2001 lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslås kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att bevilja Vårdförbundet Blekinges direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2000.
_______
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2001.186.701

§ 132
Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning
Kommunförbundet Blekinge har vid sammanträde den 4 april 2001 beslutat starta
upp och i egen regi driva en gymnasieskola med internat. Då det övrigt för verksamheterna krävs att direktionen inrättar ett presidium, har direktionen beslutat att
hos respektive fullmäktige begära ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning i §§ 1, 2, 3 och 12. Förslag till ändringar är i texten markerat med fet och
kursiv stil.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 juli 2001 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Remissynpunkter
Socialnämnden den 25 juni 2001, § 93
Barn- och ungdomsnämnden den 18 juni 2001, § 64
Handikappnämnden den 23 maj 2001, § 20
Utbildningsförvaltningen den 12 juli 2001
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna ändringarna i Vårdförbundets förbundsordning.
_______
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2000.256.820

§ 133
Svar på motion om idrottscentra på Rosenholm
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2000, § 80, av Kurt
Lindman (v). Motionären föreslår att kommunen förvärvar Rosenholmsområdet
när den militära verksamheten nu avvecklas. Området lämpar sig väl för många
olika alternativ. Bl.a. bostäder, skola, industri, idrott m.m. Föreslår att idrottsanläggningen vid Västra Mark flyttas till Rosenholm.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 maj 2001, § 180, lämnat
yttrande. Nämnden konstaterar att motionens förslag till stora delar stämmer
överens med förslag i kommande översiktsplan för stadsbygden vad avser en
ändrad användning av markområden i anslutning till V Marks idrottsplats och
skjutbaneområde samt en lokalisering av ett nytt idrottscentrum till ett mera
tillgängligt och utvecklingsbart läge. Att förlägga ett idrottscentrum för allmänheten till Rosenholmsområdet har diskuterats i en arbetsgrupp som ett av flera
alternativ. Synpunkter har framförts att anläggningen kommer att ligga väl långt
från stadsbygden. En förbättring av busstrafiken förbi området torde minska detta
problem.
Utvärdering bör ingå i översiktsplanen, där f.n. ett dylikt område, i samråd med
kultur- och fritidsförvaltningen (numera idrotts- och fritidsförvaltningen), har
föreslagits utmed Verköleden i anslutning till Lyckeby idrottsplats.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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2000.159.210

§ 134
Svar på motion om en ny stadsdel – Östra Mark
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 mars 2000, § 54, av Bo
Palmgren (c). Motionären framhåller att ett område kallat Östra Mark är utmärkt
för bostadsbebyggelse. Området utgörs bl.a. av KA2:s tidigare skjutbana på östra
sidan av Västra Mark samt marken utmed viken mot Sunna kanal. Enligt
motionären finns inga naturvärden att bevara i detta område och därför skulle en
väl anpassad bebyggelse vara förskönande för hela omgivningen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 maj 2001, § 179, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Motionens förslag stämmer till stora delar överens
med förslag i kommande översiktsplan, vari föreslagits att skjutbanan med tillhörande strandområden samt delar av idrottsområdet Västra Mark omfattas av ett
förslag till ny bostadsbebyggelse. En närmare analys av områdets förutsättningar,
avgränsning och innehåll bör emellertid ske efter det kommande samrådsskedet i
översiktsplaneprocessen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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2000.686.219

§ 135
Svar på motion om Lyckebys gästgiveritraditioner
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2001, § 211, av
Sigurdh R Petersson (m), Jan-Åke Nordin (m) och Karin Brunsberg (m).
Motionärerna anser att det finns för få hotellrum och övernattningsmöjligheter i
Karlskrona och att detta borde beaktas i samband med framtida ändringar i centrala
Lyckeby. Önskvärt vore att kommunen planerar så att t.ex. gästgiveri- och övernattningsmöjligheter också blir möjliga i Lyckeby.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 maj 2001, § 178, lämnat
yttrande. Nämnden anser att det är utmärkt med en gästgiveriverksamhet i området
och att detta borde beaktas med tanke på Lyckeby/Vedeby-områdets expansion
samt planläggning av området mellan Verkövägen och Stationsvägen. Det aktuella
området håller på att detaljplaneras för att göra det möjligt att uppföra ett större
projekt för ytkrävande butiksetableringar med tillhörande stor parkeringsyta. Projektet har nått ett mycket konkret stadium och områdets ytor är nästan fulltecknade. Några byggmöjligheter finns kvar, varför kommunens exploateringsavdelning bör informeras om motionen för att ta upp frågan med bl.a. aktuell byggherre
för att efterhöra om möjlighet finns att hitta en tänkbar ”gästgiveriidkare”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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2000.260.425

§ 136
Svar på motion om åtgärder för att förebygga tinnitus och hörselskador
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2000, § 80, av
Tommy Olsson (kd) och Jan Johansson (kd). Motionärerna föreslår att
rekommendation för högsta ljudnivå skall tas fram för arrangemang i offentliga
lokaler.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2001, § 261,
lämnat yttrande. Socialstyrelsen har gett ut rekommendationer (SOSFS 1996:7) om
lämpliga gränsvärden för musik av olika slag. De nivåer som rekommenderas som
högsta nivåer är 100 decibel ekvivalent nivå och 115 decibel som maxljud. Barn
och ungdom upp i högstadiet är känsliga för extremt höga ljud eftersom deras
hörsel-organ inte är helt utvecklat.
Vid en nyligen utförd undersökning gjord på sjuåriga elever hade 13 % tinnitus,
ungdomar och äldre hade cirka 30 % tinnitus eller hörselskador (varav lärare står
för 25 %). Lämplig information till arrangörer av musik är att använda
Socialstyrelsens häfte; Buller inomhus och höga ljudnivåer.
Miljö- och byggnadsnämnden har för egen del beslutat rekommendera arrangörer
som anordnar offentliga tillställningar för barn och ungdom under 16 år att de ej
utsätts för ljudnivåer överstigande 90 decibel ekvivalent nivå och 100 decibel som
maxljud, samt att personer äldre än 16 år ej utsätts för ljudnivåer överstigande 100
decibel ekvivalent och 115 decibel som maxljud. Nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skicka ut socialstyrelsens informationshäfte Buller
inomhus och höga ljudnivåer, samt att utföra ljudkontroller.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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2000.665.106

§ 137
Svar på motion om bättre service på Nättraby vårdcentral
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211, av
Tommy Olsson (kd). Motionären konstaterar att Nättraby samhälle växer kraftigt
och att det i sin tur ställer krav på offentlig service, infrastruktur och kommersiella
tjänster. I Nättraby upplevs idag servicen vid apoteket och vårdcentralen som otillräcklig, speciellt avseende telefon-, besöks- och öppettider. Motionären vädjar till
fullmäktige att besluta att kommunstyrelsen skall arbeta för bättre service i
Nättraby.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juli 2001 lämnat yttrande
och beslutsförslag. För det förebyggande arbetet är vårdcentralen och apoteket
viktiga platser. Hög tillgänglighet innebär, förutom en hög servicenivå, ofta att
rådgivning och tidiga besök kan avlasta akutsjukvården. Detta till stor fördel såväl
för personen/familjen ifråga som utifrån resursförbrukningsaspekter.
Inom ramen för de samarbetsorgan som finns idag mellan Landstinget Blekinge
och Karlskrona kommun kommer dessa synpunkter att beaktas och följas upp.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att med detta svar anse motionen besvarad, samt
2. att överlämna motionen och fullmäktiges beslut till Landstinget Blekinge för
kännedom.
_______
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2001.22.620

§ 138
Svar på motion om ”En skola fri från mobbning”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2001, § 5, av JanOlof Petersson (fp). Motionären relaterar till undersökningar av bl.a. Skolverket,
Barnombudsmannen och Brottsförebyggande rådet, vilka redovisar förekomst av
mobbning samt att antalet elever som upplever sig mobbade i skolan ökar. I
motionen föreslås att åtgärder mot mobbning skall vara av tre slag och betydligt
mer konkreta än kravet att ha en mobbningsplan på varje skola.
1. Skolan skall förebygga genom att
- göra skolan meningsfull med kunskaper och höga förväntningar
- införa olika former av konflikthantering
- avskaffa lärarlös undervisning
- stävja skolket
- införa olika sanktionsformer för mobbare
2. Skolan skall åtgärda genom att
- använda en mobbningsplan
- informera föräldrar
- splittra mobbargäng
3. Skolan skall följa upp genom att
- ge stöd åt dem som mobbar
- införa fler små undervisningsgrupper.
Motionären avslutar med förslag att fullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra förslagen enligt ovan.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämn den 23 maj 2001, § 53
Utbildningsnämnden den 19 juni 2001, § 52
Nämnderna instämmer i motionens kärnfråga, d.v.s. att mobbning måste förebyggas, motverkas och hanteras när det förekommer. Detta måste ske på ett
strukturerat och för alla på skolan välkänt sätt.
Skolornas mobbningsplaner bör omfatta såväl förebyggande åtgärder som åtgärder
i händelse av mobbning samt hur uppföljning av incidenter skall göras. Att i
enlighet med motionen arbeta för en skola fri från mobbning är helt i linje med
läroplanens grundläggande värderingar. En mobbningsplan kan vara ett verktyg för
hur insatser och åtgärder och uppföljning skall göras. I grunden handlar det dock
om att omsätta lokala och nationella styrdokument i praktiskt vardagsarbete. Hur
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detta skall utföras är något varje rektor tillsammans med personal, elever och för
omyndiga elever även vårdnadshavare måste avgöra.
I utbildningsnämndens yttrande framgår att avskaffande av lärarlös undervisning
samt införande av fler små undervisningsgrupper, är frågor som ligger inom
rektorernas ansvar att organisera eller inte organisera utifrån rådande förutsättningar och behov. Att det skall kunna ges möjlighet att stänga av en mobbare från
skolan samt att ogiltig frånvaro skulle kunna skrivas in i elevens betyg är ingen
kommunal angelägenhet utan en fråga för riksdagen.
Inom utbildningsnämndens verksamhet pågår olika aktiviteter och insatser i ett
kontinuerligt arbete för att motverka och förebygga negativa attityder och
kränkande behandling t.ex. att värdegrundsfrågor tas upp i undervisningen vid
fortbildning och på temadagar.
Inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet pågår olika aktiviteter och insatser
som mobbningsombudsmän (MOMBUS), EQ-samtal, kompissamtal, kamratstödjare, fadderverksamhet och trygghetsgrupper är exempel på detta. Som ett led i
projektet ”Tre år med barnkonventionen” pågår en kartläggning av om mobbningsplaner finns och hur de används.
Under våren 2001 kommer även en undersökning av göras, riktad mot elever som
går ut skolan år 2001 samt deras föräldrar. Genom denna kommer barn- och
ungdomsnämnden att få en bild av elevernas upplevelse av mobbning och hur
eleverna tycker att skolan agerar för att förhindra mobbning och annan kränkande
behandling. Med hänvisning till ovanstående redovisas att det som motionären
förespråkar pågår. Kartläggning och elevundersökning kommer att tydliggöra hur
det ser ut i vara skolor idag och om det finns behov av insatser för att förbättra
arbetet med att motverka och förebygga mobbning.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att uppmana rektorer att i samband med
fortbildning ta upp den nya lagstiftningen samt att man än mer fokuserar på att
hantera de problem som redan finns.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 augusti 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns
yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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Akterna

§ 139
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 31 maj och 20 juni 2001
3. Synpunkter 010517 till miljödepartementet om VASAB 2010 PLUS Regional
utvecklingsplanering runt Östersjön
4. Från Hästö Intresseförening 010606, enkät på Hästö (maa Hästövarvets
nedläggning)
5. Från Miljödepartementet 010531 beslut om uppdrag till Sveriges geologiska
undersökning om kartläggning av vissa förorenade områden m.m.
6. Slutrapport från NOU:s granskning 010514 – Bristande efterannonsering av
avslutade upphandlingar 1999
7. Jämställdhetskommitténs protokoll 010518, 010522, 010607 och 010612
8. Kvinnorna i jämställdhetskommitténs yttrande 010612 över översiktsplanen
9. Justitiedepartementet 010517 avslag till ansökan om bidrag för
utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen
10. Svenska kommunförbundet 010611 Regeringens nationella handlingsplan mot
rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering
11. Justitiedepartementet för kännedom 010611 att vara med på riktig
demokratiutveckling i kommuner och landsting (SOU 2001:48) för kännedom
12. Försvarsmakten 010615 Bestämmelser om allmänhetens tilläggning vid och
tillträde till av MarinB S förvaltade bryggor och markområden
13. Revisionen 010620 Basgranskning av förutvarande omsorgsnämnden
14. Landstingsförbundet 010627 Ny förteckning över vänorter och vänregioner
15. Kungliga Svenska Aeroklubben 010626 om Er kommun och vi inom
allmänflyget har ett gemensamt intresse att värna om
16. Länsstyrelsen Blekinge län
• Beslut 010411 om borttagande av odlingsröse på fastigheten Augerum 1:1 i
samband med förbättring och breddning av väg 735, delen Augerum-Lösen
• Beslut 010522 om stöd till projektet ”Svensk-Litauiska dagar”
• Samråd 010522 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om anläggande av våtmark
inom fastigheten Rosendal 2:1 i Karlskrona kommun
• Samråd 010528 om underhållsarbeten på befintliga elledningar vid
Hallarumsvikens naturreservat, Karlskrona kommun
• Beslut 010515 om landsbygdsstöd till Island to Island AB, Torhamn
• Beslut 010219 om budget för Allmänna regionalpolitiska åtgärder sam
Landsbygdslån år 2001
• Beslut 010515 om reviderad budget 2001 för Allmänna regionalpolitiska
åtgärder
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• Beslut 010607 om stöd till kommersiell service till Handlaren Fridlevstad
• Yttrande till riksantikvarieämbetet om gränsdragningen för
riksintresseområdet Trossö, Karlskrona kommun
• Beslut 010607 om tillstånd att färdas genom sälskyddsområdet Isaks kläpp
• Meddelande 010611 om nationell handlingsplan för att förebygga
alkoholskador – utvecklingsmedel för länets kommuner
• Samråd 010615 enligt 12 kap 6 § miljöbalken samt 2 kap 10 § lagen om
kulturminnen om uppförande av stallbyggnad på fastigheten Hejetorp 4:1
• Beslut 010628 om konsultcheck till Milmedtek AB på Hasslö
• Beslut 010703 om återkallelse av trafiktillstånd för Andreas Andersson,
Karlskrona
• Beslut 010703 om återkallelse av trafiktillstånd för Lyckeby Taxi AB
• Beslut 010627 för Flextronic Int.Sweden AB om tillstånd att bruk
övervakningskamera
• Beslut 0107098 om tillstånd till schaktning inom fast fornlämning RAÄ 77,
Karlskrona kommun
• Beslut 010525 om strukturfondsmedel (Länsstyrelsen Jönköpings län) till
Karlskrona kommuns projekt Bebo Skärgård, ökad turism på Aspö och östra
skärgården
17. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001
nr 53 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer
nr 55 Arbetsdomstolens dom 2001 nr 32 angående avseende av vårdbiträde
nr 56 Interimistisk Överenskommelse om lön – IntÖ 01 – ingående i
kommande kollektivavtal ÖLA 01 med OFR:s förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet (SKTF, Akademikerförbundet SSR och
Ledarna)
nr 57 Ändringar i lagen om allmän försäkring och föräldraledighetslagen
nr 58 Introduktion för flyktingar och andra nyanlända invandrare
nr 59 Statligt stöd till kommuner för bredbandsutbyggnad
nr 60 Första delrapporten från HAKuL är klar
nr 61 Arbetsdomstolens dom 2001 nr 47, fråga om kollektivavtalsbrott vid
avstängning och förflyttning av en lärare
nr 62 Avtal om kopiering i skolorna läsåret 2001-2002
nr 65 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda
nr 66 Kommunal Personal 2000
nr 67 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m
HÖK 01
nr 69 Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 2001/2002
nr 71 Överenskommelse rörande BMD 01
nr 72 Överenskommelse rörande BBD 01
nr 73 Arbetsdomstolens dom 2001 nr 26 angående alkoholtest
nr 74 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA
01 med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
nr 75 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA
01 med Sveriges läkarförbund
nr 76 Ändringar i Allmänna bestämmelser AB 01
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nr 77 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA
01 med AkademikerAlliansen
nr 78 Överenskommelse om ändringar och tillägg till ÖLA 00 med OFR:s
förbundsområde Hälso- och sjukvård – Vårdförbundet
nr 79 Yrkesväxling för Försvarsmaktens anställda – en möjlighet för
kommuner, kommunförbund, kommunalförbund och kommunala bolag
nr 80 Överenskommelse om ändringar och tillägg till ÖLA 00 med Lärarnas
Samverkansråd
nr 81 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 01
nr 82 Normalavtal om samverkan avseende uppbyggnad, ajourhållning och
nyttjande av nationell digital registerkarta (NDRK) i kommuner där
fastighetsbildningen är kommunal
nr 83 Utbyggnad av tredje generationens mobiltelesystem (3G)
nr 84 Reviderad kostnadsutjämning 2002 m m
nr 85 Lagrådsremiss om förslag till avgifter inom äldre- och handikappomsorg
nr 86 Särskilt boende för finska krigsinvalider
nr 87 Rätten att stanna kvar i anställningen till 67 års ålder m.m.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 11 september 2001
§ 140

Seminarium om fortsatt tillväxt i Karlskrona kommun

§ 141

Kommunala val

§ 142

Yttrande till miljödepartementet över förslag till Europaparlamentets och rådets
rekommendation om genomförande av en integrerad förvaltning i kustområden i Europa

§ 143

Ansökan om anslutning till kommunens koncernbank

§ 144

Handlingsplan för fortsatt tillväxt i Karlskrona

§ 145

Anmälningsärenden

_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
Tisdagen den 11 september 2001, kl 08.30-13.40
Sammanträdet ajourneras kl 11.05-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Björn Fries (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Gerthie Olsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Annicka Engblom (m)
Birgitta Ståhl (m)
Günter Dessin (v)
Claes Bothén (kd)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp) kl 08.30-11.05 § 140

Tjänstgörande

ersättare

Bo Andersson (s) kl 08.30-11.05 § 140
Karl-Gösta Svensson (m)
Christina Mattisson (s) kl 13.30-13.40 §§ 141-145
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-13.40 §§ 141-145

Övriga deltagare ersättare

Tjänstemän

Sekreterare

Christina Mattisson (s) kl 08.30-11.05
Rolf Andersson (s)
Patrik Enstedt (s) kl 08.30-11.05
Rune Andersson (m)
Jan Johansson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Bengt Lindskog (v) kl 08.30-11.05
Magnus Larsson (c)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 08.30-11.05
Mikael Andersson (fp)
Solveig Eliasson (mp)
Lisbeth Sager
Bo Johansson
Roger Lindberg
Sven-Ingvar Pettersson
Lennarth Eriksson
Ingrid Augustinsson-Swennergren kl 08.30-11.05 § 140
Anna-Lena Cederström
Olle Karlsson kl 08.30-11.05
Christian Eriksson
Ulla Nelson
Liliann Bjerström kl 10.00-11.05
Lars Haikola, rektor BTH kl 10.00-11.05
Laila Karlsson
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Utses att justera

Gerthie Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

3

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………… §§ 140-145
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………….
Mats Johansson

Justerande

………………………………………
Gerthie Olsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………….

september 2001 anslagits på kommunens
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§ 140
Seminarium om fortsatt tillväxt i Karlskrona kommun
1. Näringslivschef Sven-Ingvar Pettersson lämnar historik över kommunens
utveckling, om fiskenäringen, TelecomCity, högskolan, färjetrafiken, turist- och
besöksnäringen samt Karlskrona kommuns nya utvecklingsplan de 4 hörnstenarna.
Den 8 augusti varslade Flextronic 500 personer. Med anledning härav har
kommunen tagit fram en plan för fortsatt näringslivsutveckling. Näringslivschefen fördrar beslutsärende om plan för nya tag. Informerar om företagsbilden,
byggmarknaden, handel och service, arbetsmarknad och infrastruktur.
Ordföranden lämnar information om att ett team av näringslivschef och chef för
TelecomCity beräknas tillsättas i nästa vecka för att vidga kontakter och
nätverk. Tjänsten som chef för TelecomCity tillsätts av kommunchefen.
Näringslivschefstjänsten tillsätts av kommunstyrelsen och det kommer ev. att
kallas till ett extra sammanträde vecka 38 med anledning av tjänstetillsättningen.
2. Blekinge Tekniska Högskola, föredragare rektor Lars Haikola.
Föredragningen delas upp i tre avsnitt: Utbildning och forskning i Sverige,
Högskolan i region BTH samt fyra framtidsfrågor.
Högre utbildning ska lösa problem inom; regional-, sysselsättning och
arbetsmarknad, industrin, integrations- jämställdhets-, miljö-, utrikes- handelsförsvars- och utbildningspolitik (ibland).
Presenterar tre modeller för forskning – tillämpning:
1. Forskning distribueras från universitetet till företag och ev. exploatering av
forskningsresultat
2. Uppdragsforskning
3. Samverkan, problemanalys, formulering och genomförande (som i Karlskrona
via TelecomCity)
Fyra framtidsfrågor presenteras och diskuteras:
1. Profilen - tillämpad IT och utveckling av näringsliv och samhälle ligger fast.
2. Rekrytering
3. Internationalisering
4. Universitetsstatus.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

2001.42.102

§ 141
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser t.o.m. den 31 december 2001 följande:
Brottsförebyggande råd, lokal
Ledamot och ordförande Björn Fries (s) efter Lilian Petersson
Arbetsförmedlingsnämnden
Mats Eurenius efter Leif Lönnkvist
_______
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Miljödepartementet
Akten

6

2001.262.420

§ 142
Yttrande till miljödepartementet över förslag till Europaparlamentets och
rådets rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av
kustområdena i Europa
Förslag från EU-kommissionen om en rekommendation till medlemsstaterna
angående genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa har
översänts av miljödepartementet till Karlskrona kommun för yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 15 augusti 2001, § 321,
lämnat yttrande.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 4 september 2001 lämnar miljöstrateg
Kenneth Gyllensting föredragning i ärendet. Efter diskussion lämnar allmänna
utskottet direktiv till nytt beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 september 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
att lämna följande yttrande till miljödepartementet inför den kommande
diskussionen i rådet (oktobermötet i Luxemburg):
Syftet med att få en sammanhållen planering av kustområden är vällovligt, däremot
är det än så länge oklart vad detta kan komma att innebära lokalt för Karlskrona.
Innan det klargörs vilken betydelse ett genomförande skulle få för bland annat det
kommunala självstyret, kan kommunen inte ta ställning till rekommendationen.
Om rekommendationen skulle bli antagen och Sverige bestämmer sig för att
utarbeta en nationell strategi är en absolut förutsättning att den författas i nära
samklang med de lokala myndigheterna. Karlskrona kommuns särskilda
översiktsplan för skärgården är nyligen förfärdigad enligt de principer som föreslås
i rekommendationen och kan med fördel framhållas i det framtida nationella
arbetet.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

_______
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Karlskrona Moderbolag AB
Akten

7

2001.295.045

§ 143
Ansökan om anslutning till kommunens ”koncernbank”
Räddningstjänsten Östra Blekinge har med skrivelse den 20 juni 2001 hemställt
om lån i Karlskrona kommunbank.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 augusti 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge har inkommit med en skriftlig framställan att få nyttja en rörelsekredit
via kommunens koncernbank i stället för de befintliga lån som togs upp hos
Karlskrona och Ronneby kommuner vid bildandet av förbundet.
Om kommunstyrelsen beslutat att ett kommunalt företag skall anslutas till koncernbanken beslutar ekonomichefen om eventuell rörelsekredit. Anledningen till att
ärendet nu kommer upp är att vid bildandet av förbundet togs inget formellt beslut
om att ansluta förbundet till koncernbanken.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
Att Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge skall anslutas till
kommunens ”koncernbank”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 144
Handlingsplan för fortsatt tillväxt i Karlskrona
Mot bakgrund av utvecklingen inom näringsliv, högskola m.m. har kommunen för
avsikt att ytterligare vässa och fokusera utvecklingsaktiviteterna inom området
näringsliv- och samhällsutveckling. Kommunen har mycket goda basförutsättningar för att utveckla den goda tillväxtmiljön för kunskapsintensiva företag,
internationalisering och en bra miljö för entreprenörer.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till en handlingsplan och
föreslagit kommunstyrelsen besluta för egen del att ge näringslivsenheten i
uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen i rapporten. Kommunstyrelsen
föreslås att hos kommunfullmäktige begära en utökad budgetram för kommunstyrelsens projektmedel med 5 mkr för år 2001.
Ekonomichef Bo Johansson har vid allmänna utskottets sammanträde den 4
september 2001 föredragit beslutsförslag om finansiering. I handlingsplanen
redovisas skälen för de begärda medlen. Avsatta medel för oförutsedda behov i
årets budget är redan ianspråktagen. Det återstår endast möjligheten att försämra
kommunens resultat från 36 mkr till 31 mkr. Ett sådant beslut medför att
amorteringstakten av kommunens låneskuld minskar i motsvarande mån. Med
hänsyn till dels de tilläggsbeslut som hittills beslutats, dels till nettolåneskuldens
hittillsvarande utveckling, finns det risk för att amorteringstakten blir 5 mkr lägre
än budgeterade 48 mkr d.v.s. 43 mkr.
Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att ge näringslivsenheten i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen i
rapporten.
___
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att anvisa kommunstyrelsen 5 mkr för de åtgärder som framgår av bilagda
handlingsplan att täckas av en försämring av kommunens budgeterade resultat från
36 till 31 mkr.
_______
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Akterna

§ 145
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 30 augusti 2001
3. Final report on Project Implementation ”United Against Drugs” 24-26 april
2001
4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010815, yttrande till vägverket om
miljökonsekvensbeskrivningen till vägutredning för E22 delen BjörketorpNättraby
5. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001
nr 88 Skolbandningsavtal 2001-07-01—2002-12-31
6. Tackskrivelser
• Kerstin Käll tackar för blommorna hon fick i samband med pensionsavgång
• Lena och Ulf (Lönnkvist) tackar för den fantastiska uppvaktningen i
samband med avgång som landshövding och för fint och trevligt samarbete
under deras Blekingeår.
_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
tisdagen den 25 september 2001, kl 08.30-08.45

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Björn Fries (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Gerthie Olsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Laila Karlsson (s)
Annicka Engblom (m)
Jan Lennartsson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Claes Bothén (kd)
Günter Dessin (v)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)

Övriga deltagare ersättare

Rune Andersson (m)
Karl-Gösta Svensson (m)
Jan Johansson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Bengt Lindskog (v)

Övriga deltagare tjänstemän

Lisbeth Sager
Bo Johansson
Anna-Lena Cederström
Ulla Nelson
Christian Henriksson
Laila Karlsson

sekreterare
Utses att justera

Björn Fries

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………. § 146
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………..
Mats Johansson

Justerande

…………………………………………
Björn Fries

1
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..

2
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Personalenheten
Löneenheten
Anders Bergkvist
Akten

§ 146
Anställning av näringslivschef
Kommunstyrelsens presidium har efter samråd med fackliga organisationer och
tjänstemannagruppen inom kommunledningsförvaltningen genomfört rekryteringsarbetet tillsammans med rekryteringskonsult.
MBL-förhandling har genomförts och avslutats i enighet.
Anställningstid 1 januari 2002 och tillsvidare, med förordnande som
näringslivschef i fem år.
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt
att förordna Anders Bergkvist som näringslivschef i Karlskrona kommun.
_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
Tisdagen den 9 oktober 2001, kl 08.30-14.25
Sammanträdet ajourneras kl 10.35-13.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamöter

Mats Johansson (s)
Björn Fries (s) kl 08.30-10.35 § 147
Gerthie Olsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Laila Karlsson (s)
Annicka Engblom (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-14.25 §§ 148-165
Günter Dessin (v)
Claes Bothén (kd)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Christina Mattisson (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Jan Johansson (kd)
Rune Andersson (m) kl 08.30-10.35 § 147
Rolf Andersson (s) kl 13.30-14.25 §§ 148-165

Övriga deltagare ersättare

Tjänstemän

Sekreterare

Rolf Andersson (s) kl 08.30-10.35
Mikael Andersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Magnus Larsson (c)
Tommy Olsson (kd)
Solveig Eliasson (mp)
Lisbeth Sager
Bo Johansson
Sven-Ingvar Pettersson
Roger Lindberg
Anna-Lena Cederström
Ingrid Augustinsson Swennergren kl 09.10-14.25
Lennarth Eriksson
Olle Karlsson kl 08.30-10.35
Christian Henriksson
Hans-Olof Hansson kl 08.30-09.10
Solvig Ohlsson kl 08.55-10.10
Lars-Håkan Winkler kl 08.55-10.10
Laila Karlsson

Utses att justera

Birgitta Törnqvist

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………… §§ 147-165
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………
Mats Johansson

Justerande

………………………………………………
Birgitta Törnqvist

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 15 oktober 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 147
Informationer och föredragningar
Under förmiddagen lämnas följande föredragningar:
1. Köpe- och exploateringsavtal för etablering av affärscenter föredras av markoch exploateringschef Hans-Olof Hansson,
2. Sunnadalsskolans ombyggnad, föredras av planeringschef Solvig Ohlsson
barn- och ungdomsförvaltningen och projektledare Lars-Håkan Winkler
tekniska förvaltningen.
3. Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 föredras av ekonomichef Bo Johansson,
Olle Karlsson och VD;n för Karlskrona Moderbolag AB.
Vid eftermiddagens beslutssammanträde lämnas följande informationer:
4. Ordföranden informerar om att kommunstyrelsens nästa sammanträde är
framflyttat till den 13 november 2001. Kommunstyrelsens ledamöter, ersättare
och tjänstemän kommer att få inbjudan till budgetmiddag samma kväll enligt
tradition.
_______
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Samtliga nämnder
Handläggarna vid kommunledningsförvaltningen m.fl.
Akten
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2001.382.006

§ 148
Sammanträdesplan 2002 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 augusti 2001 lämnat
förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
allmänna utskottet, fastighetsutskottet och AB Karlskrona Moderbolag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta sammanträdesplan för år 2002, samt
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
_______
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2001.15.042

§ 149
Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen
Utfallet per den sista augusti visar på ett positivt resultat om 77 mkr vilket är i
överensstämmelse med vad resultatet bör ligga på för att det budgeterade resultatet
(31 mkr) i det närmaste bör kunna uppnås. Detta är en viss förbättring gentemot
delårsbokslutet per den siste april då kommunen redovisade en negativ avvikelse
mot helårsprognosen med 7 mkr. Mindre försämringar finns hos socialnämnden
och äldrenämnden. Dessutom finns risken att reavinsten på fastighetsförsäljningar
inte når budgeterat resultat. Vidare beräknas reserven för löneökningar vara
tilltagen något i underkant.
Vid budgetberedningens sammanträde den 17 september 2001 uppdrog kommunstyrelsens ordförande till ekonomichefen och äldrechefen att skriva fram förslag
till ombudgetering av äldreförvaltningen med anledning av delårsbokslutet.
Förslaget innebär att äldrenämnden anvisas engångsanslag om 9 mkr för att täcka
ett befarat underskott under innevarande år.
Med utgångspunkt från föreliggande delårsbokslut per den 31 augusti 2001 jämte
budgetutfallsprognos för helåret 2001 föreslår kommunledningsförvaltningen
fullmäktige besluta i åtta attsatser.
Mats Lindbom (c) och Jan Johansson (kd) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att med hänvisning till bifogat separat upprättat PM bevilja äldrenämnden ett
engångsanslag om 9 mkr för att täcka befarad negativ budgetavvikelse under
innevarande år,
2. att bevilja handikappnämnden ett tilläggsanslag om 1 mkr år 2001,
3. att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag om 2 mkr år 2001 för socialbidrag,
4. att täcka ovan angivna engångsanslag/tilläggsanslag inom den reviderade
resultaträkning som framtagits för år 2001 i samband med upprättande av
delårsbokslutet per den 31 augusti,
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5. att anmoda äldrenämnden, handikappnämnden och socialnämnden att vidta
sådana åtgärder, som innebär att befarade negativa budgetavvikelser 2001 kan
undvikas/begränsas, utan att kvalitén på servicen till kommuninvånarna
påverkas,
6. att reducera idrotts- och fritidsnämndens budgetram för år 2001 med 900.000
kronor med anledning av försenad driftstart för idrottshallen vid
Sunnadalsskolan,
7. att anmoda utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden att
återkomma vid budgetuppföljningen per den 31 oktober med förnyade
framställningar, om ökad undervisningsskyldighet i gymnasieskolan respektive
ändrad lagstiftning avseende arbetslösa föräldrars rättighet till kommunal
barnomsorg medför merkostnader utöver gällande budgetramar, samt
8. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2001.
_______
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2001.237.004

§ 150
Förslag till gallrings- och bevarandeplan för kommunstyrelsens handlingar
Enligt gällande reglemente skall varje nämnd besluta om gallring av sina
handlingar. För kommungemensamma handlingar fattar kommunstyrelsen
gallringsbesluten.
Gallrings- och bevarandeplanen omfattar alla handlingar hos kommunstyrelsen
d.v.s. både sådana som skall bevaras för framtiden och sådana som kan gallras
efter viss tid. De handlingar som kommunstyrelsen skall fatta gallringsbeslut för
är markerade med ett lodrätt streck i vänster marginal.
Plan är upprättad av kommunarkivet i samarbete med berörda enheter inom
kommunledningsförvaltningen har varit ute på remiss varvid inga förändringsförslag gjorts.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2001
föreslagit kommunstyrelsen besluta
att anta föreslagna gallringsfrister för kommunstyrelsens handlingar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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2001.368.253

§ 151
Upphörande av tomträtt för, samt försäljning av, fastigheten Saltö 2:3
Kommunen upplät 1999 fastigheten Saltö 2:3, belägen i norra delen av Saltö
fiskhamn, med tomträtt till företaget Saltö Kaj AB. I tomträttsavtalet finns en
option där kommunen förbinder sig att intill år 2004 försälja fastigheten i sin
helhet till företaget.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 104, föreslagit
fullmäktige besluta att tomträtten för rubricerade fastighet upphör genom
överenskommelse med tomträttsinnehavaren Saltö Kaj AB, samt att fastigheten
därefter överlåtes och försäljs till Saltö Kaj AB mot en köpeskilling av 328 tkr.
Deltar ej i beslutet
Mats Lindbom (c) deltar ej i beslutet.
Gerthie Olsson (s), Kent Lewén (fp) och Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tomträtten för fastigheten Saltö 2:3 upphör genom överenskommelse med
tomträttshavaren Saltö Kaj AB, samt
2. att fastigheten Saltö 2:3 direkt därefter överlåts och försäljs till Saltö Kaj AB
mot en köpeskilling av 328.000 kronor.
_______
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1999.177.291

§ 152
Om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan samt begäran om
investeringstillstånd
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti 2001, § 70,
beslutat begära hos tekniska nämnden att rubricerade skola byggs om enligt
framtagen förprojektering, samt hos kommunstyrelsen begära medel för att täcka
de ökade driftskostnaderna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 103, beslutat
föreslå fullmäktige att anvisa 34 mkr till om- och tillbyggnaden, att anvisa 0,5 mkr
till övriga kostnader samt om omedelbart igångsättningstillstånd för projektet.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker i princip tekniska nämndens framställan
om dels medel (sammanlagt 34 mkr) för en om- och tillbyggnad av
Sunnadalsskolan, dels ett omedelbart investeringstillstånd för projektet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 september 2001
lämnat yttrande och beslutsförslag i fyra attsatser.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Claes Bothén (kd), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s) och
Jan Lennartsson (m) yrkar att få särskilt yttrande till protokollet.
Propositioner och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag i fyra attsatser.
Därefter tillstyrker kommunstyrelsen enhälligt att särskilt yttrande får bifogas
protokollet, protokollsbilaga 1.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens framställan om en om- och tillbyggnad av
Sunnadalsskolan till en beräknad sammanlagd kostnad om 36 mkr,
2. att för innevarande år anslå 6 mkr till investeringen att täckas inom
kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2001 avseende om- och
tillbyggnad av skolor,
3. att dessutom finansieringen av såväl resterande investeringsbelopp om 28 mkr
som tillkommande driftkostnader skall prövas och fastställas i samband med
kommande beredning av budget för åren 2002-2004, samt
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4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart igångsättningstillstånd
för projektet.
_______
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1998.467.214

§ 153
Detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 m.fl. i Lyckeby - antagande
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 2 juli t.o.m.
den 30 juli 2001. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10
september 2001, § 354, föreslagit fullmäktige besluta att anta planen.
Planområdet är beläget mellan Lyckeby centrum och stormarknaden Amiralen.
Det gränsar i sydväst mot slottsbackarna, i nordost mot befintlig bostadsbebyggelse och i sydost mot Gamla Slottsvägen. Planområdet omfattar cirka 17
hektar.
Planförslaget syftar främst till att skapa byggrätter för stormarknadsliknande
handel, kontor och icke miljöstörande småindustri i nära anslutning till stormarknaden Amiralen. Vidare medger förslaget en omdisponering och förbättring
av buss-, trafik- och parkeringssituationen mellan Amiralen och Stationsvägen.
Förslaget gör det möjligt att anlägga en rondell på Stationsvägen samt en gångoch cykeltunnel under densamma.
Gerthie Olsson (s), Günter Dessin (v), Jan Lennartsson (m), Kent Lewén (fp) och
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (kd) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 m.fl. i Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______
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1998.467.214

§ 154
Köpe- och exploateringsavtal för etablering av affärscenter inom
detaljplaneförslaget för del av Lyckå 1:1 m.fl. fastigheter i Lyckeby
Tekniska förvaltningen har en längre tid förhandlat om etablering av ett affärscenter, i form av s.k. storbutiker, på del av fastigheten Lyckå 1:1 m.fl. fastigheter
i anslutning till Slottsbacken, söder om Stationsvägen i Lyckeby.
Förhandlingarna har resulterat i dels ett förslag till detaljplan för området samt
dels bilagda förslag till köpe- och exploateringsavtal med TK Projekt AB om
både köp av mark, option och exploatering av marken söder om Stationsvägen för
ett större affärscenter under förutsättning av att detaljplanen vinner laga kraft.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 12 september 2001 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Tekniska nämnden har vid sammanträde den 18 september
2001 behandlat avtalet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun och TK Projekt AB (556556-2740) för dels försäljning av mark samt dels
exploatering av del av fastigheterna Lyckå 1:1 m.fl. i Karlskrona och inom
detaljplaneförslaget för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 i Lyckeby,
2. att bemyndiga tekniska nämnden att genomföra försäljningar av mark enligt
avtalet för etapp 1 och etapp 2, samt
3. att bevilja tekniska nämnden ett anslag på 4,2 mkr för byggande av en gångoch cykeltunnel under Stationsvägen enligt avtalets förutsättningar, vilket belopp
må täckas av inflytande av köpeskillingar.
_______
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2001.80.214

§ 155
Detaljplan för gång- och cykelväg för Trantorp-Stora Vörta (del av
fastigheterna Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m.fl.) Karlskrona
kommun – antagande
Rubricerade plan har varit utställd för granskning under tiden 11 juni t.o.m. den 9
juli 2001. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 15 augusti 2001,
§ 311, föreslagit fullmäktige att anta planen.
Planens syfte är att förlänga cykelstråket åt väster så att det blir en bekväm, snabb
och så kort cykelväg som möjligt hela vägen från Trossö till Nättraby. Detta är ett
önskemål som betonats av bl.a. Cykelfrämjandet. Cykelvägen innebär även att man
når rekreationsområdet Skärva på ett miljövänligare sätt. I planförslaget löper
cykelvägen i huvudsak omedelbart söder om järnvägsspåret och tar inte i anspråk
någon jungfrulig mark. Den följer i huvudsak en befintlig äldre väg, ett nedlagt
järnvägsspår, en befintlig skogsväg och en åkerskiljande stenmur.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för gång- och cykelväg för delen Trantorp – Stora Vörta (del av
fastigheterna Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m.fl.) Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_______
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2001.90.214

§ 156
Detaljplan för del av södra Saltö del av fastigheten Gäddan 3 m.fl. –
antagande
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning fr.o.m. den 5 juni t.o.m.
den 4 juli 2001. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 15 augusti
2001, § 314, föreslagit fullmäktige att anta planen.
Planområdet är beläget inom södra Saltö och utgör en areal om 3 hektar. Detaljplanen syftar till att medge en flexibel användning av området för olika verksamheter och innebär en anpassning till den utveckling som ägt rum det senaste
decenniet. Verksamhetsområdet på södra Saltö har tidigare dominerats av fiskehamnen och företag med anknytning till fisket, särskilt livsmedelsindustri. Numer
återfinns en blandning av verksamheter, där även handel och kontor ingår.
Detaljplanen medger en permanentning av vissa pågående och tillfälliga markanvändningar samt att verksamheterna kan förändras över tiden. Planområdet är
beläget med havskontakt. För strandområdet medför planförslaget en kraftig
minskning av byggrätten i gällande detaljplan, bl.a. genom att utfyllnad i vattnet
förhindras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad april 2001.
_______
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2001.161.004

§ 157
Balansförteckning över obesvarade motioner den 1 september 2001
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner. En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall
detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i fullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över
ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 september 2001 lämnat
balansförteckning och beslutsförslag.
Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
_______
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2001.101.610

§ 158
Svar på motion om differentierade elevbidrag till rektorsområdena
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Bo Palmgren (c). Motionären föreslår att det från och med internbudgeten 2002
tillämpas ett differentierat bidragssystem, där rektorerna får kompensation för den
merkostnad som uppstår vid drift av mindre skolor. Rektorerna har sedan flera år
tillbaka framkastat tankar och förslag om nedläggning av skola i eget i område av
kostnadsskäl. Mest utsatta för dylika ”hot” har, enligt motionären varit Aspö och
Skrävle skolor.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti 2001, § 81,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att barn- och ungdomsnämnden, i det arbete som pågår kring en översyn av
den nuvarande resursfördelningsmodellen, beaktar motionen om eventuella
differentierade elevbidrag till rektorsområden, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
_______
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1999.492.149

§ 159
Svar på motion om kommunens samverkan med företag vid exempelvis
gatuavstängningar
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 1999, § 127, av
Jan Frick (m). Motionen avser behov av att skapa regelverk för att informationsoch samverkansplikt skall gälla vid trafikavstängning, vägarbeten och liknande
samt myndighetssamverkan vid anmälan d.v.s. vid anmälningsplikt till flera
myndigheter skall endast en myndighet behöva kontaktas.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande om informations- och
samrådsplikt vid markarbeten. Till dessa rutiner föreslås följande tillägg: att en
särskild samrådsgrupp mellan tekniska förvaltningen och näringsidkare bildas
bestående av representanter från tekniska förvaltningen, Centrumföreningen, KFH
och fastighetsägarna. I vissa fall adjungeras näringsidkare från det område som
föremål för schaktningsåtgärder.
Samrådsgruppens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för att schaktningsarbeten skall kunna genomföras med så liten inverkan som möjligt för näringsidkare och allmänhet. Samverkan ger dessutom ökade kunskaper och bättre
förståelse för de olika intressen/uppgifter parterna representerar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt tekniska nämnden att tillsätta en särskild samrådsgrupp enligt
kommunledningsförvaltningens förslag. I samrådsgruppen skall ingå
representanter från tekniska förvaltningen, Centrumföreningen, KFH
(Karlskrona företags- och hantverksförening) och fastighetsägarna. I vissa fall
adjungeras näringsidkare från det område som föremål för
schaktningsåtgärder, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
_______
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1999.720.510

§ 160
Svar på motion om bättre trafikmiljö på Trossö
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari 2000, § 5, av JanOlof Petersson (fp). Motionären föreslår att trafikmiljön på Trossö ses över med
syfte att förbättra situationen för alla slags trafikanter, att vid översynen ta hänsyn
till Vägverkets rapport om trafiksituationen på Trossö, att undersöka möjligheten
att införa s.k. parkeringsskivor samt att som ett första konkret steg förbjuda
parkering i norrgående riktning på N Smedjegatan från korsningen Ö Vittusgatan
fram till Skeppsbrokajen.
Remissinstanser
Miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträde den 9 augusti 2000, § 219
Tekniska nämnden vid sammanträde den 29 augusti 2000, § 91
Både miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden konstaterar i sina
respektive yttranden att trafikplaneringen ingår som en del i det pågående
översiktsplanearbetet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 september 2001
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till motionen.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag attsatserna 1 och 3
och avslag till attsats 2.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets förslag mot Jan
Lennartssons avslagsyrkande attsats 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent
Lewéns yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att motionen, vad avser motionens tre första attsatser, skall anses besvarad med
hänvisning till vad kommunledningsförvaltningen anfört,
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2. att förbjuda parkering på Norra Smedjegatans ena sida från korsningen Östra
Vittusgatan och fram till Skeppsbrokajen, samt
3. att uppdra till tekniska nämnden att genomföra åtgärden.
_______
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2000.645.611

§ 161
Svar på motion om etablering av dagis och fritids vid Skrävle skola
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 29-30 november 2000, § 195,
av Jörgen Johansson (c) och Anne-Louise Rosell (s). Motionärerna tar upp den
positiva befolkningsutveckling som skett i området kring Sälleryd och Skrävle.
Skrävle skola har dock inte haft någon större elevökning. Anledningen till detta är
enligt motionärerna att barnomsorgsplatser och fritids saknas vid skolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti 2001, § 78,
lämnat yttrande. Nämnden uppger att diskussioner har förts inom förvaltningen att
utveckla verksamheten vid Skrävle skola till en verksamhet för barn i förskola,
fritidshem och skola f-år 2/3. Denna utvecklingsidé kommer att diskuteras vidare
inom förvaltningen. Under hösten kommer föräldrarna att inbjudas för att informeras och delta i diskussionen.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
_______
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2000.576.315

§ 162
Svar på motion om gatubelysning m.m. på p-plats intill Trädgårdsvägen i
Jämjö
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2000, § 179, av
Börje Nilsson (s). Motionären föreslår fullmäktige besluta att ge berörda instanser
i uppdrag att installera belysning, glesavverka skogsdungen samt utföra lämplig
belysning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 98, beslutat föreslå
fullmäktige att avslå motionen om ny gatubelysning på p-plats intill Trädgårdsvägen i Jämjö då kostnaderna ej ryms inom ramen för anslagna medel till gatubelysning samt att uppdra åt tekniska förvaltningen att utföra röjning och erforderlig
skyltning på nämnda plats.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 september 2001 lämnat
beslutsförslag. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2001
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Mats Lindbom (c) med tillstyrkan av ordföranden yrkar som tilläggsattsats: att
uppmana Fastighetsbolaget PBA AB att anordna erforderlig belysning vid pplatsen på Trädgårdsvägen i Jämjö.
Propositioner och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Mats Lindboms tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen om ny gatubelysning på p-plats intill Trädgårdsvägen i
Jämjö, då kostnaderna ej ryms inom ramen för anslagna medel till
gatubelysning,
2. att uppdra åt tekniska förvaltningen att utföra röjning och erforderlig skyltning
på nämnda p-plats,
3. att uppdraget finansieras inom tekniska nämnden budgetramar, samt
4. att uppmana Fastighetsbolaget PBA AB att anordna erforderlig belysning vid
p-platsen på Trädgårdsvägen i Jämjö.
_______
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2000.664.317

§ 163
Svar på motion om belysning på gångstråk i Nättraby
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211,
av Tommy Olsson (kd). Motionären vädjar till fullmäktige att besluta om att
belysning ska uppföras på motionsvägen Nättraby centrum – Tallholmen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 102, föreslagit
fullmäktige att avslå motionen om belysning av gångstråk i Nättraby då kostnaderna ej ryms inom nuvarande ekonomiska ramar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen, då kostnaderna ej ryms inom nuvarande ekonomiska ramar.
_______
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2000.365.210

§ 164
Svar på motion om Bryggareberget, ett informationscentrum
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2000, § 123, av JanOlof Petersson (fp). Motionären föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att utveckla utsiktsplatsen på Bryggareberget enligt motionens intentioner
och att turistbyrån skall uppmuntras att utveckla sin verksamhet och införa
”turistlotsar” på stadens gator.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2001
sammanställt uppgifter från turism/näringsliv, tekniska förvaltningen, världsarvssamordnaren samt lämnat yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns
yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
_______
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Akterna

§ 165
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.

Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 september 2001
Jämställdhetskommitténs protokoll 010817 och 010927
Slutrapport från Chapmanskolan: Vänortsprojekt om utvidgning av EU
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 010828 om förslag till bildande av
naturreservatet Stora Rom i Jämjö socken, Karlskrona kommun
6. Miljö- och byggnadsnämnden yttrande 010910, § 364, till naturvårdsverket om
förslag till ändring av renhållningsförordningen (1998:902) och föreskrift och
allmänt råd om undantag och särskilda villkor för dispens från deponiförbudet
för utsorterat brännbart avfall m.m.
7. Länsstyrelsen Blekinge län
• Skrivelse 010905 till riksantikvarieämbetet om eftersatt underhåll på statligt
ägda byggnader på Basareholmen, Karlskrona
• Beslut 010911 att bifalla ansökan om hemsändningsbidrag 000701-010630
8. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001
nr 90 Arbetsdomstolens dom 2001 nr 26 om alkoholtest
nr 91 Ändringar i försäkringsvillkoren AGS-KL och TFA-KL
nr 92 Aktuellt om skolan 2001
nr 93 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2000
nr 94 NVDB – normalavtal och ny ekonomisk modell för leverans av data
nr 95 Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 2000 m.m.
nr 96 Personalen i fokus 2000 – med kommunernas rekryteringsbehov till
2010
nr 97 Certifiering av besiktningsmän för lekplatser – inte tvingande för
kommunerna
nr 98 Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolledare och syokonsulenter som ej erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KL
nr 99 Arbetsdomstolens dom 2001 nr 59 om uppsägning av lönebidragsanställd vaktmästare
nr 100 Vård och omsorg och socialt stöd i kommunal regi
nr 102 Pensionsnämndens beslut om förändring av pensionsbehållning enligt
PFA 98
nr 103 Ändring i semesterlagen
9. Tackskrivelse
- Siv Holmbergs och Karl-Göran Kennlands tack för uppvaktning vid
pensionsavgång på Bubbetorps gård den 30 juli 2001
- Styrelsen för Skol-IF Mörtsjöåsen gm Mona Jönsson tackar för
penninggåva till Mörtsjölägret
_________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 13 november 2001
§ 166

Informationer och föredragningar

§ 167

Kommunala val

§ 168

Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren 2003-2004

§ 169

Uppföljning av rekonstruktion av AB Karlskronahem

§ 170

Renhållningstaxa för Karlskrona kommun 2002

§ 171

Gallringsplan för postlistor

§ 172

Tillsättning av teknisk chef

§ 173

Tillsättning av idrotts- och fritidschef

§ 174 Anmälningsärenden
_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
Tisdagen den 13 november 2001, kl 08.30-14.05
Sammanträdet ajourneras kl 10.20-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Björn Fries (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Gerthie Olsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Annicka Engblom (m)
Birgitta Ståhl (m) kl 13.30-14.05 §§ 167-174
Claes Bothén (kd)
Günter Dessin (v)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Bengt Grönblad (s)
Christina Mattisson (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Rune Andersson (m) kl 08.30-10.20 § 166

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Rolf Andersson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Jan Johansson (kd)
Bengt Lindskog (v) kl 08.30-10.20 § 166
Magnus Larsson(c)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 08.30-10.20 § 166
Mikael Andersson (fp)
kommunchef Lisbeth Sager
ekonomichef Bo Johansson
personalchef Roger Lindberg
näringslivschef Sven-Ingvar Pettersson
samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren § 166
kommunjurist Lennarth Eriksson
informationschef Ulla Nelson
universitetspraktikant Christian Henriksson
controller Olle Karlsson
ekonom Åke Karlsson
teknisk chef Anders Jaryd
renhållningschef Karl-Johan Svärd
VD Affärsverken AB Jan Svensson
Laila Karlsson

Utses att justera

Börje Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

2
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Underskrifter
Sekreterare

………………….……………………… §§ 166-174
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………
Mats Johansson

Justerande

……………………………………………
Börje Nilsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 16 november 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………..
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§ 166
Informationer och föredragningar
Under förmiddagen lämnas följande föredragningar:
1. Ekonomichef Bo Johansson, controller Olle Karlsson och ekonom Åke Karlsson
föredrar budgetberedningens förslag till Budget 2002 och plan 2003-2004.
2. VD:n för Affärsverken AB föredrar ärendet om renhållningstaxa för 2002.
3. Ekonomichef Bo Johansson föredrar ärendet om uppföljning av
rekonstruktionsplan för Karlskronahem AB.
--4. Karl-Gösta Svensson (m) lämnar förslag till skrivelse till polismyndigheten i
Blekinge län om åtgärder på Trossö för att förebygga och motverka våld och för att
stärka den enskildes säkerhet, kvällstid till sen natt under företrädesvis onsdagar,
fredagar och lördagar.
Ordföranden remitterar ärendet till rotel 2 för beredning.
5. Mats Lindbom (c) fråga om varför kommunen inte lämnat yttrande till
länsstyrelsen angående småskaligt kustfiske.
Ordföranden, som har delegation att besluta om vilka yttrande som skall lämnas,
svarar på frågan.
6. Finansiell rapport per den 31 oktober 2001 delas ut.
______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

2001.42.102

§ 167
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser till och med den 31 december 2002 följande:
BlekingeTrafikens AB bolagsstämma
ombud Rolf Andersson (s), efter Lilian Petersson
Kommunala handikapprådet
ledamot Birgitta Törnqvist (s), efter Lilian Petersson
Kommunstyrelsen allmänna utskott
ersättare Christina Mattisson (s), efter Lilian Petersson
Styrgruppen för Resurscentrum för kvinnor
ledamot Eva Strömkvist (s), efter Lilian Petersson
_______
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§ 168
Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren 2003-2004
Den s.k. förstärkta budgetberedningen har lämnat förslag till beslut om budget 2002
och planer 2003-2004. Budgetförslaget förutsätter oförändrad utdebitering för såväl
budgetåret 2002 som för planeringsåren 2003-2004.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2001 tillstyrkt förslaget.
Förslaget innehåller:
1. Nämndernas förslag till budget (omslagsbild från Kungsholmen)
2. Bilagor till nämndernas förslag (omslagsbild från Marinmuseum)
3. Budgetberedningens förslag (omslagsbild segelfartyg)
4. Kommunledningsförvaltningens budgetskrivelse den 25 oktober 2001
5. Beslutsdokument med attsatser
Yrkanden
Ordföranden och Günter Dessin (v) yrkar bifall till budgetberedningens
majoritetsförslag.
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén
(fp) yrkar bifall till ”fyrklöverns budgetförslag”, protokollsbilaga 1.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag mot fyrklöverns
budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill tillstyrka
budgetberedningens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag
röstar nej.
Björn Fries (s), Gerthie Olsson (s), Birgitta Törnqvist (s), Börje Nilsson (s),
Christina Mattisson (s), Bengt Grönblad (s), Günter Dessin (v) och ordföranden
röstar ja.
Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Karl-Gösta Svensson (m), Birgitta
Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) röstar nej.
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Således beslutar kommunstyrelsen med åtta ja-röster mot sju nej-röster enligt
budgetberedningens förslag.
Reservationer
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén
(fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande, protokollsbilaga 1.
-- -Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att för 2002 ge äldrenämnden och handikappnämnden i uppdrag att upprätta
månadsbokslut för att följa upp verksamheten,
2. att anmoda samtliga nämnder att senast inför kommunstyrelsens sammanträde i
januari 2002 återkomma till kommunstyrelsen med investeringsplaner per
objekt för godkännande, innan de i budgeten angivna investeringsramarna får
ianspråktas, samt
3. att uppdra till personaldelegationen att redovisa resultatet av
löneförhandlingarna till kommunstyrelsens allmänna utskott.
-- -Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta budget för 2002 och plan för 2003-2004 enligt budgetberedningens
majoritetsförslag.
_______
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§ 169
Uppföljning av rekonstruktion av AB Karlskronahem
Rekonstruktionsplanen beslutades av kommunfullmäktige i början av år 1999 och
skulle successivt genomföras under en treårsperiod. Inriktningen var att en förnyad
prövning skulle ske varje år mot bakgrund av hur företaget utvecklades. Nu återstår att pröva sista steget i rekonstruktionsplanen. Hittills har bolaget erhållit 200
mkr som kapitaltillskott av ursprungligen beräknade 300 mkr.
Styrelsen för AB Karlskronahem har den 10 oktober 2001 lämnat ett beslutsförslag
med tre stycken alternativ.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 23 oktober 2001, efter
överläggningar med Karlskrona Moderbolag och AB Karlskronahem, föreslagit att
alternativ 3 skall gälla. Förslaget innebär att ytterligare kapitaltillskott inte är
nödvändiga med rekonstruktionsplanen. Bolagets och kommunens revisorer delar
också denna uppfattning. Vid denna bedömning har ej beaktats de nya krav på
marknadsvärdering som aktualiserades att eventuellt gälla fr.o.m. nästa år, med
anledning av ny internationell redovisningspraxis.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att inte utbetala ytterligare kapitaltillskott till AB Karlskronahem, samt
2. att en förnyad uppföljning av rekonstruktionsplanen skall göras efter
tertialbokslutet per den 31 augusti 2002 och att denna skall presenteras för
kommunstyrelsen och AB Karlskrona Moderbolag.
_______
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Tekniska nämnden
Affärsverken AB
Akten

§ 170
Renhållningstaxa för Karlskrona kommun 2002
Affärsverken AB har efter samråd med tekniska förvaltningen översänt förslag till
renhållningstaxa för år 2002. Av föreslaget framgår att den föreslagna höjningen i
huvudsak berör den fasta delen av taxan.
Inledningen av projektet ”Sortera mera” har startat väldigt bra och kommunen ser
med tillförsökt fram emot ett Karlskrona med hög miljöprofil.
Tekniska nämnden beslutar om taxan vid sammanträde den 13 november 2001.
VD:n Jan Svensson, Affärsverken, föredrar ärendet.
Ordföranden beslutar att ärendet utgår då det ej är tillräckligt berett.
_______
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Kommunarkivet
Arkivansvariga samtliga nämnder och styrelser
Akten
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2001.401.004

§ 171
Gallringsplan för postlistor
I enlighet med bestämmelserna i Karlskrona kommuns arkivreglemente fattar
arkivmyndigheten gallringsbesluten för kommungemensamma handlingar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 oktober 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att anta gallringsplan för postlistor.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta gallringsplan för postlistor.
_______
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Personalenheten
Tekniska nämnden
Akten

§ 172
Tillsättning av teknisk chef
Kommunalrådet Mats Johansson och tekniska nämndens presidium har efter
samråd med fackliga organisationer och tjänstemannagrupp genomfört
rekryteringsarbetet tillsammans med rekryteringskonsult.
MBL-förhandling har genomförts och avslutats i enighet.
Kommunalrådsexpeditionen har med skrivelse den 16 oktober 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
att förordna Anders Jaryd som chef för tekniska förvaltningen i Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_______
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Personalenheten
Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

§ 173
Tillsättning av idrotts- och fritidschef
Kommunalrådet Mats Johansson och idrotts- och fritidsnämndens presidium har
efter samråd med fackliga organisationer och tjänstemannagrupp genomfört
rekryteringsarbetet tillsammans med rekryteringskonsult.
MBL-förhandling har genomförts och avslutats i enighet.
Kommunalrådsexpeditionen har med skrivelse den 16 oktober 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
att förordna Ann-Katrin Olsson som chef för idrotts- och fritidsförvaltningen i
Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_______
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§ 174
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 25 oktober 2001
3. Utlängans Byalag, skrivelse 010730 till miljödepartementet om utpekandet av
fastigheten Utlängan 1:16 till Natura 2000-område
4. Tekniska nämnden beslut 010918 § 115 om igångsättningstillstånd för
utbyggnad av Verkö färjeterminal
5. Revisionens basgranskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
6. Revisionens granskningsrapport 011004 om bowlinghallens verksamhet
7. Svenska Kommunförbundet 011009 erbjudande om analys av kommunens
ekonomi och ekonomistyrning
8. Styrelsen i Svenska Studentbostadsföreningen 011010 om att Svenska
Studentbostadsföreningen är bildad
9. Länsstyrelsen Blekinge län
• beslut 010921 att anvisa projektmedel till TelecomCity Live/Karlskrona
kommun
• samråd 010926 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om anläggande av viltvatten
inom fastigheten Bottnansmåla 1:12 i Karlskrona kommun
10. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001
nr 104 Statens övertagande av huvudmannaskapet för landstingens
vårdutbildningar och den ekonomiska regleringen av den kliniska
praktiken
nr 105 Personal- och kompetensförsörjningsprojektet ”Ett bättre jobb”
nr 106 Budgetpropositionen år 2002
nr 107 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 01
nr 108 Arbetsdomstolens dom 2001 nr 13 angående påstådd
lönediskriminering det s.k. ”Barnmorskemålet”
nr 109 Remiss av betänkandet ”Enskild eller allmän väg?”
nr 110 Budgetförutsättningar 2002-2004
nr 111 Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör;
personinformation på webbsidor m.m.
nr 112 Svensk Juriststämma den 13-15 november 2001
nr 115 Överenskommelse om förlängd giltighet och därefter upphörande av
villkor för arvodesanställda läkare – LÄA 98
nr 116 Aktuellt om äldreomsorgen
nr 117 Särskild lärarutbildning under åren 2002-2006
nr 118 Ny förordning om statligt stöd till arbetsgivare som bekostar
utbildning av anställda
_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
Tisdagen den 4 december 2001, kl 08.30-14.50
Sammanträdet ajourneras kl 10.55-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Björn Fries (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Gerthie Olsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Jan Lennartsson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Günter Dessin (v)
Claes Bothén (kd)
Mats Lindbom (c)
Kent Lewén (fp) kl 08.30-13.45 §§ 175-177

Tjänstgörande

ersättare

Bo Andersson (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Mikael Andersson (fp) kl 13.45-14.50 §§ 178-197

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

sekreterare

Christina Mattisson (s)
Rolf Andersson (s)
Patrik Enstedt (s) kl 08.30-10.55 § 175
Ingrid Trossmark (s)
Rune Andersson (m)
Jan Johansson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Mikael Andersson (fp) kl 08.30-14.45 §§ 175-177
kommunchef Lisbeth Sager
ekonomichef Bo Johansson
personalchef Roger Lindberg
näringslivschef Sven-Ingvar Pettersson
näringslivschef Anders Bergkvist
kommunjurist Lennarth Eriksson
samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren
samordnare Anna-Lena Cederström
informationschef Ulla Nelson
universitetsstuderande Christian Henriksson
förvaltningschef Per Olsson kl 08.30-09.25
projektledare Boritz Nordgren kl 08.30-09.25
ekonom Åke Karlsson kl 08.30-09.35
VD:n för Affärsverken AB, Jan Svensson kl 09.35-10.00
renhållningschef Karl-Johan Svärd kl 09.35-09.40
Laila Karlsson
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Utses att justera

Ann-Charlotte Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….. §§ 175-197
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………
Mats Johansson

Justerare

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

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 december 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………..
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§ 175
Informationer och föredragningar
1. Utökat behov av förskoleplatser föredras av förvaltningschef Per Olsson och
projektledare Boritz Nordgren. Barn- och ungdomsnämndens protokoll och
skrivelse utdelas.
2. Kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens internbudget 2002, föredras
av kommunchef Lisbeth Sager.
3. Renhållningstaxa 2002, föredras av VD:n för Affärsverken AB Jan Svensson.
4. Förändrat utfall för fjärrvärmeinvestering, föredras av VD:n för Affärsverken
AB Jan Svensson. Skrivelse med två nya beslutsattsatser utdelas.
5. Återuppbyggnad av idrottshall på Pottholmen föredras av samordnare AnnaLena Cederström.
6. Sigurdh R Petersson (m) tar upp frågan om bidrag med 300 tkr till Litorina
folkhögskola. Ordföranden svarar.
7. Karl-Gösta Svensson (m) tar upp frågan om skrivelse till regeringen med
anledning av länsstyrelsens agerande i detaljplanefråga om stentomten.
Ordföranden svarar. Uppdrag lämnas till samordnare Anna-Lena Cederström att
skriva fram ett beslutsförslag i ärendet.
_______
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2001.63.007

§ 176
Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på revisionens granskning
avseende transporter
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta förändring av
nuvarande resepolicy. Uppdraget föranleds av en revision genomförd av KPMG
den 26 januari 2001 i syfte att granska bl.a. bilersättningar. I uppdraget skall
hänsyn tas till de budgetdirektiv som angavs 1998 och som skäligen kan antas ingå
i en policy. Därtill bör policy vara tillämplig och stödja upphandling för
resebyråtjänster.
Förslaget har reviderats utifrån tidigare förslag lämnat för remiss inom
förvaltningarna. Remissvaren speglar en stor skillnad i bedömningen huruvida
policy skall finnas eller inte. Därtill uttalas i de fall man var överens om en policy,
skilda uppfattningar om den skall vara detaljstyrande eller inte.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 november 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen resepolicy,
2. att uppdra åt upphandlingsenheten att upphandla resetjänster enligt resepolicy,
samt
3. att överlämna åtgärder och kopior på policy till Revisionen.
_______
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2001.476.403

§ 177
Miljöplan för Karlskrona kommun
Förslaget till miljöplan har varit utställd under juli-september 2001. Miljö- och
byggnadsnämnden har vid sammanträde den 7 november 2001, § 435, föreslagit
fullmäktige att anta förslag till miljöplan.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m) yrkar
1. Frisk luft under möjliga lösningar
Även den fysiska planeringen bör anpassas för att minimera utsläppen från
trafiken. Exempel kan vara att satsa på åtgärder som ger bättre flyt (jämn hastighet)
och som minimerar rundkörning (lätt att angöra och att ta sig fram från punkt A till
punkt B).
11. God bebyggd miljö
Kommunala delmål och åtgärder, Lennartsson yrkar att följande två meningar
stryks:
”Nya bostadsområden skall i första hand lokaliseras där kollektivtrafiken redan är
utbyggd”, samt
”För att komma till rätta med bullerstörningar och föroreningar skall möjligheten
till miljörelaterade vägavgifter och miljözoner för tung- och personbilstrafik
utredas”.
Mats Lindbom (c) yrkar:
7. Bara naturlig försurning
Sista punkten under kommunala delmål med lydelsen ”Minst 50 % av den
kommunala skogen skall utgöras av lövträd år 2010” ändras till
§ Målet är att lövträdsandelen i den kommunala skogen kraftigt ökas framöver.
8. Levande skogar
Andra punkten under kommunala delmål och åtgärder med lydelsen ”Kommunen
skall verka för att lövandelen i barrskogslandskapet fördubblas till år 2020” ändras
till
§ Kommunen skall verka för att lövträdsandelen i barrskogslandskapet kraftigt
ökas till år 2020.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till Jan Lennartssons och Mats Lindboms yrkanden
samt som tilläggsyrkande:
9. Ett rikt odlingslandskap
Kommunala delmål och åtgärder:
Kommunen skall utreda möjligheterna för inköp av lokalproducerade livsmedel,
helst KRAV-märkta till skolor och åldringscentra m.m.
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Claes Bothén (kd) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till lagda ändringsyrkanden.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till yrkanden om punkt 1 och 9, samt avslag
punkterna 7, 8 och 11.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkanden punkterna 1, 7, 8, 9 och 11.
Kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandena.
Därefter beslutar kommunstyrelsen i övrigt enligt förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till miljöplan för Karlskrona kommun med ändringar enligt ovan.
_______
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2001.477.430

§ 178
Måldokument för Agenda 21-arbetet i Karlskrona kommun – revidering
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 1998 att anta måldokument för Agenda
21-arbetet i kommunen. I anslutning till detta beslutade kommunstyrelsen den 7
april 1998 att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att återkomma med revidering av miljöplan och Agenda 21-dokumentet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 7 november 2001, § 434,
föreslagit fullmäktige att anta bilagda måldokument för Agenda 21.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet förslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta bilagda måldokument för Agenda 21.
_______
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IT-enheten
IT-sekreteraren
Personalenheten
Akten

§ 179
Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Den nya Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft den 24 oktober 1998.
Övergångsvis, under en treårsperiod, tillämpas dock fortfarande datalagen för de
behandlingar som hade påbörjats före ikraftträdandet. Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och PuL kommer numer att reglera de allra flesta
behandlingar av personuppgifter. Syftet med denna lag är att skydda människor
mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Till sin hjälp med arbetet kring PuL kan personuppgiftsansvarig utse personuppgiftsombud. Ombudet är den fysiska person som, efter förordnande av den
personuppgiftsansvarige, självständigt skall tillse att personuppgifter behandlas
korrekt och att lagens krav uppfylls.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 oktober 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
att utse IT-sekreteraren till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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Samtliga förvaltningar
Ekonomienheten
Akten

§ 180
Ekonomisk rapportering 2002 för Karlskrona kommun
För att i god tid kunna planera uppföljnings- och bokslutsarbete samt tidpunkter för
nämnder och styrelsers sammanträden föreslår kommunledningsförvaltningen
följande tidplan för 2002.
Nedanstående tider avser senaste inlämningsdag för nämnder:
Datum
Avseende
AU
4/2
Bokslut 2001-12-31
26/2
15/2
Underlag årsredovisning
11/3
Budgetuppföljning februari
26/3
15/5
Delårsbokslut 2002-04-30
28/5
16/9
Delårsbokslut 2002-08-31
24/9
11/11
Budgetuppföljning oktober
19/11
3/2-03
Bokslut 2002-12-31
14/2-03
Underlag årsredovisning 2002

KS
12/3
9/4
4/6
8/10
3/12

Utöver ovanstående skall, efter beslut i kommunstyrelsen den 13 november 2001,
§ 168, äldrenämnden och handikappnämnden upprätta månadsbokslut.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 november 2001 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
att anta ovan föreslagna tidplan för rapportering 2002.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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§ 181
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2001 inhämta uppgifter för en förenklad budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport
bygger å erfarenheterna från tio av årets tolv månader.
Den reviderade budgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2001 för
kommunen som helhet skall bli positivt + 31.4 miljoner kronor.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreslagen ramjustering år 2001 mellan idrotts- och fritidsnämnden och kulturnämnden avseende vissa administrativa kostnader samt medge
att denna fördelning av de administrativa kostnaderna skall utgöra grund för en
motsvarande fördelning år 2002 och framåt,
2. att först i samband med bokslutet för år 2001 ta ställning till kulturnämndens
respektive idrotts- och fritidsnämndens framställningar om att under år 2002 få ta i
anspråk kvarstående medel för vissa driftprojekt,
3. att först i samband med bokslutet avgöra huruvida den ekonomiska ramen år
2001 skall utökas för barn- och ungdomsnämnden med anledning av ändrad lagstiftning avseende arbetslösa föräldrars rätt till kommunal barnomsorg respektive
för utbildningsnämnden med anledning av ökad undervisningsskyldighet i
gymnasieskolan,
4. att anmoda handikappnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden att
snarast vidta åtgärder, som innebär att kostnaderna anpassas till de ramar som
respektive nämnder tilldelats för år 2002,
5. att uppmärksamma nämnderna på att någon kompensation för ökning av
semesterlöneskuld inte utgår, varför kostnaderna härför skall täckas inom
respektive nämnders ramar,
6. att uppmana handikappnämnden att vidta åtgärder för att för framtiden
eliminera sådana brister i den interna ekonomistyrningen som inneburit att det
uppstått kostnadsmässiga avvikelser mellan å ena sidan beviljade och å andra sidan
verkställda biståndstimmar, samt
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7. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
_______
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Ekonomienheten
Akten

§ 182
Kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens internbudget år 2002
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 november 2001 lämnat
förslag till internbudget för år 2002. Nettokostnad enligt föreliggande förslag är
55.212.000 kronor. För utvecklings- och sysselsättningsprojekt finns en reserv till
kommunstyrelsens förfogande om 32.500.000 kronor (inkl tilläggsförslag om
10.000.000 kronor) upptagna i 2002 års budget för kommunen.
Ej påbörjade projekt förutsätts bli igångsatta först sedan projektbeskrivning och
detaljerad kostnadsberäkning redovisats och godtagits av kommunstyrelsens
allmänna utskott.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att godkänna föreliggande förslag till basbudget för kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen år 2002, samt
2. att godkänna föreliggande inriktning på projektbudget för år 2002 och att i
enlighet med tidigare beslut delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott
att lämna igångsättningstillstånd för delprojekt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______
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Kommunchefen
Personalchefen
Ekonomichefen
Näringslivschefen
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten
§ 183
Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik administration
I samband med att kommunfullmäktige tog beslut om budget för år 2001
beslutades också att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om inrättande av en
gemensam administrativ enhet för icke nämndsspecifik administration.
Kommunstyrelsen har lämnat uppdraget till en genomförandegrupp som varit
ledningsgrupp. Förändringsarbetet har organiserats i projektform.
Projektorganisationen i övrigt har bestått av projektledare, arbetsgrupp, referensgrupp chefsgrupp, referensgrupp personalorganisationer. Till projektledaren har
knutits resurser för information och administration. Genomförandegruppens totala
uppdrag har delats i tre delprojekt med hänsyn till de olika delmålen: nämndsorganisation, nya förvaltningar till följd av nya nämnder och gemensam central
administration.
Genomförandegruppen har med skrivelse den 14 november 2001 överlämnat
förslag till kommunstyrelsen och anser sig därmed ha fullgjort sitt uppdrag.
Genomförandegruppen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att föreslagen organisation enligt bilaga 1 genomförs från och med den 1
januari 2002, med undantag av överföring av intendenterna inom barn- och
ungdomsförvaltningen,
2. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till
ramfördelning och personalförändring, samt
3. att delegera till ekonomi- respektive personalchef beslut i alla ekonomirespektive personaladministrativa rutiner som rör kommunens förvaltning.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet utgår.
_______
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Personalenheten
Akten

§ 184
Personaluppföljning
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat uppföljning 2 år 2001 av
personaluppföljning för Karlskrona kommuns förvaltningar. Mätperiod 01.0101.08.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till protokollet.
_______
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2001.188.291

§ 185
Återställning av idrottshall på Trossö
Behovet av ytterligare ytor för gympaundervisning aktualiserades innan brand på
Pottholmen. I och med branden blev läget akut samtidigt som det gavs möjlighet
att se över behov och läge. Placeringen på Pottholmen har tidigare påpekats inte
vara strategiskt för skolornas behov.
Pottholmen är ett område i omvandling. Övergripande plan för området är föremål
för samrådsprocess under oktober-december 2001 och för det aktuella området
anges i huvudsak bostäder och verksamhetslokaler. Räddningskåren för östra
Blekinge har också aktualiserat behov av ett mer strategiskt läge för sin verksamhet.
Mot bakgrund av det akuta behovet och ekonomin föreslår kommunledningsförvaltningen med skrivelse den 15 november 2001, i enlighet med tekniska
nämndens förslag att hemställa hos fullmäktige att återställa idrottshallen på
Pottholmen, samt att finansiering sker genom reglering av försäkring.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2001, § 141, föreslagit
fullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att återuppföra gymnastiksalen
på befintlig plats på Pottholmen inom ramen för försäkringsersättningen ca 5 mkr.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 november 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m), med tillstyrkan av Claes Bothén (kd) och Mikael Andersson
(fp), yrkar återremiss.
Günter Dessin (v) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta
Ståhl (m) och Mikael Andersson (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att återställa idrottshallen på Pottholmen, samt
2. att finansiera återställningen genom reglering av försäkring.
_______
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§ 186
Renhållningstaxa 2002 för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2001 att tekniska nämnden från och
med den 1 januari 2002 har ansvaret för kommunens hushållsavfall. Tekniska förvaltningen har den 20 juni 2002 ingått ett avtal med Affärsverken som förlänger
Affärsverkens totalåtagande för kommunens hushållsavfall till som längst den 31
december 2003. I åtagandet ingår även framarbetande av budget och taxa. I renhållningstaxan 2002 föreslås en höjning för att täcka kostnaderna för insamlingsansvaret för elreturen, ökade kostnader för avfallsskatt avfallsstationerna samt
förslag på höjd avfallsskatt (57:50/tom).
Tekniska förvaltningen kommer att följa utfallet av den nya taxan, allt eftersom det
nya sorteringssystemet införs, och efter detta framarbeta renhållningstaxan för
2003.
Tekniska nämndens arbetsutskott har, efter delegation av tekniska nämnden, vid
sammanträde den 26 november 2001, § 140, föreslagit fullmäktige att godkänna
förslaget till renhållningstaxa för år 2002, daterad 20 november 2001 som utarbetats av Affärsverken AB.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till renhållningstaxa 2002.
_______
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§ 187
Utökat behov av förskoleplatser
Maxtaxan, rätten till förskoleplats för barn till arbetslösa och föräldralediga, samt
andra omständigheter som t.ex. en ökning av barnkullarna samverkar så att
behovet av förskoleplatser ökar. Under första halvåret 2002 prognostiseras ett
behov av drygt 200 förskoleplatser. Delar av detta behov kan dock lösas inom
befintlig verksamhet. Den beräknade merkostnaden för år 2002 till följd av
föreslagen utökning av verksamheten uppgår sammanlagt till knappt 9,9 miljoner
kronor. Av dessa beräknas dock 6 miljoner kronor kunna finansieras av utökade
generella och riktade statsbidrag. Det erforderliga medelstillskottet/tilläggsanslaget
kan härmed begränsas till knappt 3,9 miljoner kronor. I kommunens budget för år
2002 finns upptaget en reserv för detta ändamål om drygt 4 miljoner kronor, vilken
således är tillräcklig för att täcka det nödvändiga medelstillskottet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2001, § 142, lämnat
yttrande och beslutsförslag i tre attsatser.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 3 december 2001, § 112,
lämnat yttrande och beslutsförslag i 10 attsatser.
Yrkanden
Ordföranden och Günter Dessin (v) yrkar bifall till tekniska nämnden och barnoch ungdomsnämndens förslag till beslut.
Claes Bothén (kd) yrkar:
1. att anslå 2,1 mkr för utbyggnad av förskola i Ramdala samt att ge
omedelbart investeringstillstånd för detta objekt,
2. att kostnaden för investeringen skall fullt ut täckas av hyresmedel inom
barn- och ungdomsnämndens ram,
3. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att lösa behovet för resten av
förskoleverksamheten i enlighet med fyrklöverns förslag i barn- och
ungdomsnämnden,
4. att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Tekniska nämndens attsats 1-3
Barn- och ungdomsnämnden attsatserna 4-10
Claes Bothéns yrkande attsatserna 1 och 2 mot tekniska nämndens attsats 1.
Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska nämndens förslag attsatserna 1-3 samt
barn- och ungdomsnämndens attsatser 4-10.
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Reservationer
Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta
Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Mikael Andersson (fp)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt nedan, bevilja
barn- och ungdomsnämnden ett omedelbart tillstånd att genomföra ovan angiven
investering i inventarier, samt
2.att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att i samråd med övriga berörda
nämnder senast i juni månad 2002 återkomma med förslag till ytterligare
utbyggnad av förskoleverksamheten under år 2003 till följd av prognostiserad
volymökning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 7.900.000 kronor ur reserven för byggnadsinvesteringar i budget 2002
för uppförande av fyra förskoleavdelningar,
2. att investerings- och igångsättningstillstånd omedelbart meddelas,
3. att kostnaderna för investeringarna skall täckas av hyresmedel inom barn- och
ungdomsnämndens budgetram,
4. att bevilja barn- och ungdomsnämnden en ramutökning på 3,5 miljoner kronor
till följd av de ökade kostnaderna för lagstadgade rättigheter för barn till
arbetslösa och föräldralediga att erhålla förskoleplats att finansieras av i
motsvarande grad utökade statsbidrag,
5. att dessutom bevilja barn- och ungdomsnämnden en ytterligare ramutökning
med 3,9 miljoner kronor för år 2002 för utbyggnaden av förskola för den
lagstadgade rätten till förskoleplats för barn till föräldralediga samt utökat
behov av förskoleplatser beroende på maxtaxan och ett ökat barnantal att
finansieras från avsatta medel i den särskilda säkerhetsmarginalen,
6. att samtidigt anslå medel för investering i inventarier med totalt 665.000
kronor att finansieras ur den särskilda reserven för byggnadsinvesteringar
i budget 2002,
7. att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra
erforderlig planändring för aktuellt område på Verkö, samt
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8. att bemyndiga barn- och ungdomsnämnden att vid behov få återkomma med
förnyad framställan om ytterligare medel under år 2002 för erforderlig
utbyggnad av barnomsorgen till följd av ovan nämnda förändringar.
_______
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1999.61.370

§ 188
Affärsverken Karlskrona AB – förändrat utfall för fjärrvärmeinvestering i
Karlskrona
Affärsverken Karlskrona AB har med skrivelse den 24 oktober 2001 lämnat
reviderat underlag, som under februari och augusti 1999 låg till grund för
kommunfullmäktiges beslut att bevilja lån för utbyggnad av en ny värmeproduktionsanläggning, Gullberna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 november 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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2000.667.106

§ 189
Svar på motion om bankomat i Nättraby centrum
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211, av
Tommy Olsson (kd). Motionären anser att det behövs en bankomat/uttagsautomat i
Nättraby samhälle, samt att kommunstyrelsen skall arbeta för bättre service i
Nättraby vad gäller banktjänster.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 september 2001, med
hänvisning till att det finns en uttagsautomat vid Föreningsspararbankens kontor i
Nättraby, på gaveln mot ICA-affären, föreslagit att motionen därmed är besvarad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet förslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
_______

2001-12-04

Kommunfullmäktige

24

2000.666.106

§ 190
Svar på motion om bättre öppettider på Posten i Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211, av
Tommy Olsson (kd). Motionären konstaterar att Nättraby är ett samhälle som
förväntas växa framöver. Detta ställer ökade krav på offentlig service, infrastruktur
och kommersiella tjänster. Samtidigt genomför Posten AB stora förändringar.
Motionären föreslår att kommunstyrelsen skall arbeta för bättre service i Nättraby
vad gäller Postens öppettider.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 november 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
_______

2001-12-04

Kommunfullmäktige

25

2000.578.219

§ 191
Svar på motion om renoverings- och nyttjandeplan för ön Basareholmen och
dess byggnadsbestånd
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2000, § 179, av
Sven-Otto Ullnér (m). Motionären föreslår att fullmäktige ger uppdrag till
kommunstyrelsen att med förtur, tillsammans med Statens Fastighetsverk utarbeta
en renoverings- och nyttjandeplan för ön Basareholmen och dess byggnadsbestånd.
Världsarvssamordnaren har med skrivelse den 4 oktober 2001 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Både Länsstyrelsen Blekinge och Karlskrona kommun har vid
upprepade tillfällen påpekat för riksantikvarieämbetet och kulturdepartementet om
åtgärder för att bevara byggnader m.m. på ön Basareholmen som ingår i det av
Unesco utpekade världsarvsområdet. Länsstyrelsen, som i det här fallet är regional
tillsynsmyndighet, har i skrivelse till riksantikvarieämbetet påtalat den långsamma
handläggningen mellan Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ge kulturnämnden i uppdrag, att tillskriva kulturdepartementet för att
uppmärksamma och påskynda handläggningen av såväl Basareholmen som
övriga utpekade befästningar både i avseende av nationellt skydd (statligt
byggnadsminne) och förvaltarform, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
_______
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2001.100.610

§ 192
Svar på motion om ökad valfrihet för föräldrar med små barn
Motionen väcktes vid tullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Claes Bothén (kd). Motionären hänvisar bl.a. till FN:s barnkonvention artiklarna
7 och 18 vilka uttrycker att barn har rätt till att så långt möjligt bli omvårdat av
sina föräldrar samt att konventionsstaterna är skyldiga att ge lämpligt bistånd till
vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnens uppfostran.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti 2001, § 79,
lämnat yttrande och föreslår att motionen avslås. Nämnden menar att förslaget
i motionen beskrivs som ett alternativ till att införa maxtaxan. Det innebär att
ersättning till föräldrar enligt motionens förslag skall finansieras med det statsbidrag som kommunen kan få om maxtaxan införs. Villkor för att få bidraget är
att man i kommunen tillämpar en taxa för sin förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, som ligger inom de ramar som förordningen (SFS 2001:160) anger.
Finansiering av det som anges i motionen kan följaktligen inte göras med pengar
som avses för införande av maxtaxan.
Allmänna utskottet har den 30 november 2001 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Claes Bothén (kd), med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Sigurdh R Petersson (m)
och Mikael Andersson (fp), yrkar bifall till motionen.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Claes Bothéns
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka allmänna
utskottets förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Claes Bothéns yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Björn Fries (s), Gerthie Olsson (s), Birgitta Törnqvist (s), Börje
Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bo Andersson (s), Günter Dessin (v) och
ordföranden.
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Följande röstar nej: Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svensson (m), Jan
Lennartsson (m), Birgitta Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och
Mikael Andersson (fp).
Således beslutar kommunstyrelsen med 8 ja-röster mot 7 nej-röster enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_______
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2000.528.611

§ 193
Svar på motion om taxekonstruktion för barnomsorgsavgift
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2000, § 162, av
Günter Dessin (v). Motionären föreslår att om en familj har en inkomst som gör att
deras barnomsorgsavgift för barn två och tre blir lägre om den räknas efter taxetabell än efter gällande taxekonstruktion, skall den lägre avgiften gälla.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 21 februari 2001, § 20,
lämnat yttrande och föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_______
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Akterna

§ 194
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
2. Skrivelse 011026 från Karlskrona kommun och Emmaboda kommun till
Banverket om tågtrafiken på Kust- till kustbanan, delen Emmaboda-Karlskrona
3. Räddningstjänsten Östra Blekinge 011016 Brandstationsutredning Karlskrona
4. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 011025 – Fördelaktigt avtal
med TT
5. Handikappnämndens beslut 010926 § 48 om Nytt reglemente för kommunala
handikapprådet
6. Miljödepartementets regeringsbeslut 011018 till Naturvårdsverket om fastställande av ny lista över vissa våtmarker enligt den s.k. Ramsarkonventionen
7. Långörens Hembygdsförenings skrivelse 011108 med skriftlig förklaring om
vissa tillståndspliktiga arbeten som länsantikvarien menar har genomförts på
den lagskyddade fastigheten Långören 1:13, förutvarande lotsstation, utan
formellt samråd eller formellt tillstånd
8. Länsstyrelsen Blekinge län
• yttrande 011001 till näringsdepartementet. Remiss av Statens
Energimyndighets utredningsrapport ”Vindkraften i Sverige, maj 2001”
• rapport 011011 om festivaltillsyn i Blekinge år 2000
• yttrande 011015 till miljödomstolen om ansökan från Karlskrona kommun
avseende försöksverksamhet med infiltration m.m. vid V Vång och Hillerslätt
i Ronneby kommun
• yttrande 011016 till Banverket om synpunkter på marknadsanalys persontrafik
• yttrande 011016 till Banverket om synpunkter på marknadsanalys godstrafik
• samråd 011031 till Vägverket om stabilisering av vägbank m.m. vid väg 725
mellan Augerum och Lyckeåborg i Karlskrona kommun
• 011101 till Lantmäteriet om byggnadsminnesförklaring av stadsfarmen
Lorentsberg på fastigheten Karlskrona 6:16 i Karlskrona kommun
9. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001
nr 121 Äntligen en infrastrukturproposition?
nr 122 Bidrag och stöd till gymnasieelevers resor, inackordering m.m.
nr 123 Överenskommelse om pensions- och försäkringsavtal PFA 01
_______
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2001.484.114

§ 195
Yttrande över delbetänkandet: Mot ökad koncentration – Förändring av
polisens verksamhet (SOU 2001:87)
Justitiedepartementet har givit Karlskrona kommun möjlighet att avge yttrande
över delbetänkandet. Betänkandet berör förslag till ändringar i polisens arbetsuppgifter som innebär att polisen i ökad utsträckning kan koncentrera sig på sin
centrala funktion, d.v.s. att minska brottsligheten och öka tryggheten.
I detta ärende har samråd skett med socialförvaltningen, handikappförvaltningen,
tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningarnas
synpunkter har arbetats in i yttrandet.
Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Sigurdh R Petersson (m) och ordföranden
yrkar ett tillägg om finansieringsprincipen.
Kommunstyrelsen tillstyrker yttrandet med denna justering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att som sitt yttrande överlämna bifogade förslag till Justitiedepartementet.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_______
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2000.555.430

§ 196
Hemställan angående Natura 2000-område på Utlängan
Utlängans byalag har till kommunen hemställt att kommunen skriver till
regeringen och begära att fastigheten Utlängan 1:16 tas bort från listan över
områden som skall ingå i Natura 2000. Dessutom begär man att Utlängans övriga
fastighetsägare liksom övriga berörda myndigheter, vid eventuell ny prövning av
ärendet, skall beredas tillfälle till yttrande.
Anledningen är dels att Utlängans fastighetsägare anser si berörda men att de ej
beretts tillfälle till yttrande dels att byalaget anser att länsstyrelsen kommit med
olika uppgifter till kommunen (Natura 2000) och till miljödomstolen
(Vindkraftsetablering), vilket medfört att kommunen vilseletts till att godkänna
Natura 2000-området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 21 november 2001 lämnat
yttrande och föreslår kommunstyrelsen besluta
att bifalla Utlängans byalags hemställan.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_______
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§ 197
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar avgående näringslivschefen Sven-Ingvar Pettersson med en
blomsterbukett. Pettersson avgår med pension efter nästan 40 år i kommunen.
Näringslivschef Sven-Ingvar Pettersson tackar kommunstyrelsen för gott
samarbete och ger en kort återblick över de gånga åren.
Ordföranden tackar tjänstemännen, ledamöterna och ersättarna för det gångna årets
arbete, för gott samarbete, bra beslutsunderlag och ett konstruktivt arbetsklimat i
kommunstyrelsen. Ordföranden önskar alla en trevlig och avkopplande helg.
2:e vice ordförande Sigurdh R Petersson tackar näringslivschefen för ett givande
samarbete. Vice ordförande tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för det goda
arbetsklimatet i kommunstyrelsens arbete samt tackar ordföranden för föreslag till
konstruktiva lösningar och önskar ordföranden en trevlig helg.
_______

