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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 13 januari 2004, kl 08.30-14.35
Sammanträdet ajourneras kl 09.45-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) ej § 18 p.g.a. delikatessjäv
Karl-Gösta Svenson (m) p.g.a. jäv ej § 20:1
Birgitta Ståhl (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustavsson (mp)

Tjänstgörande ersättare

Jan-Olof Petersson (fp) § 18

Närvarande

ersättare

Tore Ahrnström (s)
Ingrid Trossmark (s)
Bo Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Rolf Andersson (s)
Eva Lengstedt (s)
Annicka Engblom (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-09.35 § 1
Marcel Abedini (mp)

Tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
VD Moderbolaget Roger Lindberg
Samordnare Ann-Katrin Olsson
Personalchef Anneli E Malmström
Informationschef Ulla Nelson
Näringslivschef Peter Adaktusson ej § 8 p.g.a. jäv
Ekonom Åke Karlsson kl 09.00-09.25 del av § 1
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Christina Mattisson
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Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§ 1-20
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Mats Johansson

Justerare

…………………………………………..
Christina Mattisson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 19 januari 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………………….
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§1
Föredragningar och informationer
1. Yttrande över revisionsrapport om internutbildning föredras av personalchef
Anneli E Malmström,
2. Demokratiutredningens förslag föredras av informationschef Ulla Nelson.
3. Uppsägning av avtal om mellan kommunal kostnadsutjämning föredras av
ekonom Åke Karlsson.
4. Vid eftermiddagens beslutssammanträde avtackar ordföranden samordnare AnnKatrin Olsson med blommor. Ny samordnare har vid dagens sammanträde utsetts
och Olsson övergår nu att på heltid vara idrotts- och fritidschef samt ansvarig för
Rosenholmsprojektet.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda/nominerade
Berörd nämnd/styrelse
Akten

2004.8.102

§2
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser till och med den 31 december 2006 följande:
Politisk samverkan vård och omsorg (PSVO)
Ledamot
Peter Johansson (s)
Birger Wernersson (s)
Jan-Åke Nordin (m)
Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO)
Ledamot
Förvaltningschef Lars Larsson
Förvaltningschef Anders Nordberg
Svenskt Vatten, nominering
Ordförande
Percy Blom (s)
Kommunråd – stöd till mest utsatta barn/ungdomar
Ordförande
Ingrid Augustinsson Swennergren, efter Lisbeth Sager
_______
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Jordbruksdepartementet
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

6

2003.463.480

§3
Yttrande över jordbruksdepartementets remiss om djurens välfärd och
pälsdjursnäringen (SOU 2003:86)
Jordbruksdepartementet har med skrivelse den 21 oktober 2003 översänt
rubricerade ärende för yttrande. Svar senast den 2 februari 2004.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i samråd med näringslivsenheten, lämnat
yttrande och beslutsförslag den 9 december 2003. Miljö- och byggnadsnämnden
har vid sammanträde den 12 januari 2004 tillstyrkt yttrandet.
Karlskrona kommun anser att de förslag som läggs är väl underbyggda och motiverade. Kommunen stödjer helt utredningens förslag om att ge minknäringen tid
till utgången av år 2010 att anpassa verksamheten till 4 § djurskyddslagen.
Samtidigt vill kommunen peka på de regionpolitiska och ekonomiska konsekvenser som en avveckling av minknäringen skulle få.
Allmänna utskottet tillstyrker förslaget.
Yrkande
Björn Gustavsson (mp) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag och yrkar
enligt eget förslag till yttrande, protokollsbilaga 1.
Ordföranden, med tillstyrkan av Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Karl-Gösta
Svenson (m), Gerthie Olsson (s) och Tommy Olsson (kd), yrkar avslag till Björn
Gustavssons yrkande och bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Björn
Gustavssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Reservation
Björn Gustavsson (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande,
protokollsbilaga 1.
Således beslutar kommunstyrelsen
Att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till
jordbruksdepartementet.
_______
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Kommunrevisionen
Ekonomienheten
Upphandlingsenheten
Kommunfullmäktige

7

2003.396.007

§4
Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd och
direktupphandling
Karlskrona kommuns förtroendevalda revisorer har med skrivelse den 16
september 2003 översänt granskning i rubricerade ärende. Revisorerna vill särskilt
göra kommunstyrelsen uppmärksam på att det saknas rutiner för beviljande av
anstånd med betalning av fakturor. Regelverk och rutiner bör snarast fastställas och
implementeras. Vidare vill revisorerna uppmärksamma kommunstyrelsen på att de
fastställda rutinerna avseende upphandlingar inte följs. Styrelsen bör påtala
behovet av att kommunens riktlinjer följs dels för att kunna göra bra inköp och
spara skattemedel och dels för att säkerställa att LOU inte åsidosätts.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen delar revisionens
uppfattning att det är en brist att det saknas enhetliga och skriftliga rutiner kring
hur man skall hantera anstånd med betalning av fakturor. När det gäller enhetligheten i tillämpning av påminnelser, kreditvillkor m.m. delar vi revisionens uppfattning att större enhetlighet bör tillämpas mellan kommunens förvaltningar.
Kommunledningsförvaltningen delar också revisionens uppfattning om att fastställda rutiner avseende upphandlingar inte följs. För att råda bot på denna brist
planeras nu utbildningsaktiviteter som bland annat har till syfte att eliminera de
påtalade bristerna.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget med tilläggsyrkanden:
att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram uppföljningssystem med syfte att möjliggöra kontroll över
hur upphandlingsreglerna tillämpas.
2. att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att vid direktupphandling mellan ett och tre basbelopp, vad avser vara eller tjänst,
och mellan två till fem basbelopp, vad avser konsulttjänster, alltid skall ske på ett
sådant sätt att minst tre leverantörer tillfrågas. Anbudsförfrågan, lämnade bud och
beslutsskälen skall skriftligen dokumenteras. Den anställde som ansvar för
upphandlingen skall underteckna beslutsdokumentet. Vidare skall närmast
överordnad skriftligen godkänna upphandlingen.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottet med tilläggsyrkanden.

13 januari 2004

8

Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att överlämna kommunledningsförvaltningens skrivelse som svar på
ovannämnda revisionsrapport,
2. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att senast i juni månad 2004 ha
utarbetat ett förslag till policy för betalningsanstånd, samt
3. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram uppföljningssystem med
syfte att möjliggöra kontroll över hur upphandlingsreglerna tillämpas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att höja beloppen avseende § 5 ”Direktupphandling vid lågt värde utan
ramavtal” i kommunens reglemente för upphandling från ett basbelopp till tre
basbelopp, vad avser vara eller tjänst, och från två basbelopp till fem basbelopp
avseende upphandling av konsulttjänster, samt
2. att vid direktupphandling mellan ett och tre basbelopp, vad avser vara eller
tjänst, och mellan två till fem basbelopp, vad avser konsulttjänster, alltid skall ske
på ett sådant sätt att minst tre leverantörer tillfrågas. Anbudsförfrågan, lämnade
bud och beslutsskälen skall skriftligen dokumenteras. Den anställde som ansvar för
upphandlingen skall underteckna beslutsdokumentet. Vidare skall närmast
överordnad skriftligen godkänna upphandlingen.
_______
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Karlskrona kommuns revisorer
Budgetsekreteraren
Personalchefen
Akten

9

2003.338.007

§5
Yttrande över revisionsrapport om internutbildning
KPMG har fått i uppdrag att genomföra en granskning av ”Interna utbildningar” i
kommunen. Kommunens revisorer har med skrivelse den 14 augusti 2003 lämnat
granskningen och instämmer helt i de synpunkter som framförs under punkt 7 i
granskningsrapporten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Allmänna utskottet tillstyrker förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar: att återremittera yttrandet för att formulera ett svar utan att
ta ställning till inrättande av en FoU-enhet.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall
återremitteras röstar ja, den som vill att ärendet skall avgöras idag röstar nej.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Patrik Enstedt (s),
Ann-Charlotte Svensson (s), Börje Nilsson (s), Lisbeth Petersson (s), Günter
Dessin (v), Björn Gustavsson (mp) och ordföranden.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m),
Birgitta Ståhl (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c).
Kommunstyrelsen beslutar således med nio nej-röster mot sex ja-röster att ärendet
skall avgöras idag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag.
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Reservationer
Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Birgitta Ståhl (m),
Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande som svar på
revisionsrapporten,
2. att som inriktningsbeslut godkänna inrättande av ett FoU-centrum för
Karlskrona kommun,
3. att uppdra åt nuvarande arbetsgrupp att vidareutveckla idén kring detta FoUcentrum, samt
4. att ett detaljerat förslag till FoU-centrum är klart för beslut under hösten 2004 i
samband med budgetberedningen 2005.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Socialnämnden
Akten

11

2001.274.760

§6
Delrapport av projektet ”Karlskrona samlas mot droger”
Rubricerade projekt pågår sedan september 2002 i Karlskrona kommun, i samarbete med flera förvaltningar. Bidrag till projektet beviljas av Länsstyrelsen som
kräver halvårsredovisningar av verksamheten. Socialförvaltningens drogsamordnare har upprättat rapporten för översändande till Länsstyrelsen efter godkännande
av kommunstyrelsen.
Socialnämnden har vid sammanträde den 15 december 2003, § 193, godkänt
rapporten och att den delges utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden,
kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna överlämnad rapport, samt
2. att överlämna rapporten till Länsstyrelsen i Blekinge län och hemställa om
utbetalning av tidigare beviljade medel till projektet.
_______
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Idrotts- och fritidsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

12

2004.10.824

§7
Aktivering av medel till café Terraqotta
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 24 november 2003, § 93,
beslutat att uppdra åt förvaltningen att förlänga hyresperioden med 5-6 månader
under 2004, att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna till samlokalisering med annan verksamhet samt under förutsättning att detta är möjligt
anhålla om att få disponera reserverade medel om 500 tkr för denna verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 december 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att för år 2004 till idrotts- och fritidsförvaltningen överföra 500 tkr till den
förlängda projektverksamheten vid Café Teraqotta, samt
2. att redovisning av projektverksamheten skall tillställas kommunstyrelsen.
_______
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Personalenheten
Näringslivschefen
Akten

13

2003.570.023

§8
Tillsättning av näringslivschef
Kommunstyrelsens presidium har med skrivelse den 17 december 2003, efter
samråd med fackliga organisationer, genomfört rekryteringsarbetet tillsammans
med rekryteringskonsult.
Peter Adaktusson anmäler jäv och lämnar lokalen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att från och med den 15 januari 2004 förordna Peter Adaktusson, 560203-2715,
som näringslivschef i Karlskrona kommun.
_______
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Personalenheten
Samordnaren
Akten

14

2003.535.023

§9
Tillsättning av samordnare rotel 2, välfärdsfrågor
Kommunstyrelsens presidium har, efter samråd med fackliga organisationer,
genomfört rekryteringsarbetet tillsamman med rekryteringskonsult.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att från och med den 15 januari 2004 förordna Ingrid Augustinsson Swennergren,
510921-3404, som samordnare för rotel 2 – välfärdsfrågor - i Karlskrona kommun.
_______
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Personalenheten
Ekonomienheten
Socialnämnden
Akten

15

2004.11.023

§ 10
Utlysande av tjänst som socialchef
Enligt förlängt anställningsavtal upphör Ingrid Augustinsson Swennergrens
förordnande som socialchef. Kommunledningen bedömer att tjänsten bör
återbesättas. Kostnaden för att genomföra rekryteringen beräknas till ca 180 000
kronor inkl annonser och personbedömning. Konsulthjälp kan avropas enligt
gällande ramavtal. Kommunstyrelsens och socialnämndens presidium föreslås
bilda rekryteringsgrupp för beredning av tillsättningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att kommunstyrelsens presidium tillsammans med socialnämndens presidium
utses till rekryteringsgrupp,
2. att anvisa 180 000 kronor för rekrytering av socialchef, samt
3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 2004.
_______
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Kommunfullmäktige

16

1999.696.100

§ 11
Demokratiutredningens förslag
Demokratiutredningen har tidigare lämnat sitt förslag till kommunstyrelsen, som
behandlade detta den 6 februari 2001. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat
om fyra av demokratiutredningens förslag. Resterande förslag, har efter en bred
remiss beretts av kommunledningsförvaltningen i samråd med kommunfullmäktiges presidium.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 december 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag i 13 attsatser. Allmänna utskottet tillstyrker förslaget.
Börje Nilsson (s), Birgitta Ståhl (m), Tommy Olsson (kd) och Björn Gustavsson
(mp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till arvodesberedningen att utarbeta förslag till arvode och regler för
kommunfullmäktigeledamöters arbetsplatsbesök,
2. att avslå förslag om allmänhetens frågestund vid varje kommunfullmäktigemöte,
3. att överlämna demokratiutredningens förslag om ungdomsfullmäktige till
ungdomsrådet för fördjupad beredning och eventuellt förslag till förändring,
4. att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att årligen inventera
kommunfullmäktigeledamöternas utbildningsbehov och genomföra erforderlig
kompletterande utbildning,
5. att avslå förslag om partivis placering av ledamöterna i fullmäktigesalen,
6. att i avvaktan på nya tekniska lösningar avslå förslaget om att sända
kommunfullmäktige på Internet,
7. att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra åtgärder så att kommunens
arbetssätt vitaliseras genom att fortlöpande informera invånarna om vad som sker
inom nämndens ansvarsområde,
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8. att projektet för stadsmiljöprogram används som referensprojekt för att utveckla
ökad medborgardialog,
9. att uppdra till samtliga nämnder att kontrollera att nämndens planer och policy
dokument finns publicerade på kommunens hemsida,
10. att avslå förslag om ytterligare reglering av politisk information i bibliotek och
skolor,
11. att erbjuda de ledamöter i fullmäktige som saknar e-post en gemensam epostadress,
12. att uppdra till utbildningsnämnden att ändra SFI-undervisningen så att
samhällsinformation och värdegrundande kunskaper i väsentlig omfattning ingår,
samt
13. att övriga förslag från demokratiutredningen lämnas utan ytterligare åtgärd.
_______
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Ekonomienheten
Akten

18

2003.155.042

§ 12
Budget- och verksamhetsuppföljning november månad 2003
Enligt kommunstyrelsens beslut i mars månad skall kommunstyrelsen under resten
av år 2003 månatligen inhämta uppgifter för en budgetutfallsprognos för helår
2003. Föreliggande rapport bygger på erfarenheterna från elva av årets tolv
månader.
Årets kompletteringsbudget förutsätter att det ekonomiska resultatet för kommunen
som helhet skall bli positivt, +1,5 mkr. En prognos efter november månads utgång
pekar mot ett resultat om +3,8 mkr. Negativa avvikelser befaras b land annat på
äldrenämnden, utbildningsnämnden, reavinster från skogsförsäljning samt på handikappnämnden.
De uppvägs dock mer än väl av att positiva avvikelser kan förväntas på bland annat
försäkringsersättning, intäkter av engångskaraktär, vissa poster inom huvudprogrammet Finansiering, finansnettot, kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningen och på socialnämnden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
_______
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2003.553.740

§ 13
Uppsägning av avtal om mellankommunal kostnadsutjämning
Riksdagen har den 13 november 2003 fattat beslut om att från den 1 mars 2004
införa ett nytt separat och nationellt utjämningssystem för kommunernas LSSkostnader. Beslutet innebär också att nuvarande (kvarvarande) länsvisa mellankommunala utjämningssystem i princip samtidigt skall upphöra. De närmare
formerna härför måste dock beslutas av berörda kommuner i respektive län.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 december 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
Att Karlskrona kommun med hänvisning till beslut om nytt nationellt
utjämningssystem från den 1 januari 2004 säger upp nuvarande avtal om
mellankommunalt utjämningssystem för LSS-kostnader i Blekinge län.
_______
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Kommunfullmäktige
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2003.552.253

§ 14
Försäljning av skogsfastigheter
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att sälja inte tätortsnära skogsfastigheter.
I en första etapp har tre skogsskiften utbjudits till försäljning. Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 12 december 2003 lämnat yttrande och beslutförslag.
Områdena omfattar tillsammans ca 210 hektar skogsmark.
Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare och genomförts medelst
anbudsförfarande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastigheten Karlskrona Lösens-Älmtamåla 2:2 samt del av fastigheten
Karlskrona Lösens-Älmtamåla 2:3, vilken efter lantmäteriförrättning inreglerats i
Karlskrona Lösens-Älmtamåla 2:2, överlåts och försäljs mot en köpeskilling av
tremiljonerfemhundratusen (3 500 000) kronor,
2. att fastigheterna Karlskrona Långelycke 1:4 och Karlskrona Germundsmåla 1:9,
överlåts och försäljs till en köpeskilling av enmiljonsjuhundrasjuttiosjutusen (1 777
000) kronor, samt
3. att del av fastigheterna Karlskrona Vedeby 2:3, 13:1 och 22:1 samt del av
Karlskrona Vedebylund 1:1, vilka efter lantmäteriförrättning erhåller beteckningen
Karlskrona Vedeby 22:1, samt fastigheten Karlskrona Biskopsberg 2:1, överlåts
och försäljs till en köpeskilling av enmiljonniohundrafemtiotusen (1 950 000)
kronor.
_______
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2003.551.253

§ 15
Försäljning av Sjöbladhsskolan, fastigheten Sjöbladh 14
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att sälja rubricerade fastighet. Fastigheten
annonserades ut för försäljning i februari-mars 2003. Vid anbudsöppningen
framkom att Byggadministratören i Blekinge AB lämnat förmånligast anbud, med
en anbudssumma om 4 300 000 kronor. Anbudsgivarens avsikt är att bygga om
skolbyggnaderna till bostadsrättslägenheter.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 12 december 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag i ärendet. Fastigheten har använts som skol- och kontorsändamål och omfattas av detaljplan fastställd 1948 som medger område för allmänt
ändamål. Vid ändrad användning av fastigheten krävs en detaljplaneändring. Den
tilltänkte köparen är angelägen att påbörja arbetena med ombyggnaden av fastigheten snarast möjligt, varvid ett planuppdrag har lämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen och en skyndsam handläggning har efterfrågats.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande försäljning av Sjöbladh 14 till Byggadministratören i
Blekinge AB för en köpeskilling om fyramiljonertrehundratusen (4 300 000)
kronor enligt upprättat köpeavtal, samt
2. att för egen del hemställa hos miljö- och byggnadsnämnden att skyndsamt
genomföra en planändring enligt ovan för fastigheten Sjöbladh 14.
_______
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2003.215.041

§ 16
Fastställande av investeringsram och investeringsinriktning för de kommunägda företagen år 2004
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för år 2003 att styrningen
av de kommunägda företagens investeringar skall preciseras på ett tydligare sätt än
vad som gällt före år 2003. Styrningen skall dels avse total investeringsnivå med
uppdelning per bolag dels ange investeringsinriktningen inom respektive företag.
AB Karlskrona Moderbolag har nu lagt ett förslag som omfattar samtliga
kommunens företag. Inklusive redan beslutad upplåning uppgår beräknade internt
tillförda medel för år 2004 till 186,3 mkr (121,3 internt tillförda medel + 65,0
redan beslutad upplåning). Om bolagens upplåning inte skall öka ytterligare måste
således investeringsutgifterna under år 2004 begränsas till 186,9 mkr. Det förslag
som moderbolaget avlämnat omfattar investeringar om 196,2 mkr.
Enligt det förslag som här presenteras föreslås att de investeringar som
Affärsverken upptagit under affärsområdet kommunikationsnät skall utgå. Totalt
investeringsbelopp skall således begränsas till 188 mkr. Aktuella siffror för såväl
internt tillförda medel som investeringsvolymer framgår av sidan 1 i bilagda
förteckning över ”Bolagens investeringsbudgetar 2004”.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2004 tillstyrkt förslaget.
Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa total investeringsram för de kommunägda företagen till 188 mkr för
år 2004 i enlighet med bifogade investeringsbudgetar med justering enligt ovan för
affärsområdet kommunikationsnät, samt
2. att bevilja igångsättningstillstånd för aktuella investeringsobjekt inom
respektive affärsområde för Affärsverken Karlskrona AB.
_______
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2003.486.511

§ 17
Trafikreglering för Ronnebygatan gällande varuleveranser kvällstid
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2001, § 108, att försörjningstrafiken
regleras till och från Ronnebygatan mellan kl 05.00-11.00 med undantag av
transporter med färdtjänst.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2003, § 71, beslutat
föreslå kommunfullmäktige att varuleveranser till gågatan även får ske på kvällstid
kl 18.00-21.00 samt att uppdra åt tekniska nämnden att ändra lokala trafikföreskrifter i enlighet med första attsatsen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2004 föreslagit att
kommunstyrelsen skall avslå tekniska nämndens förslag med förslag att dispens
kan sökas.
Gerthie Olsson (s), med tillstyrkan av Kent Lewén (fp), yrkar att dispens från
gällande bestämmelser avseende trafikregleringen på Ronnebygatan, den del som
är gågata, kan sökas hos tekniska förvaltningen om särskilda skäl finns.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Gerthie Olssons yrkande.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att dispens från gällande bestämmelser avseende trafikregleringen på
Ronnebygatan, den del som är gågata, kan sökas hos tekniska förvaltningen om
särskilda skäl finns.
_______
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2003.461.610
2003.515.600

§ 18
Skolplan för Karlskrona kommun åren 2004-2006
”I alla kommuner skall det finnas av kommunfullmäktige antagen skolplan som
visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen
skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de
nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa
upp och utvärdera skolplanen.” Skollagen 2 kap 8 §.
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har skrivit skolplaner för
respektive ansvarsområde enligt nämndsbeslut. Enligt uppdrag har gemensam
inledande text tagits fram.
Utbildningsnämnden den 16 oktober 2003, § 84
Barn- och ungdomsnämnden den 22 oktober 2003, § 110
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2004 tillstyrkt förslaget.
Jäv
Gunilla Ekelöf (fp) anmäler delikatessjäv och lämnar lokalen vid beredning av och
beslut i detta ärende.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt att sidan
om ”kunskapsstaden” tas bort i utbildningsnämndens förslag. Denna sida är utbytt i
den inledande texten.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till det borgerliga förslaget till skolplan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot det borgerliga
förslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen bifalla Christina Mattissons yrkande om att
sidan om ”kunskapsstaden” i utbildningsnämndens förslag tas bort.
Reservationer
Kent Lewén (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Birgitta Ståhl
(m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för eget
yrkande, protokollsbilaga 2.

13 januari 2004

25

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämndens skolplaner, samt
2. att anta gemensamt inledande dokument.
_______
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2003.238.620

§ 19
Svar på motion om inrättande av jourskolor i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av
Richard Jomshof (sd). Motionären vill att fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna kring att i Karlskrona inrätta jourskola
för stökiga elever enligt den modell som diskuterats i Stockholm.
Remissyttranden
Utbildningsnämnden den 16 oktober 2003, § 85
Barn- och ungdomsnämnden den 19 november 2003, § 118
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 december 2003
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. Barn- och ungdomsnämnden
anser att kommunen erfarenhetsmässigt redan i nuläget har goda möjligheter att i
särskilda fall låta en elev byta till annan skola (genom samarbete mellan skolorna
samt genom tillgång till Resursskolorna. I kommunen finns god kompetens vad
gäller utredningsförfarande i elevvårdsorganisationen (kombination av lokal och
central elevvård samt Svarte Petter-projektet). Utbildningsnämnden anser inte att
det finns något behov av jourskolor i Karlskrona.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
_______
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Akterna

§ 20
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
Jäv Karl-Gösta Svensson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen § 20:1.
Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 18 december 2003
3. Miljödepartementets beslut om justeringar av områden som tidigare beretts
skydd som särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet
4. Miljödepartementets beslut 031106 om redovisning till EG-kommissionen med
förslag på nya områden och förslag till ändringar i redan beslutade områden för
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
5. Försvarsdepartementet beslut 031204 om samövning med den tyska marinen i
Hanöbukten
6. Vårdförbundet Blekinges skrivelse 031110 om ev. ändringar i förbundsordningen
7. Vårdförbundet Blekinges skrivelse 031117 om delårsrapport 030831
8. Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 031204 att begära uppskov med
beslut om internbudget för år 2004
9. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 031127 – Anmälan för
deltagande i upphandling av mobilstationer
10. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet missiv 031203 om kommunoch landstingssamarbete
11. Naturvårdsverket 031128 redovisning av regeringsuppdrag om Natura 2000
uppdrag 9 i regleringsbrevet för Naturvårdsverket 2003
12. Fotgängarnas förening (FOT) 031119, gm ordf professor em. Olof Gunnarsson,
Rådbok – trafikmiljöbesiktningar/trafikinspektioner som metod för att
åstadkomma bättre trafikmiljö för fotgängare och cyklister i tätort
13. Glesbygdsverket 031208 Rapport från boendekonferensen den 20 oktober 2003
14. Länsstyrelsen i Blekinge län
• beslut 031117 om ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till täktverksamhet
på fastigheten Saleboda 1:6
15. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003
nr 100 Kommunernas ekonomiska läge – november 2003
nr 102 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 03
nr 103 Hyreshöjning från och med 1 januari 2004 för lokaler med avtal knutna
till konsumentprisindex, KPI
nr 104 Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare
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nr 105 Överenskommelse om ändrade bestämmelser för lönehöjningar och
lägsta löner i BEA 01
nr 106 Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 2002
nr 107 Ny bestämmelse i förvaltningslagen om användning av fax och e-post
hos myndigheter och nytt lagkrav på information om användning av
cookies
nr 109 La Scala domens konsekvenser för kommunernas exploateringsavtal
nr 110 Tidningsbilagan ”Utvecklande Jobb #2”
nr 111 Arbetsdomstolens dom 2003 nr 70 i fråga om det funnits saklig grund
för uppsägning och godtagbart skäl för avstängning av en sjuksköterska
16. Tackskrivelser
- Catharina Blom, Region Blekinge, tackar för uppvaktning i samband med
invigning
________

10 februari 2004

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 10 februari 2004
§ 21

Informationer och föredragningar

§ 22

Yttrande över utbildningsdepartementets betänkande Unga utanför (SOU 2003:92)

§ 23

Yttrande över finansdepartementets remiss om utjämningskommitténs betänkande Gemensamt
finansierad utjämning i kommunsektorn

§ 24

Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform

§ 25

Förslag till nya bidragsregler etc. för enskilda vägar inom Karlskrona kommun

§ 26

Investeringstillstånd för investeringar upptagna i tekniska nämndens budget år 2004

§ 27

Anmälningsärenden

§ 28

Åtgärder för minskad sårbarhet och elberoende i Karlskrona kommun

§ 29

Yttrande över Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets utredning om fiskeförbud i ett marint skyddat
område

§ 30 Östersjöinstitutets anhållan om en rörelsekredit
_______

10 februari 2004

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
Tisdagen den 10 februari 2004, 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)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Karl-Gösta Svenson (m) ej § 27 p.g.a. jäv
Birgitta Ståhl (m)
Tommy Olsson (kd) kl 08.30-10.10 § 21
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustafsson (mp)

Tjänstgörande

ersättare

Thore Arnström (s) kl 08.30-10.10 § 21
Ingrid Trossmark (s)
Ewa Lengstedt (s) kl 13.30-14.10 §§ 22-30
Jan Johansson (kd) kl 13.30-14.10, ej § 25 p.g.a. jäv
Carl-Göran Svensson (m) §§ 25 och 27

Närvarande

ersättare

Ewa Lengstedt (s) kl 08.30-10.10 § 21
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Patrik Hansson (s) kl 08.30-10.10 § 21
Annicka Engblom (m) ej § 27 p.g.a. jäv
Carl-Göran Svensson (m)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-10.10 § 21

Tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
VD Moderbolaget Roger Lindberg
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Anneli E Malmström kl 13.30-14.10 §§ 22-30
Näringslivschef Peter Adaktusson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren
TN:s Ordförande Percy Blom (s) kl 08.30-08.50 § 21:1
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 08.30-08.50 § 21:1
Gatuchef Benny Ohlsson kl 08.30-08.50 § 21:1
Miljöchef Kenneth Gyllensting kl 08.50-09.40 § 21:2

2
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Projektledare Ulf Samvik kl 08.30-09.40 § 21:1-2
Ekonomichef Bengt Nilsson kl 09.15-10.05 § 21:3
Kommunsekreterare Laila Karlsson
Utses att justera

Gerthie Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………… §§ 21-30
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………
Mats Johansson

Justerare

……………………………………………..
Gerthie Olsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 16 februari 2004 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar i tjänsten
…………………………………………..
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§ 21
Informationer och föredragningar
1. Föredragning om förslag till nya bidragsregler för enskilda vägar m.m. föredras av
förvaltningschef Anders Jaryd och gatuchef Benny Ohlsson.
2. Yttrande över Naturvårdsverkets/Fiskeriverkets förslag om fiskestopp i ett marint
skyddat område fördras av miljöchef Kenneth Gyllensting, samt
3. Ekonomi- och finanschef Bo Johansson och ekonomichef Bengt Nilsson lämnar
preliminär bokslutskommuniké 2003 i Karlskrona kommun.
--4. Mats Lindbom (c), med stöd av övriga borgerliga gruppledare, tar upp frågor kring
flytt av utbildningsförvaltningen till kommunhuset. Beslut togs i fullmäktige år 1994.
Vid eftermiddagens beslutssammanträde informerar kommunchef Anna-Lena
Cederström och ordföranden i ärendet. Christina Mattisson (s), Björn Gustavsson (mp)
och Günter Dessin (v) yttrar sig.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ta informationen till protokollet.
_______
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2003.496.106

§ 22
Yttrande över utbildningsdepartementets betänkande Unga utanför (SOU 2003:92)
Regeringen har den 6 februari 2003 tillsatt en utredning för att kartlägga och ge kunskap
om ungdomar 16-24 år som inte studerar, arbetar eller söker arbete.
Utbildningsdepartementet har med skrivelse den 11 november 2003 översänt rubricerade
betänkande för yttrande senast den 15 februari 2004.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 januari 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Utredningen visar på en för samhället viktig fråga. Hur når vi och
förbereder ungdomar som av olika anledningar hamnar utanför de ordinarie systemen?
Av yttrande framgår bland annat att kommunen anser att förslaget att via lag stödja
denna grupp av utsatta ungdomar är positivt. Det kan dock innebära svårigheter att rent
praktiskt leva upp till ytterligare en rättighetslag om inte ekonomiska medel för reformen
tillskjuts. Däremot är den utpekade åldersgruppen såväl som de föreslagna åtgärderna att
bedömas som positiva dels ur den enskildes synvinkel och dels för ett längre perspektiv
också fördelaktigt för samhället. I skrivelsen kommenteras punkterna 5.2.1, 5.2.2 och
5.2.3. Vidare bör den proposition som kommer för gymnasieskolan stämmas av så att
inga motstridigheter uppstår med kommande skollagsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 februari 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Jan Johansson (kd) och Mats Lindbom (c),
med tillstyrkan av Christina Mattisson (s) yrkar som ändringsyrkande att stycket som
inleds med ”vad som ej tagits upp i utredningen…” ersätts ned;
Utredningen har tyvärr inte tagit upp och behandlat frågan hur det privata näringslivet
kan bli en viktig aktör för jobb och praktik. För den som väljer att direkt efter grundskolan avvakta med fortsatt gymnasial utbildning måste lärlingsutbildningen bli ett
tydligt alternativ. Givetvis skall föreningslivet, kommun, stat och andra aktör vara en
viktig del i att skapa förutsättning för en entré in i det förvärvsarbetande samhället.
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns m.fl.
ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet och i övrigt enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Att avge kommunledningsförvaltningens justerade yttrande till utbildningsdepartementet.
_______
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2003.460.040

§ 23
Yttrande över finansdepartementets remiss om utjämningskommitténs betänkande
Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88)
Det nationella kommunala skatteutjämningssystemet har på nytt varit föremål för
översyn av en parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp/kommitté, under ledning av nuvarande
landshövdingen i Västerbottens län Lorentz Andersson. Kommittén presenterade sitt
slutbetänkande som planerat i oktober månad 2003. Målsättningen är att de nya reglerna
skall kunna träda i kraft från år 2005. Finansdepartementet har därför berett bland annat
alla kommuner möjlighet att yttra sig över förslaget senast den 10 februari 2003.
Med anledning härav har kommunledningsförvaltningen upprättat ett förslag till yttrande
och beslutsförslag. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 februari 2004
tillstyrkt förslaget.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Att tillstyrka och till finansdepartementet inlämna förslag till yttrande över betänkandet
”Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn”.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 24
Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 januari 2004 lämnat beslutsförslag i rubricerade ärende. Projektets huvudmål är att Karlskrona kommuns IT-miljö
skall bli enhetlig och baserad på Microsofts produkter. Detta innebär att migrering skall
ske av vår IT-infrastruktur från Novellmiljö till Microsoftmiljö. Den nya IT-infrastrukturen skall bland annat användas för att skapa förutsättningar för att realisera ”24-h
myndigheten”. Projektet skall också leverera sina tjänster snabbare och med högre
kvalité än i nuläget. Den nya IT-infrastrukturen medför att samtliga kommunens bolag
och förvaltningar kommer att ha samma grundläggande IT-infrastruktur framöver. Detta
innebär positiva effekter när det gäller bland annat gemensam 24-h-drift och inte minst
kommer sårbarheten för IT-organisationen att minska.
Projektets målsättningar, avgränsningar, organisation, kvalitetssäkring och ekonomi
redovisas i projektbeskrivningen. I anslutning till migreringen begärs även investeringstillstånd för ny datalagringsmiljö, benämnt SAN. Det innebär stora samordningsvinster att genomföra dessa investeringar vid samma tidpunkt.
Båda projekten finns upptagna i kommunledningsförvaltningens investeringsplan för
2004 och ryms inom den av kommunfullmäktige antagna investeringsramen.
Hela projektet och därmed investeringen täcks inom nuvarande PC-avgift förutom de
direkta utbildningsinsatserna.
Kommunledningsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd till kommunstyrelsen för migrering av den tekniska
plattformen och SAN/Backup för Karlskrona kommun om 2 770 tkr, samt
2. att finansiering av ovanstående ryms inom nuvarande uttag av PC-avgift.
Efter förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen
Att ärendet utgår för vidare beredning.
_______
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2003.495.318

§ 25
Förslag till nya bidragsregler etc. för enskilda vägar inom Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen gav den 4 juni 2002, § 87, tekniska nämnden utredningsuppdraget att
”se över enskilda vägars och vägföreningars ställning och möjligheter att jämställas med
det kommunala vägnätet, samt att göra en bedömning av de ekonomisk konsekvenserna.”
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2003, § 72 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 januari 2004 föreslagit
kommunstyrelsen besluta om komplettering av tekniska nämndens 9:e attsats att
finansieras ur kommunstyrelsens reserv avseende bidrag till enskilda vägar med 1,0 mkr.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 februari 2004 tillstyrkt förslaget.
Jäv
Jan Johansson (kd) och ersättarna Annicka Engblom (m) och Lisbeth Bengtsson (s)
anmäler jäv och lämnar lokalen.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson (m) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
att finansiering skall ske ur kommunstyrelsens reserv avseende bidrag till enskilda vägar
med 1.0 mkr efter fullmäktiges beslut attsats nio nedan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att öka den kommunala bidragsnivån till samfällighetsföreningars vägar inom tätort
från 70 % till 100 % m (lägre procenttal, 70 % och 40 % föreslås gälla i områden med
blandad bebyggelse respektive fritidsbebyggelse),
2. att ökningen genomförs i två steg från och med verksamhetsåret 2004 d.v.s.
utbetalning 2005 och 2006 (årlig kostnad 2006 beräknas till 450 tkr),
3. att kommunala bidrag till vägsamfällighetsföreningars vägar inom tätorter prövas av
tekniska nämnden vid varje budgettillfälle,
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4. att ökningen genomförs från och med verksamhetsåret 2004,
5. att kommunalt beläggningsbidrag till samfällighetsföreningars vägar inom tätorter
prövas av tekniska nämnden vi varje budgettillfälle,
6. att upphöra med kommunal väghållning inom Rödeby samhälle och därmed aktivera
Rödeby vägförening,
7. att genom planändringar och marklösen fullfölja övergång till kommunalt
väghållningsansvar inom Lyckeby och Torskors,
8. att uppdra till tekniska nämnden att fatta beslut om reviderade bidragsregler i enlighet
med ovan,
9. att anvisa 1,0 mkr i budget 2004, som engångsinsats till förstärknings- och
beläggningsarbeten inom Rödeby vägförenings verksamhetsområde, att finansieras
enligt kommunstyrelsen beslut,
10. att med anledning av ändrade kommunala bidragsregler planera för utökad
kommunbidragsram till tekniska förvaltningen år 2005 med 595 tkr och år 2006 med
1 190 tkr, samt
11. att efter nuvarande planperiod ha för avsikt att utöka kommunbidragsramen med 2,7
mkr till år 2010.
_______
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Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Tekniska nämnden

10

2003.567.041

§ 26
Investeringstillstånd för investeringar upptagna i tekniska nämndens budget år
2004
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2003, § 88, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Enligt de ekonomiska styrprinciper som gäller erfordras investeringstillstånd från kommunstyrelsen för att få verkställa budgeterade investeringar som
beräknas överstiga en halv miljon kronor.
För investeringar överstigande en miljon kronor erfordras investeringstillstånd från
kommunfullmäktige. Av dessa skäl begär tekniska nämnden investeringstillstånd enligt
nedan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 januari föreslagit
kommunstyrelsen att avstyrka tekniska nämndens attsats 4 särskilt boende i Bastasjö
samt som tilläggsförslag; att tekniska nämnden ej får påbörja någon av de föreslagna
projekten ”Nybyggnad affär Skönstaviks camping” och ”Uppförande av veranda till
Restaurang Nivå”, förrän nya hyresavtal tecknats på affärsmässiga grunder med
respektive nyttjare och att detaljplaneläggningen är färdig.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 februari 2004 tillstyrkt förslaget.
De borgerliga ledamöterna deltar ej i beslutet
Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Birgitta Ståhl (m), Jan
Johansson (kd) och Mats Lindbom (c).
Günter Dessin (v), Gerthie Olsson (s) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att investeringstillstånd till ett belopp om 500 000 kronor meddelas för inköp av en
mindre traktor,
2. att investeringstillstånd till ett belopp om 500 000 kronor meddelas för inköp av
sandupptagare, samt
3. att investeringstillstånd intill ett belopp om 500 000 kronor meddelas för uppförande
av saltförråd vid Oskarsvärnsanläggningen.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att investeringstillstånd till ett belopp om 1 900 000 kronor meddelas för inköp av en
tvåaxlad lastbil med kran.
2. att investeringstillstånd meddelas för utbyte av chassi till en stor sopmaskin inom
ramen för 1 000 000 kronor,
3. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 2 000 000 kronor för uppförande av
affärslokal vid Skönstaviks camping. Projektet får inte påbörjas förrän nytt hyresavtal
tecknats på affärsmässiga grunder med nyttjaren och att erforderliga myndighetsbeslut
finns tillhanda,
4. att avslå tekniska nämndens begäran om investeringstillstånd för uppförande av
särskilt boende etapp 2 i Bastasjö,
5. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 2 000 000 kronor för byggnation av
veranda i anslutning till Restaurang Nivå i kv. Magistraten. Projektet får inte påbörjas
förrän nytt hyresavtal tecknats på affärsmässiga grunder med nyttjaren och att
erforderliga myndighetsbeslut finns tillhanda,
6. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 4 500 000 kronor för anläggande av
överföringsledning för avloppsvatten mellan Nättraby och Karlskrona,
7. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 3 500 000 kronor för avslutande
ombyggnad av filteranläggning vid Koholmens reningsverk,
8. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 6 500 000 kronor för att avsluta
anläggandet av överföringsledningar för vatten respektive avlopp mellan Holmsjö och
Nävragöl, samt
9. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 5 000 000 kronor för det fortsatta
anläggandet av uttagsbrunnar och infiltrationsanläggning i anslutning till vattenförsörjningsprojektet Johannishusåsen.
_______
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Akterna

§ 27
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
Jäv: Karl-Gösta Svenson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Kommunstyrelsen godkänner information enligt delegeringslistan.
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 29 januari 2004
3. Länsstyrelsen i Blekinge län
• missiv 031219 om Regionala miljömål för Blekinge län
• yttrande 040109 över järnvägsplan för elektrifiering av Blekinge kustbana
• beslut 031202 om företagsstöd till Well Form Sweden KB, Campus Gräsvik 24
4. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet
• En forskningsstrategi för kommuner, landsting och regioner
5. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003
nr 112 Budgetförutsättningar för åren 2004-2006
nr 113 Ny avdelning för arbetsgivarpolitiska frågor
nr 115 Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 01) med anledning av ändrad
lagstiftning (med rättelseblad)
nr 116 Basbelopp för år 2004
nr 117 Kommunalt Huvudavtal – KHA 94 – med OFR:s förbundsområde läkare
som part
nr 118 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
6. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004
nr 1
Abonnemang på cirkulär 2004 och cirkulärförteckning 2003
_______
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Energimyndigheten
Projektledaren
Kommunstyrelsens ordförande
Akten

13

2004.30.010

§ 28
Åtgärder för minskad sårbarhet och elberoende i Karlskrona kommun
Energimyndigheten har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra elförsörjningen i Sverige. Energimyndigheten skall också lämna förslag till åtgärder och
finansiering och utveckla en privat/offentlig samverkan. Uppdraget går ut på att utveckla
elförsörjningens säkerhet och beredskap genom att skapa en helhetssyn och utveckla
formerna för samverkan och informationsutbyte med framförallt tele-/IT-området.
Projektet benämns HEL-projektet. Målet är att det skall etableras en för alla berörda
aktörer gemensam privat/offentlig samverkan för den tekniska infrastrukturens (el, tele,
IT) säkerhet och beredskap. Svar till Energimyndighet skall lämnas senast den 12
februari 2004.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 januari 2004 lämnat synpunkter
och beslutsförslag. Karlskrona kommun har sedan våren 2003 haft ett pilotprojekt inom
HEL-projektet. Syftet är att söka lokala lösningar kring privat/offentlig samverkan inom
elförsörjning. Projektet har en fast projektgrupp med representanter från Vodafone,
Affärsverken, Radius, Räddningstjänsten och kommunens äldreförvaltning. Karlskrona
kommun är den samordnande parten i HEL-projektets delprojekt.
Energimyndigheten har nu inbjudit till att delta i upphandling av åtgärder för minskad
sårbarhet och elberoende i Karlskrona kommun. Det är vår bedömning att det finns en
stor potential att med utgångspunkt i det arbete som bedrivits inom HEL-projektet kunna
lämna anbud från Karlskrona kommun som innebär full kostnadstäckning för
kommunens insats.
På grund av den korta anbudstiden och med utgångspunkt av ovanstående föreslås
kommunstyrelsen besluta
Att med stöd av kommunstyrelsens författningssamling § 2:1 punkt 5 energiplanering,
delegera beslutet om offert skall lämnas och i så fall underteckna offert och ingå avtal för
Karlskrona kommuns räkning till kommunstyrelsens ordförande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
_______

10 februari 2004

Naturvårdsverket
Fiskeriverket
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringslivsenheten
Akten

14

2004.33.430

§ 29
Yttrande över Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets rapport ”Utredning av
möjligheten att införa fiskestopp i ett marint skyddat område”
Rubricerade ärende inkom den 28 januari 2004 till kommunen för yttrande senast den 12
februari 2004.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 10 februari 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”
har ett delmål som innebär att senast år 2010 skall minst 50 % av skyddsvärda marina
miljöer och minst 70 % av kust- och skärgårdsområden med höga natur- och
kulturvärden ha ett långsiktigt skydd”. Regeringen har uppdragit åt Fiskeriverket och
Naturvårdsverket att utreda möjligheten att i ett av de fem föreslagna marina områdena
införa fiskeförbud fram till år 2010, varefter resultatet skall utvärderas.
Verken har studerat femton olika marina områden med höga naturvärden och valt ut sex
av dessa, däribland ”Torhamns” skärgård, som områden med högt fisketryck där
effekterna av ett stopp skulle kunna studeras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i samarbete med näringslivsenheten, idrotts- och
fritidsförvaltningen samt kommunekologen, utarbetat ett förslag till remissvar.
Förslag till yttrande föredrogs under förmiddagen av miljöchef Kenneth Gyllensting.
Kommunstyrelsen har efter diskussion begärt justeringar i yttrandet.
Yrkande
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till det reviderade förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt
Att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget samt att lämna det till
Naturvårdsverket som svar på remissen.
_______
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Östersjöinstitutet
Ekonomienheten
Akten

§ 30
Östersjöinstitutets anhållan om en rörelsekredit om 0,5 mkr
Östersjöinstitutets verkställande ledamot Magnus Johansson, har med skrivelse den 8
februari 2004 ansökt hos kommunstyrelsen om ett ränte- och amorteringsfritt lån om 500
tkr med löptid till och med den 1 oktober 2004.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 februari 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Mot bakgrund av dels den nya inriktning för Östersjöinstitutet som
kommunstyrelsen ställt sig bakom, dels de skäl som institutet framhåller, finner
kommunledningsförvaltningen anledning att tillstyrka en rörelsekredit om högst 0,5 mkr
som tills vidare skall vara amorteringsfri.
Beloppet skall ses som ett högsta rambelopp och bör utbetalas i steg efter särskild
prövning av kommunens ekonomichef. Ränta skall utgå efter samma grunder som
kommunen tillämpar på rörelsekrediter till av kommunen helägda bolag.
Kommunstyrelsen beslutar
Att bevilja Östersjöinstitutet en rörelsekredit om maximalt 0,5 mkr enligt de villkor som
framgår ovan.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 9 mars 2004
§ 31

Informationer och föredragningar

§ 32

Yttrande över lantmäteriutredningens betänkande Lantmäteriet –nya vägar för ökad samhällsnytta
(SOU 2003:11)

§ 33

Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform

§ 34

Räddningstjänsten Östra Blekinge – Förändring av antal ledamöter i direktionens arbetsutskott

§ 35

Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern

§ 36

AB Karlskronahems begäran om förnyad värdegaranti för år 2004

§ 37

Förvärv av del av fastigheten Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona

§ 38

Arena Rosenholm - investeringstillstånd, beslutsordning m.m.

§ 39

Svar på motion om ”Otrygghet i kommunens parker och gator”

§ 40

Svar på motion om personlig hemservice för funktionshindrade

§ 41

Svar på medborgarförslag ”I författarnas fotspår – ett kulturkoncept för Karlskrona kommun”

§ 42

Anmälningsärenden

§ 43

Tecknande av hyreskontrakt om äldreboende i Holmsjö

§ 44

Frågor

_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
Tisdagen den 9 mars 2004, kl 08.30-14.00
Sammanträdet ajourneras kl 10.00-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp) kl 13.30-14.00 §§ 32-44
Gerthie Olsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Birgitta Ståhl (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustavsson (mp)

Tjänstgörande

ersättare

Jan-Olof Petersson (fp) kl 08.30-10.00 § 31
Annicka Engblom (m)

Närvarande

ersättare

Thore Arnström (s) kl 08.30-10.00 § 31
Ingrid Trossmark (s)
Bo Andersson (s) kl 08.30-10.00 § 31
Ewa Lengstedt (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Patrik Hansson (s) kl 13.30-14.00
Carl-Göran Svensson (m)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 13.30-14.00
Mikael Andersson (fp) inte § 31:1 och § 33 p.g.a. jäv
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-10.00 § 31

Tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström kl 08.30-10.00
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Informationschef Ulla Nelson
VD Moderbolaget Roger Lindberg
Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren
Näringslivschef Peter Adaktusson
Personalchef Anneli E Malmström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Stf ekonomichef Bengt Nilsson kl 08.30-10.00 § 31
IT-chef Anders Danielsson kl 08.30-08.50 § 31:1
Controller Olle Karlsson kl 08.30-08.50 samt
kl 09.20-09.55 § 31:1 och 31:3

2
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Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson kl 09.20-09.55 § 31:3
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson ”
Fastighetschef Håkan Franzén
”
Projektledare fast.avd. Per-Olof Gustavsson
”
Projektledare Rosenholm Mats Ekelund, kl 09.30-09.55 § 31:3
Kommunsekreterare Laila Karlsson
Utses att justera

Patrik Enstedt

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………… §§ 31-44
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………
Mats Johansson

Justerare

……………………………………………..
Patrik Enstedt

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 15 mars 2004 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar i tjänsten
…………………………………….
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§ 31
Informationer och föredragningar
Under förmiddagen lämnas följande föredragningar:
1. Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform föredras av kommunchef
Anna-Lena Cederström, IT-chef Axel Danielsson och controller Olle Karlsson.
2. Bokslut för Karlskrona kommunkoncern år 2003 föredras av ekonomi- och finanschef
Bo Johansson och stf ekonomichef Bengt Nilsson.
3. Arena Rosenholm
a. Förvärv av del av fastigheten Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona, föredras av
mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson.
b. Allmän information om Arena Rosenholm lämnas av idrotts- och fritidschef AnnKatrin Olsson.
c. Föredragning om ekonomin föredras av controller Olle Karlsson.
d. Anbud och entreprenader fördras av projektledaren Per-Olof Gustafsson.
e. Projektets organisation föredras av fastighetschef Håkan Franzén.
4. AB Karlskronahems begäran om förnyad värdegaranti år 2004 föredras av ekonomioch finanschef Bo Johansson.
_______
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Miljödepartementet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

5

2003.562.240

§ 32
Yttrande över lantmäteriutredningens betänkande Lantmäteriet –nya vägar för
ökad samhällsnytta (SOU 2003:111)
Miljödepartementet har med skrivelse den 12 december 2003 översänt rubricerande
betänkande för yttrande senast den 19 mars 2004.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 9 februari 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Yttrande har utarbetats i samarbete med markförvaltare/MBKingenjör Mikael Wirbrand tekniska förvaltningen samt projektledare Ulf Samvik,
näringslivsenheten. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande och översända det till miljödepartementet.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) med bifall av Gerthie Olsson (s) yrkar under rubriken Kommunens
synpunkter: att punkt 1 utgår, att första meningen i punkt 2 utgår samt att punkt 6 utgår.
Mats Lindbom (c) yrkar som tillägg i punkt 2 innan sista meningen att det är en fördel
om karthanteringsprogrammen kan tillhandahållas av flera aktörer.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns m.fl. yrkande mot Günter Dessins
yrkande punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Lewéns förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Kent Lewéns yrkande punkt 2 mot Günter
Dessins yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Lewéns förslag.
Kommunstyrelsen bifaller Mats Lindboms tilläggsyrkande punkt 2.
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns avslagsyrkande punkt 6 mot Günter
Dessins yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Lewéns förslag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att till Miljödepartementet översända följande synpunkter från Karlskrona kommun:
1. Enligt Karlskrona kommun är det anmärkningsvärt att Lantmäteriverket utvecklar eget
karthanteringsprogram (ArcCadastre) när sådana finns på såväl den svenska som den
internationella marknaden. Den anpassning till tekniska förändringar och användarnas
förändrade behov som enligt utredningen är en av målsättningarna, blir knappast bättre
av att man utvecklar egen programvara för karthantering. Det är det är en fördel om
karthanteringsprogrammen kan tillhandahållas av flera aktörer. Informationen som
Lantmäteriverket tillhandahåller bör kunna levereras i flera, helst samtliga, på
marknaden förekommande format.
2. Utredningen menar att målet för uppbyggnadsverksamheten är att den grundläggande
informationen skall vara i sådan form och standard att angelägna samhällsbehov
tillgodoses. Detta innebär enligt kommunen att avgifterna måste vara så låga att
samhällets aktörer verkligen nyttjar den grundläggande informationen. Dock är
fortfarande kostnaderna alldeles för stora för att kommunen skall nyttja alla möjligheter
optimalt. Detta gäller framför allt fastighetsinformationen. En sänkning av priserna är
därför bra.
3. Att inskrivningsmyndigheten införlivas med lantmäteriet är bra och kommer att öka
enhetligheten i besluten. Då vår inskrivningsmyndighet redan har regionaliserats till
Hässleholm och enligt förslaget blir kvar där, minskar inte den lokala förankringen
ytterligare i framtiden.
4. Att lantmäterimyndigheten får gemensam huvudman menar kommunen är positivt och
ger mer enhetlig hantering över landet och möjliggör rationaliseringar.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 33
Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 februari 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Karlskrona kommun beslöt 2001 om en IT-vision. Ambitionerna i ITvisionen är att flytta fokus från teknik till verksamhet och tjänsteutveckling för att ge
medborgarna bättre service dygnet runt. Strategin är att med ny teknik fokusera på det
som är viktigast för medborgarna och på så sätt kunna använda medborgarna som
medaktörer.
Denna utveckling kräver en trygg och säker teknisk plattform. Avbrott och störningar får
allt mer långtgående konsekvenser. Arbetet med att se över kommunen och de
kommunala bolagens tekniska plattform/IT-infrastruktur har därför inletts genom
”projekt migrering”. Målet är en gemensam driftmiljö, med övergång från Novell till
Microsoft, för hela kommunkoncernen vilket innebär positiva effekter för gemensam 24timmarsdrift och minskad sårbarhet. Målet är en trygg och säker teknisk miljö, vilket
innebär krav på system för lagring och kommunikation. Projektet har också som mål att
leverera en lösning för hantering av funktionsarbetsplatser som möjliggör snabbare
service med högre kvalité.
Projektet innebär samtidigt att en utbildningsinsats för ca 1 500 personer planeras
genomföras under hösten 2004. För denna insats krävs en utbildningsorganisation redan
från projektstarten. Förutsättningar för EU-stöd i form av medel från ”Växtkraft Mål 3”
skall undersökas och bevakas.
Ersättaren Mikael Andersson (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd till kommunstyrelsen för migrering av den tekniska
plattformen för Karlskrona kommun om 3 550 tkr, samt
2. att finansiering av ovanstående skall täckas inom PC-avgiften.
_______

9 mars 2004
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2004.44.170

§ 34
Räddningstjänsten Östra Blekinge – Förändring av antal ledamöter i direktionens
arbetsutskott
Räddningstjänsten Östra Blekinges direktion har vid sammanträde den 10 december
2003, § 72, föreslagit respektive medlemskommun besluta att ändra lydelsen i 3 § i
reglementet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge.
§ 3 Direktionens arbetsformer
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och en
första vice ordförande, på så sätt att uppdragen alternerar mellan medlemskommunerna
mandatperiod för mandatperiod, och så att ordförande och förste vice ordförande inte
väljs från samma kommuns ledamöter. Vidare väljer direktionen bland sina ledamöter
en andre vice ordförande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att ändra lydelsen av 3 § i reglementet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge enligt ovan.
_______

9 mars 2004

9

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

§ 35
Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 februari 2004 lämnat yttrande
och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2003.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att godkänna bokslutet för år 2003 och överlämna detta till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande
bokslutsdispositioner:
Barn- och ungdomsnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 6,6 mkr föreslås bli balanserad i ny
räkning hos barn- och ungdomsnämnden.
Handikappnämnden
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten med –2,4 mkr föreslås helt täckas av
kommunkassan.
Idrotts- och fritidsnämnden
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten med –26 tkr föreslås helt täckas av
kommunkassan.
Kulturnämnden
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten med 0,3 mkr föreslås helt täckas av
kommunkassan.
Miljö- och byggnadsnämnden
Den positiva avvikelsen för verksamheten på 0,4 mkr balanseras i ny räkning hos miljöoch byggnadsnämnden.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag –1,6 mkr föreslås täckas av
kommunkassan.
Socialnämnden
Den positiva avvikelsen för verksamheten på 1,2 mkr balanseras i ny räkning hos
socialnämnden.
Den positiva avvikelsen för socialbidrag om 1,2 mkr föreslås återföras till
kommunkassan.
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Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet
Tekniska nämnden återför försäkringsersättningen om 7 mkr, med avdrag för
nedskrivningen av restvärdet av gymnastiksalen samt nedskrivning av byggnad i
Kungsmarken, totalt att återföra till kommunkassan är 5,4 mkr. Resterande balanseras
i ny räkning hos tekniska nämnden, -4 mkr.
Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet
Den negativa avvikelsen med -0,4 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos tekniska
nämnden.
Utbildningsnämnden
Den negativa avvikelsen med –10,7 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Äldrenämnden
Den negativa avvikelsen med –8,9 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vissa nämnder
Den positiva avvikelsen med 3,1 mkr föreslås återföras till kommunkassan.
_______

9 mars 2004
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1998,683.107

§ 36
AB Karlskronahems begäran om förnyad värdegaranti för år 2004
AB Karlskronahems styrelse har vid sammanträde den 24 februari 2004, § 18, gjort en
hemställan till ägaren Karlskrona kommun om en garantiförbindelse.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 februari 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Karlskrona kommun har de senaste två åren lämnat värdegarantier till
det helägda företaget AB Karlskronahem som motsvarar skillnaden mellan bokfört värde
och bedömt marknadsvärde. Syftet med garantin är att undvika en nedskrivning av
bolagets tillgångar genom att kommunen garanterar bolagets tillgångar i
balansräkningen. Garantin skall ha innebörden att den ej kan återkallas under år 2004.
Inför år 2005 skall en förnyad prövning göras av garantins omfattning och utformning.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att lämna en värdegaranti uppgående till 96 mkr till AB Karlskronahem att gälla för hela
räkenskapsåret 2004.
_______

9 mars 2004
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2004.114.252

§ 37
Förvärv av del av fastigheten Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona
Karlskrona kommun och KA2 Vasallen AB träffade den 10 juni 2003 ett ramavtal om
samarbete att utveckla det centrala Rosenholm till ett stöd i kommunens satsning på
såväl idrotts- som folkhälsoverksamhet. Kommunens inriktning var bland annat att
lokalisera och bygga ett idrottscentrum inom Rosenholm.
Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen, har med skrivelse den 11
februari 2004 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att kommunen av KA 2 Vasallen AB (556594-9152) förvärvar det område av
fastigheten Karlskrona 3:3 jämte därå belägen sporthall, som angetts på till bilagda
köpeavtals karta, för en köpeskilling om 1 000 000 kronor,
2. att kommunen av KA2 Vasallen AB (556594-9152) förvärvar det område av
fastigheten Karlskrona 3:3 jämte därå belägna byggnader, som angetts på bilagda
överenskommelses karta, för en köpeskilling om 10 650 000 kronor, samt
3. att ovannämnda belopp om sammanlagt 11 650 000 kronor anslagstäcks med ökad
upplåning i avvaktan på att försäljningar enligt budgeten för 2004 genomförs till
motsvarande belopp.
_______
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2002.272.210

§ 38
Arena Rosenholm - investeringstillstånd, beslutsordning m.m.
Den 9 maj 2003, § 92, beslöt kommunstyrelsen att utse kommunstyrelsens allmänna
utskott till ledningsgrupp för byggande av anläggning för Idrott och Hälsa på Rosenholm
på del av fastigheten Karlskrona 3:3.
Den 23 maj 2003, § 75, beslöt kommunfullmäktige avseende hälso- och idrottscenter på
Rosenholm, om ramöverenskommelse med KA2 Vasallen AB. En bred förankring skall
uppnås med föreningslivet gällande medverkan i planering, byggande och drift av både
de nya anläggningarna och de anläggningar som lämnas. Kommunstyrelsen fick i
uppdrag att planera för att fullfölja projektet samt att genomföra det inom de redan
beslutade budgetramarna 2004-2006.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 februari 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ordföranden yrkar som tilläggsatts: att ge Vasallen i uppdrag att ingå preliminärt
entreprenadavtal för ovan nämnda idrottsanläggning och då villkorat av dels
kommunfullmäktiges godkännande av köpeavtalet, dels godkännande av
produktionsavtalet av behörigt organ.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och ordförandens
tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att utse fastighetschefen till byggherreombud, fullt ut vad avser teknik- och
driftsrelaterade frågor i samband med uppförande av idrottsanläggningar inom
Rosenholmsområdet, tills objektet färdigställts och slutbesiktigats,
2. att avrapportering skall ske till ledningsgruppen månatligen om tidplan,
betalningsplan, betalningsåtagande samt avvikelser från dessa,
3. att tilläggs- och ändringsbeställningar avseende teknik- och driftsrelaterade frågor
hanteras av byggherreombudet till ett maximalt belopp om 100 000 kronor mellan
rapporteringstillfällena samt av kommunstyrelsens ordförande till ett maximalt
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belopp om en miljon kronor mellan rapporteringstillfällena. Dessa tilläggs- och
ändringsbeställningar rapporteras månatligen till ledningsgruppen,
4. att tilläggs- och ändringsbeställningar avseende verksamhetsrelaterade frågor
beslutas av ledningsgruppen på förslag från projektledningsgruppen,
5. att som ledningsgrupp ge kommunstyrelsens allmänna utskott i uppdrag att
genomföra projektet med uppförande av idrottscentra och sluta erforderligt
produktionsavtal med KA2 Vasallen AB, samt
6. att ge Vasallen i uppdrag att ingå preliminärt entreprenadavtal för ovan nämnda
idrottsanläggning och då villkorat av dels kommunfullmäktiges godkännande av
köpeavtalet, dels godkännande av produktionsavtalet av behörigt organ.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att ge kommunstyrelsen investerings- och igångsättningstillstånd för uppförande av
idrottsanläggningar inom Rosenholmsområdet inom en investeringsram om 160
miljoner kronor, att anslagstäckas genom ökad upplåning i avvaktan på att
försäljningar enligt budget för 2004 och plan 2005-2006 genomförs till motsvarande
belopp, samt
2. att finansiering av investeringens kostnader skall ske inom de av
kommunfullmäktige angivna ramarna för planperioden 2004-2006.
_______
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2003.243.310

§ 39
Svar på motion om ”Otrygghet i kommunens parker och gator”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av Carl-Göran
Svensson (m). Motionären har i motionen framfört att kommunens invånare känner en
allt större otrygghet när de vistas utomhus under den mörkare delen av dygnet. Inbrott
och skadegörelse redovisas dagligen i media och det finns medborgare som blir utsatta
för personskador. Problemet kan lösas genom en förbättrad belysning, röjning av
buskage m.m. Kommunen föreslås skaffa sig en bild över i vilka områden behovet av
åtgärder är störst för att sedan anslå budgetmedel till detta. Polisen bör medverka i en
sådan utredning. Möjligheten att låta studenterna på linjen för fysisk planering utföra
uppgiften som examensuppdrag för undersökas.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 januari 2004, § 26, lämnat
yttrande och hemställt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att tillstyrka motionen om
att undersöka möjligheten att låta studenter på linjen för fysisk planering som
examensuppdrag inventera och upprätta åtgärdsförslag i enlighet med motionens
intentioner.
Yrkande
Gerthie Olsson (s) och Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till motionen om att undersöka
möjligheten att låta studenter på linjen för fysisk planering som examensuppdrag
inventera och upprätta åtgärdsförslag i enlighet med motionens intentioner.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Gerthie Olssons m.fl.
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Gerthie Olssons förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att bifalla motionen om att undersöka möjligheten att låta studenter på linjen för fysisk
planering som examensuppdrag inventera och upprätta åtgärdsförslag i enlighet med
motionens intentioner.
_______
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2002.382.740

§ 40
Svar på motion om personlig hemservice för funktionshindrade
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av Kent
Lewén (fp). Motionären förslår att kommunen snarast inför en personlig service istället
för hemtjänst till personer med funktionshinder, samt att snarast utreda hur kommunen
kan medverka till att minska arbetslösheten bland rörelsehindrade genom tillskapande av
flera jobb.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 26 mars 2003, § 34, lämnat yttrande.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 16 december 2003, § 90, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 februari 2004 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslaget att motionen skall anses besvarad.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 mars 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till motionen,
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att motionen skall anses besvarad.
_______
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2003.333.800

§ 41
Svar på medborgarförslag ”I författarnas fotspår – ett kulturkoncept för
Karlskrona kommun”
Medborgarförslaget togs upp vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2003, § 108,
av Lena Åberg. Flera förslag till att på olika sätt synliggöra författare som bor eller har
bott i Karlskrona lämnas i medborgarförslaget.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 16 december 2003, § 110, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 februari 2004 kompletterat
förslaget. En digital guide innebär att personer med mobiltelefon kan ladda ner en
webbsida till sin mobil. Via mobiltelefonen kan personen sedan t.ex. få guidning på en
förutbestämd vandring. Tekniken medger att man kan sända såväl tal som bild och text.
Den digitala guiden kommer till att börja med att innehålla information om Trossö.
Kulturförvaltningen kommer under sommaren att arrangera ”sommarsamtal”.
Allmänheten kommer att bjudas in till samtal kring olika teman och bland annat kommer
någon eller några av Karlskronas författare att vara tema under dessa samtal.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige beslutar
1. att förslaget läggs in i det arbete som pågår med digitala guider,
2. att kulturförvaltningen under 2004 på försök genomför sommarsamtal och/eller
vandringar på temat, samt
3. att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
________
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Akterna

§ 42
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2004
3. Prognosbrev från Integrationsverket 040205
4. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 040123 om barn och ungdom med
neuropsykiatriska funktionshinder
5. Från Mayor of Gdynia meddelande om att Mrs Magdalena Kureczewska-Svensson,
Honorary Consul of Republic of Poland i Karlskrona, har tilldelats the Eugeniusz
Kwiatkowski Medal
6. Länsstyrelsen i Blekinge län
• Skrivelse 040114 med broschyr ”Pengar som utvecklar”. Förebyggande verksamhet
och tidiga insatser med utvecklingsmedel i Skåne, Stockholms och Västra Götalands
län
7. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004
nr 4 Traktamentsbelopp 2004
nr 5 Särskild lärarutbildning (SÄL) under åren 2002-2006
nr 6 Pensionärsnämndens beslut angående förändringar av pensionsbehållning och
utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98 respektive PFA 01
nr 9 Budgetförutsättningar för åren 2005-2007
nr 10 Nytt Ramavtal mellan Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet
nr 11 Skrift om migrationsstatistik m.m.
nr 12 Rengöring/sotning enligt lagen om skydd mot olyckor
_______
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2004.89.293

§ 43
Tecknande av hyreskontrakt om äldreboende i Holmsjö
Äldrenämnden har den 17 december 2003, § 121, uppdragit åt tekniska nämnden att
teckna kontrakt på 30 år med företaget Vintern AB. Planeringen är ett nytt gruppboende
med 20 lägenheter, utifrån de riktlinjer som fastslagits i programmet för boende, service
och vård i Holmsjö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 februari 2004, § 12, föreslagit att
fullmäktige skall godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt (tre stycken).
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 mars 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Günter Dessins
avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att godkänna upprättade förslag till hyreskontrakt (tre stycken) daterade den 24 februari
2004, med företaget Vintern AB, för ett nytt gruppboende med 20 lägenheter, utifrån de
riktlinjer som fastslagits i programmet för boende, service och vård i Holmsjö.
_______
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§ 44
Frågor
1. Carl-Göran Svensson (m) ställer fråga om utbyggnaden av bredband.
Informationschef Ulla Nelson svarar att tidplanen följs.
2. Jan Johansson (kd) ställer fråga om separata miljöbokslut som kommunstyrelsen
beslutat om.
Gerthie Olsson (s), samordnare Roger Lindberg och ekonomi- och finanschef Bo
Johansson svarar. Ordföranden meddelar att miljö- och personalbokslut kommer att
presenteras vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen.
_______

6 april 2004

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 6 april 2004
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Informationer och föredragningar
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§ 47
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§ 48
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§ 49
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Budgetuppföljning februari månad 2004
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Offentlig födelsesignal på Klaipedaplatsen

§ 55

Organisation av mottagande och introduktion av flyktingar

§ 56
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§ 57
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Anmälningsärenden

§ 60
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 6 april 2004, kl 08.30-13.50
Sammanträdet ajourneras kl 09.50-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Karl-Gösta Svenson (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Thore Arnström (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp)

Närvarande ersättare

tjänstemän

Ingrid Trossmark (s)
Ewa Lengstedt (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Bo Andersson (s) kl 08.30-09.50 § 45
Rolf Andersson (s) -”Patrik Hansson (s)
-”Jan-Olof Petersson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-9.50 § 45
kommunchef Anna-Lena Cederström
VD Moderbolaget Roger Lindberg kl 13.30-13.50
ekonomi- och finanschef Bo Johansson
informationschef Ulla Nelson
tf näringslivschef Leif Petersson
personalchef Anneli E Malmström
kommunjurist Lennarth Eriksson
samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren
förvaltningschef Claes-Åke Kindlund kl 08.30-09.00 § 45:1
miljöstrateg Kenneth Gyllensting kl 08.30-09.00
”
personalutvecklare Anna Elmgren kl 09.00-09.20 § 45:2
personalsekreterare Christina Mårdhed kl 09.00-09.20 ”
sektionschef Tore Svensson kl 09.40-09.45 § 45:5
kommunsekreterare Laila Karlsson
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6 april 2004

Utses att justera

Ann-Charlotte Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………… §§ 45-60
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………….
Mats Johansson

Justerare

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

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

april 2004 anslagits på kommunens
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§ 45
Informationer och föredragningar
Under förmiddagen lämnades föredragningar i följande ärenden:
1. Miljöbokslut år 2003 föredras av förvaltningschef Claes-Åke Kindlund och
miljöstrateg Kenneth Gyllensting,
2. Personalbokslut år 2003 föredras av personalutvecklare Anna Elmgren och
Christina Mårdhed,
3. Budgetuppföljning februari 2004 föredras av finans- och ekonomichef Bo
Johansson,
4. Offentlig födelsesignal på Klaipedaplatsen föredras av informationschef Ulla
Nelson, samt
5. Organisation av mottagande och introduktion av flyktingar föredras av
sektionschef Tore Svensson.
6. Vid eftermiddagens beslutssammanträde lämnar ordföranden information om
försvarsbeslutet. Regeringsdirektivet att fyra alternativ skall redovisas gäller.
Försvarsminister Leni Björklund besöker Karlskrona den 27 april 2004.
7. Efter beslut om att tillsätta ny socialchef tackar ordföranden Ingrid Augustinsson
Swennergren, som efter nio år som socialchef, nu skall arbeta heltid som
samordnare för rotel 2.
_______
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Länsrätten
Akten

5

2004.15.108

§ 46
Yttrande till länsrätten i mål 1296-03 över laglighetsprövning av
sophämtningsavgift
Karlskrona kommun har i anledning av föreläggande/beställning från länsrätten
den 9 januari 2004 förelagts att svara i målet. Kommunen bestrider bifall till
överklagandet. Det överklagade beslutet strider inte mot någon av punkterna i
10 kap 8 § kommunallagen.
Kommunen hänvisar som grund för sitt bestridande till en redogörelse för sakomständigheterna. Redogörelsen, som tillställdes Evert Johansson, är upprättad den
3 december 2003 hos Affärsverken Karlskrona AB.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 februari 2004 lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Länsrätten i Blekinge län som sitt yttrande överlämna förslag enligt ovan.
_______
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Miljödepartementet
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

6

2003.421.420

§ 47
Yttrande över havsmiljökommissionens slutbetänkande ”Havet – tid för en ny
strategi” (SOU 2003:72)
För att sammanfatta kunskapsläget avseende miljötillståndet Sveriges havs- och
kustområden, utforma strategier och åtgärder som kan bryta den negativa utvecklingen i havsmiljön tillsattes den s.k. Havsmiljökommissionen. Syftet är att de tre
miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande Kust- och skärgård, Giftfri miljö
och Ingen övergödning skall nås till 2020.
Miljödepartementet har den 2 oktober 2003 översänt rubricerade slutbetänkande
för yttrande senast den 1 april 2004. Förlängd remisstid är begärd och godkänd.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 10 mars 2004, § 112, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet besluta kommunstyrelsen
1. att anta miljö- och byggnadsnämndens yttrande som sitt eget, samt
2. att i fråga om det utpekade området med fiskestopp i Torhamns skärgård
hänvisa till tidigare lämnat yttrande i det särskilda ärendet.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

7

2004.74.042

§ 48
Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 18 mars 2004 lämnat en
miljöredovisning enligt tidigare års modell, i samband med ordinarie bokslut.
Miljöbokslut för år 2003 har därefter tagits fram och sänts ut till kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna miljöbokslut år 2003 för Karlskrona Kommun.
_______
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Personalenheten
Ekonomienheten
Revisionen
Samtliga nämnder
Akten

8

2004.74.042

§ 49
Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun
Personalbokslutet för 2003 är nu sammanställt. Under 2003 har våra fokusområden
inom personal har varit:
1. att minska sjukfrånvaron
2. att höja vår attraktivitet som arbetsgivare
3. rekryteringsåtgärder
De åtgärder som vidtagits inom fokusområde 1 har börjat ge resultat. Vi har inte
bara minskat ökningstakten från år 2002 till år 2003, utan också sänkt (om än
marginellt) antal sjukdagar från 31,69 dagar år 2002 till 31.26 dagar år 2003.
Aktiviteter inom fokusområde 2 har under 2003 varit fortsatt arbete med åtgärdskatalogen, psykosocial enkät, friskvård, projekt Den goda arbetsplatsen, ledarskap
samt start för ett nytt personalpolitiskt program.
En antal olika rekryteringsåtgärder är genomförda under år 2003. Som exempel
kan nämnas deltagande på arbetsförmedlingens rekryteringsdagar, Sailet, arbetsmarknadsdagar på högskolor och universitet, rekryteringsevent för studenter på
högskolor och universitet med direkt anknytning till de olika yrken där vi har
rekryteringsbehov, ambassadörsbesök på grundskolor etc.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun.
_______
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Kommunfullmäktige

9

2004.167.299

§ 50
Köp av enfamiljshus och investeringstillstånd
Socialnämndens ordförande har den 16 december 2003 uppdragit åt tekniska
förvaltningen att anskaffa ett enfamiljshus för socialnämndens verksamhet. En viss
kravspecifikation avseende innehåll är lämnad. Investeringen beräknas kunna ske
inom ramen 600 000 kronor.
Investeringen är inte planerad i den ursprungliga investeringsplanen för år 2004.
Det krävs därför en omfördelning inom 2004 års investeringsplan. Eftersom
investeringen om 5 000 000 kronor i etapp 2 av det särskilda boendet i Bastasjö
utgått ur 2004 års investeringsplan för att planeras in senare i år i annan lokalisering, har utrymme för omdisponering uppkommit. Den uppkomna reserven kan
disponeras för inköp av enfamiljshus för socialnämndens verksamhet. Genomförandet kräver att investeringstillstånd meddelas samtidigt.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 16, beslutat föreslå
fullmäktige att 600 tkr ur det uppkomna investeringsutrymmet i 2004 års investeringsplan får disponeras för inköp av enfamiljshus för socialnämndens verksamhet,
att investeringstillstånd för inköpet meddelas samt att det totala kostnadsansvaret
för enfamiljshuset åvilar socialförvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att 600 000 kronor ur det uppkomna investeringsutrymmet i 2004 års
investeringsplan får disponeras för inköp av enfamiljshus för socialnämndens
verksamhet,
2. att investeringstillstånd för inköpet meddelas, samt
3. att det totala kostnadsansvaret för enfamiljshuset åvilar socialförvaltningen.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.174.005

§ 51
Investeringstillstånd för IT-vision 2004
Syftet med IT-visionen som antogs av fullmäktige 2001 är att flytta fokus från
teknik till verksamhet och tjänsteutveckling. Nedan beskrivna projekt utgör tillsammans med bytet av teknisk plattform den del av IT-visionen som är planerad
att genomföras under 2004.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 mars 2004 lämnat
beslutsförslag.
• Intranät investeringskostnad 500 tkr
• Biztalkserver investeringskostnad 300 tkr
• Processkartläggning investeringskostnad 300 tkr
Projekten finns upptagna i kommunledningsförvaltningens investeringsplan för
2004 och ryms inom den av kommunfullmäktige antagna investeringsramen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd om 1,1 mkr för genomförande av IT-visionen för
år 2004, samt
2. att finansiering av ovanstående projekt skall rymmas inom PC-avgiften.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.175.160

§ 52
Organisationsförslag för kommunens säkerhetsarbete och upprättande av
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Med anledning av att kommunen antagit en ny säkerhetspolicy har formerna för
kommunens säkerhetsarbete setts över. Särskild omsorg har ägnats åt att samordna
och få mesta möjliga nytta av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Dels till de
handlingsprogram som skall utarbetas enligt lagen om skydd mot olyckor och dels
för att använda analyserna i kommunens arbete med krishantering och internt
skydd. I förslaget har Räddningstjänsten fått en roll att, under kommunens egen
säkerhetsledning som leds av kommunchefen, samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 mars 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta bilagt förslag till struktur för arbete med kommunens säkerhetsarbete
och säkerhetsledning,
2. att uppdra åt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, att utarbeta och efter hörande av de myndigheter som kan ha väsentligt intresse i frågan,
inklusive medlemskommunerna och med beaktan av de begränsningar som anges i
förbundsordningen, fastställa handlingsprogram för räddningstjänst,
3. att uppdra åt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge att åt
respektive medlemskommun upprätta ett komplett förslag till handlingsprogram
för förebyggande åtgärder mot olyckor som kan leda till räddningsinsats. Detta
handlingsprogram skall antas av berörd medlemskommuns kommunfullmäktige,
4. att handlingsprogrammen skall upprättas med risk- och sårbarhetsanalysen som
underlag, samt
5. att uppdra till kommunledningsgruppen att klarlägga och återrapportera, inom
ramen för kommunens säkerhetspolicy, vilka ekonomiska och personella resurser
som avsätts inom säkerhetsarbetets skilda funktioner, inklusive räddningstjänsten.
_______
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Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder/styrelser

2004.43.042

§ 53
Budgetuppföljning februari månad 2004
Enligt beslut vid beredning av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2003 inhämta uppgifter för en traditionell budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport
bygger på erfarenheterna från årets första två månader.
Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2004 för kommunen som
helhet skall bli positivt +22,1 mkr. En prognos efter februari månads utgång pekar
mot ett resultat om –9,2 mkr om inga åtgärder vidtas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att uppdraget för nämnder och styrelser skall vara att följa den årsbudget för
2004 som kommunfullmäktige tagit beslut om i november 2003, samt
2. att medge äldrenämnden att behandla sin internbudget för andra halvåret 2004
senast under juni månad 2004.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att till barn- och ungdomsnämnden omdisponera de åtta miljoner kronor som är
anslagna i kommunstyrelsens särskilda reserv för barnomsorgsutbyggnad år 2004,
2. att till barn- och ungdomsnämnden omdisponera investeringsmedel motsvarande sju avdelningar, 0,9 miljoner kronor, av de 1,6 miljoner kronor som avsatts i en
särskild reserv för inventarier och utrustning vid barnomsorgsutbyggnad år 2004,
3. att medge barn- och ungdomsnämnden att under 2004 ta i anspråk de 0,4
miljoner kronor för inventarier och utrustning till förskolor ibland annat Skrävle
och Tving, som ej förbrukats under 2003,
4. att godkänna den av barn- och ungdomsnämnden föreslagna höjningen av
föräldraavgifterna från idag 2 % till 3 % av inkomsten för barn i förskoleverksamhet som är placerade 15 timmar per vecka eller mindre, samt för barn som är
placerade i enlighet med Skollagens § 6a och § 6b (paragraferna avser barn till
föräldrar som är arbetslösa respektive föräldralediga), samt
5. att ovan föreslagen höjning av föräldraavgifterna skall gälla från den 1 juni
2004.
_______
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Informationschefen
Ekonomienheten
Akten

2004.32.109

§ 54
Offentlig födelsesignal på Klaipedaplatsen
Åttaåriga Sara Johansson har i ett brev till kommunstyrelsens ordförande föreslagit
att fontänen på Klaipedaplatsen skall bli en födelsesignal, där ljus kan tändas för
nyfödda.
En födelsesignal ger uttryck för framtidstro och visar att varje nytt barn som föds
är viktigt för samhällets utveckling. Fontänen med sin Milles-staty är en lämplig
plats för en födelsesignal då Klaipedaplatsen är en naturlig samlingspunkt i staden.
Genom att förena vatten och ljus i födelsesignalen kan man också låta havet som
anger Karlskrona bli en del i själva stadsmiljön.
Landstingets ledning och dess förlossningsavdelning är positiva till en födelsesignal i stadens offentliga miljö, där nyblivna föräldrar kan dela med sig av sin
glädje över ett nyfött barn.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anslå 200 tkr ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter till en
offentlig födelsesignal på Klaipedaplatsen, samt
2. att ge informationschefen i uppdrag att samordna arbetet.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.168.001

§ 55
Organisation av mottagande och introduktion av flyktingar
Karlskrona kommun har avtal med integrationsverket om mottagande av 100
flyktingar per år. Kommunfullmäktige beslöt i november 2003 att ingå överenskommelse med integrationsverket om mottagande av ungdomar i ålder 16 – 17 år
som kommit till Sverige utan vårdnadshavare, vilka ingår i avtalet. Grupphemmet
för flyktingungdomar kommer att ta emot de första ungdomarna under våren 2004.
Kommunfullmäktige gav i december 2002 uppdrag till kommunstyrelsen och
socialnämnden att ”utreda den organisatoriska planeringen av åtgärder för ett
snabbt återinträde på arbetsmarknaden”. Uppdraget förtydligades av integrationsberedningen vid sammanträde i oktober 2003. Integrationsberedningen beslöt att
”ge arbetsgruppen i uppdrag att utreda om flyktingintroduktionen skall vara en del
av arbetsmarknadsenheten eller kvarstå i socialförvaltningens regi”. Arbetsgruppen
föreslår att ansvaret för mottagande och introduktion av flyktingar överförs från
socialnämnden till kommunstyrelsen m.m.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 mars 2004, § 44, tillstyrkt beslutsförslaget med tillägg att uppföljning görs av grupphemmet efter ett antal månader.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunledningsförvaltningen
med skrivelse den 18 mars 2004 lämnat beslutsförslag. Komplettering attsats nio
har gjorts efter direktiv av allmänna utskottet den 30 mars 2004.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att ansvaret för mottagande och introduktion av flyktingar övergår till
kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet från och med den 1 september 2004,
2. att grupphemmet för ensamkommande flyktingungdomar blir kvar under
socialnämnden,
3. att projektet ”Sirius” skall överflyttas till kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet från den 1 september 2004,
4. att förändringar som följer av en ny organisation av flyktingverksamheten skall
göras i kommunstyrelsen och socialnämndens reglementen,
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5. att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt
uppdrag att utreda och föreslå förändringar i budgeten och bemanning med
anledning av förändrad organisation för flyktingintroduktionen,
6. att förslag till ändring av reglementen och förslag till ändringar beträffande
budget och bemanning skall presenteras för kommunstyrelsen senast i augusti
månad 2004,
7. att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt
uppdra att utreda förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning med ett
särskilt behovsprövat ersättningssystem innan introduktionen påbörjats,
8. att förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning skall presenteras för
kommunstyrelsen senast i augusti 2004, samt
9. att uppföljning görs av grupphemmet 12 månader efter det att grupphemmet
startat.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.176.004

§ 56
Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2004
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 mars 2004 lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.160.210

§ 57
Svar på motion om planering av området Hattholmen/Oljehamnen till år 2010
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 2003, § 50, av Bo
Löfgren (fp). Motionären vill att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
omgående börja utreda, planera m.m. för Hattholmen/Oljehamnens exploatering
med inriktning att området skall kunna börja exploateras senast den 1 juli 2009.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 februari 2004, § 65,
lämnat yttrande och beslutsförslaget att motionen härmed skall vara besvarad.
Kent Lewén (fp), med tillstyrkan av ordföranden, yrkar bifall till motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.491.510

§ 58
Svar på medborgarförslag om förbud mot mopedtrafik på cykel- och
gångvägar i Hässlegården-Spandelstorp-Lyckeby
Medborgarförslaget lämnades in till fullmäktiges sammanträde den 26-27 november 2003, § 138, av Per Björklund. För att öka den personliga säkerheten för kommuninvånarna föreslås att all mopedtrafik förbjuds på cykel- och gångvägarna i
Hässlegården-Spandelstorp-Lyckeby. Förbudet skall gälla alla typer av mopeder,
både registrerade och oregistrerade.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 februari 2004, § 13, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger att separera de oskyddade trafikanterna från övrig trafik är ett sätt att öka trafiksäkerheten och tryggheten i trafiken.
På en påbjuden cykelbana får cyklar och mopeder klass II föras. Mopedklass I
(EU-mopeden) är förbjuden på cykelbanor. Nämnden anser att införa generellt
förbud mot mopeder enligt förslaget skapar omvägar för mopederna och tvingar ut
dessa bland bilarna. Dessutom skapas övervakningsproblem. Bättre bedöms då
vara att vidta åtgärder som syftar till att nuvarande regler för mopedtrafik fungerar
bättre.
Samråd med polisen har skett den 9 januari 2004.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om förbud mot all mopedtrafik på cykel- och
gångvägarna i Hässlegården-Spandelstorp-Lyckeby.
_______
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Akterna

§ 59
Anmälningsärenden
a. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
b. Kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2004
c. BlekingeTrafiken 040217 preliminärt bokslut 2003
d. 040227 Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges 15 miljökvalitetsmål
Miljömålen – allas vårt ansvar samt informationsblad som kort presenterar
innehållet i rapporten
e. Blekinge Museum 040211 om utredning av möjligheten att införa fiskestopp i
ett skyddat marint område
f. Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2003, utsänd med
handlingarna
g. Glesbygdsverket 040218 – Rapport med skärgårdsfakta
h. Regionstyrelsens protokoll 040128 § 7 Region Blekinge och miljöfrågorna
i. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 040312 – Grundläggningsnivå med
hänsyn till havsnivåförändringar, utsänd med handlingarna
j. Länsstyrelsen i Blekinge län
• Beslut 040126 om konsultcheck till City Network Hosting AB
• Beslut 040204 om undantag från beträdnadsförbud i fågelskyddsområden i
Blekinges skärgård
• Yttrande 040209 till länsstyrelsen i Kalmar län avseende riksintressen för
vindkraft i Kalmar län
• Samråd 040211 avseende Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets utredning
om fiskeförbud i ett marint skyddat område
• Skrivelse från Karlskrona kommun 040212 om förändringar inom
kriminalvårdens anstalts- och häktesorganisation
• Yttrande 040218 till Kriminalvårdsstyrelsen om fortsatt inriktning av
platsutbyggnad inom kriminalvårdens anstalts- och häktesorganisation
• Beslut 040224 om tillstånd till yrkesmässig trafik för Carlskrona
Centrumförening
• Yttrande 040301, till Vägverket Region Sydöst, över vägutredning med
MKB för E22 Sölvesborg-Karlskrona, delen Björketorp-Nättraby
• Länsstyrelsens skrivelse 040204 om 2003 års länsrapport på Alkoholtobaks- och folkhälsoområdet som besvarats av socialförvaltningen 040227
• Skrivelse från Ramdala Moderatförening till Vägverket om avfart E22
Ramdala
• Yttrande 040303 inför Banverkets fastställelse av järnvägsplan för
elektrifiering av Blekinge kustbana
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k. Svenska Kommunförbundet PM 040224 om ny skrift kring årsredovisningar
l. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004
nr 13 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
nr 14 Lagen om Offentlig upphandling
nr 16 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren för TFA-KL
nr 17 Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för AGS-KL
gällande från och med den 1 januari 2004
nr 18 Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolledare och
syofunktionärer som ej erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KL
nr 19 www.suntliv.nu
nr 20 Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram 2004-2006
nr 22 Arbetsdomstolens dom 2004 nr 8 om preskription när DO väckt talan om
skadestånd i samband med tillsättande av vikariat
nr 23 Anställningsstöd för långtidssjukskrivna
m. Tackskrivelser
• Ett varmt tack från Magdalena Kurczewska-Svensson, Honorärkonsul
RP i Karlskrona, för gratulation i samband med utmärkelse av Gdynia
kommun
• Tack för uppvaktning på 50-årsdagen från Jan-Anders Palmqvist
• Tack för uppvaktning på 50-årsdagen från Anders Jaryd
_______
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Personalenheten
Socialchefen
Ekonomienheten
Akten

2004.11.023

§ 60
Tillsättning av socialchef
Kommunstyrelsens presidium har efter samråd med fackliga organisationer och
tjänstemannagrupp genomfört rekryteringsarbetet.
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 31 mars 2004 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att från och med den 7 april 2004 förordna Göran Bohman, 560827-3313, som
socialchef i Karlskrona kommun.
_______

4 maj 2004

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 4 maj 2004
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 4 maj 2004, kl 08.30-14.15
Sammanträdet ajourneras kl 09.35-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Patrik Enstedt (s) kl 08.30-09.35 § 61
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s) kl 13.30-14.15 §§ 62-79
Lisbeth Petersson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Karl-Gösta Svenson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Thore Arnström (s) kl 08.30-09.35 § 61
Marcel Abedini (mp)
Ewa Lengstedt (s) kl 13.30-14.15 §§ 62-79

Närvarande ersättare

Ewa Lengstedt (s) kl 08.30-09.35 § 61
Rolf Andersson (s) kl 08.30-09.35 § 61
Lisbeth Bengtsson (s)
Patrik Hansson (s) kl 08.30-09.35 § 61
Carl-Göran Svensson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Anneli E Malmström
Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren
Tf samordnare Anders Engblom kl 08.30-09.35 § 61
Näringslivschef Peter Adaktusson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 08.30-09.00 § 61:1-2
Förvaltningschef Per Olsson kl 08.30-09.00
”
Planeringschef Solvig Olsson kl 08.30-09.00
”
Fastighetschef Håkan Franzén kl 08.30-09.00 ”
Chefen för strategisk planering Tore Almlöf
kl 09.00-09.35 § 61:3

tjänstemän
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Kommunsekreterare Laila Karlsson
Utses att justera

Lisbeth Petersson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………….. §§ 61-79
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………..
Mats Johansson

Justerare

…………………………………………..
Lisbeth Petersson

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

maj 2004 anslagits på kommunens
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§ 61
Informationer och föredragningar
1. Investering i lokaler i Jämjö med flera områden för utbyggnad av förskoleverksamheten föredras av teknisk chef Anders Jaryd, barn- och ungdomschef Per
Olsson samt planeringschef Solvig Olsson vid barn- och ungdomsförvaltningen.
2. Förbättringar i Rosenfeldtskolan föredras av fastighetschef Håkan Franzén,
tekniska förvaltningen.
3. Yttrande till Region Blekinge över Länstransportplan 2004-2015 för Blekinge
föredras av chefen för strategisk planering Tore Almlöf.
4. Ordföranden informerar om att representanter för Karlskrona kommun besöker
vänorten Gdynia den 5-6 maj 2004. Borgmästaren har bjudit in till denna träff för
att diskutera gemensamma frågor med anledning av Polens EU-inträde. I delegationen ingår kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson (s), 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen Kent Lewén (fp), politisk sekreterare Magnus Johansson (s),
kommunchef Anna-Lena Cederström, näringslivschef Peter Adaktusson och
chefen för strategisk planering Tore Almlöf.
Mötet kommer att följas upp vid en vänortskonferens i Karlskrona den 3-4 juni
2004 då samtliga baltiska och nordiska vänorter bjudits in för att diskutera EUutvidgningen.
_______

4 maj 2004

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse (näringslivsenheten)
De valda
Akten

2004.8.102

§ 62
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser till och med den 31 december 2006 följande:
Leader+ projektet
Ombud vid föreningsstämma Thore Arnström (s)
Ledamot Gerthie Olsson (s)
Ersättare Mats Lindbom (c)
_______
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Riksdagens ombudsmän
Akten

6

2004.53.108

§ 63
Yttrande över remiss från Riksdagens ombudsmän
Sixten Svensson har den 5 oktober 2002 översänt begäran om skrivelser samt
uppgifter till kommunledningsförvaltningen. Revisionens ordförande har med
skrivelse den 20 november 2002 svarat.
Riksdagens ombudsmän har i en remiss den 12 februari 2004 ställd till kommunstyrelsen i Karlskrona kommun anmodat styrelsen att göra en utredning och att
yttra sig över kommunens handläggning av Sixten Svenssons begäran den 5
oktober 2002 om att få del av vissa uppgifter.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2004 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att som sitt svar överlämna bifogat förslag till
Riksdagens ombudsmän.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att som sitt svar överlämna bifogat förslag till Riksdagens ombudsmän.
_______

4 maj 2004

Växjö kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

7

2004.59.212

§ 64
Yttrande över samråd av Växjö kommuns översiktsplan
Karlskrona kommun har den 9 februari 2004 erhållit Växjö kommuns förslag till
översiktsplan för synpunkter.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 april 2004 koncentrerat
synpunkterna kring de regionala aspekterna i Sydöstra Sverige.
Det är positivt att Växjö kommun stödjer tankarna på en upprustning av kust- till
kustbanan till Kalmar och Karlskrona samt vägstråket Göteborg-Växjö-Kalmar/
Karlskrona. I översiktsplanen nämns direkttågen på kust- till kustbanan mellan
Göteborg-Kalmar, dock är det så att direkttågen från Göteborg går till Karlskrona.
I översiktsplanen pekas också Östersjöregionen ut som en för Växjö prioriterad
region. För att kontakterna med Baltikum och Polen skall kunna ske krävs väl
fungerande färjeförbindelser, vilket är något som ytterligare borde belysas i
översiktsplanen.
I översiktsplanen förs en diskussion om en utvidgning av arbetsmarknadsregionen
med hjälp av pendeltågstrafik så att arbetsmarknadsregionen kan förstoras till att
även omfatta Värnamo. Karlskrona kommun har dock målet att förstora arbetsmarknadsregionen till att omfatta Karlskrona, Kalmar och Växjö med en maximal
restid med tåg på en timme. I denna fråga är det mycket angeläget att ha en gemensam målbild i sydöstra Sverige. Goda kommunikationer skulle också kunna stärka
utbytet mellan Växjö Universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i
Kalmar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att till Växjö kommun avge synpunkter på Växjö kommuns översiktsplan i
enlighet med kommunledningsförvaltningen anfört.
_______

4 maj 2004

Utbildningsdepartementet
Akten

8

2004.92.100

§ 65
Yttrande över utbildningsdepartementets betänkande Innovativa processer
(SOU 2003:90)
Utbildningsdepartementet har med skrivelse den 19 februari 2004 översänt
rubricerade ärende för yttrande senast den 1 juni 2004.
Betänkandet innovativa processer ger fem förslag. Fyra av dem syftar till att på
olika sätt stärka verksamheter inom kommuner och landsting. Det femte förslaget
handlar om att stärka tillväxten, vilket leder till mer resurser för att bl.a. finansiera
kommunala och landstingskommunala välfärdstjänster.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 april 2004 lämnat
synpunkter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att översända kommunledningsförvaltningens remissvar till
utbildningsdepartementet.
_______

4 maj 2004

Region Blekinge
Tekniska nämnden
Akten

9

2004.73.014

§ 66
Yttrande till Region Blekinge över Länstransportplan 2004-2015 för Blekinge
Region Blekinge har översänt rubricerade plan för yttrande senast den 20 maj
2004. Länstransportplanen skall fastställas vid regionfullmäktige den 16 juni 2004.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 april 2004 lämnat yttrande
och skriver bland annat. Regeringen har fastställt den ekonomiska ramen för
Blekinges länstransportplan till 433 miljoner kronor för planperioden 2004-2015.
Innehållet i plan d.v.s. hur medlen fördelas på olika objekt, åtgärder och bidrag,
skall fastställas av regionfullmäktige. Två alternativa förslag till fördelning presenterades den 20 februari 2004 i nämnden för Infrastruktur och kommunikationer.
Nämnden beslöt att remittera förslagen till länets kommuner för yttrande. Dessa
förslag är sedan reviderade p.g.a. att riksväg 29 har blivit 11 miljoner dyrare och
att regeringen har lyft det beviljade statsbidraget på 5,3 miljoner kronor för friare
användning av statsbidrag till investeringar i regional kollektivtrafik, inom
Karlskrona kommun. Dessa medel var från början centrala.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta Att
tillstyrka ”Förslag 2 till länstransportplan 2004-2015 för Blekinge”, med den
ändringen att vägarna 30 och 28 prioriteras före väg 123.
Yrkande
Ordföranden med tillstyrkan av Karl-Gösta Svenson (m), Mats Lindbom (c),
Tommy Olsson (kd), Kent Lewén (fp) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag med tilläggsyrkande i två attsatser samt att ge ett
utredningsuppdrag till tekniska nämnden:
1. att Region Blekinge uppmanas till en förnyad diskussion kring E22:ans
utveckling tillsammans med Vägverket,
2. att denna diskussion slutförs innan Länstransportplanen fastställs, samt
3. att ge tekniska nämnden i uppdrag att snarast återkomma till kommunstyrelsens
allmänna utskott med förslag till konkreta prioriteringar inom angivna ramar.
Propositioner
Kommunstyrelsen beslutar först enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på de två tilläggsattsatserna till yttrandet till
Region Blekinge. Kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar därefter för egen del att ge tekniska nämnden i uppdrag
att snarast återkomma till kommunstyrelsens allmänna utskott med förslag till
konkreta prioriteringar inom angivna ramar.
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Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att ge tekniska nämnden i uppdrag att snarast återkomma till kommunstyrelsens
allmänna utskott med förslag till konkreta prioriteringar inom angivna ramar.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att tillstyrka ”Förslag 2 till länstransportplan 2004-2015 för Blekinge”, med
den ändringen att vägarna 30 och 28 prioriteras före väg 123,
2. att Region Blekinge uppmanas till en förnyad diskussion kring E22:ans
utveckling tillsammans med Vägverket, samt
3. att denna diskussion slutförs innan Länstransportplanen fastställs.
_______

4 maj 2004

Justitiedepartementet
Akten

11

2004.60.111

§ 67
Yttrande över justitiedepartementets promemoria – Samråd efter folkinitiativ
(Ds 2004:4)
Justitiedepartementet har med skrivelse den 10 februari 2004 översänt rubricerade
ärende för yttrande senast den 14 maj 2004.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 april 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver bland annat att även om bestämmelserna
om folkinitiativ i kommunallagen ändras anser Karlskrona kommun att det är viktigt att hitta nya arenor där politiker och medborgare kan mötas. De politiska partierna har självklart ett stort ansvar för att engagera medborgarna mellan valen, men
kommunen kan också söka nya vägar för att öka medborgarnas intresse och inflytande.
Politiker och medborgare kan till exempel mötas i en slags ”tankesmedja” där
folkinitiativ kan väckas. Efter diskussion kan en fråga eventuellt drivas vidare av
de politiska företrädarna. För att ”tankesmedjan” skall bli ett forum för aktuella
frågor och kreativa tankar, byts medlemmarna i gruppen efter en viss tid.
”Torgmöten” på allmänna platser som affärscentra och idrottsanläggningar kan
också vara ett sätt att engagera medborgarna mellan valen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att avge kommunledningsförvaltningens yttrande till Justitiedepartementet.
_______

4 maj 2004

Kommunfullmäktige

12

2004.127.370

§ 68
Hemställan om kommunfullmäktiges godkännande av vindkraftpark i
Kalmarsund
Vattenfall AB söker tillstånd att uppföra och driva fem vindkraftverk i Kalmarsund
i höjd med Bredaviksudde. Den sammanlagda effekten beräknas uppgå till maximalt 21 MW.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 mars 2004, § 113,
hemställt hos fullmäktige att tillstyrka framställningen från Vattenfall AB.
Nämnden skriver bland annat att enligt Miljöbalkens 17:e kap skall vindkraftanläggningar med fler än tre vindkraftverk och med en sammanlagd effekt på över 10
MW tillåtlighetsprövas av regeringen. Enligt 6:e § 17:e kap får regeringen tillåta
sådan verksamhet endast om kommunfullmäktige tillstyrker. De nya yrkandena
från Vattenfall AB påverkar inte den principiella inställningen till vindkraft.
Etableringen är lokaliserad inom det område som utpekats för vindkraft i översiktsplanen. Anläggningen uppfyller enligt förvaltningen också de kraft som policydokumentet beträffande vindkraft i Kalmarsund ställer.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 april 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar tillägg till yttrande i enlighet med reservation till
tekniska nämndens protokoll, protokollsbilaga 1.
Propositioner
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter ställer
ordföranden proposition på Karl-Gösta Svensons m.fl. tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Reservation
Karl-Gösta Svenson (m) och Birgitta Ståhl (m) reserverar sig till förmån för eget
yrkande, protokollsbilaga 1.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att tillstyrka Vattenfall AB:s framställan i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens yttrande.
_______

4 maj 2004

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden

13

2004.164.201

§ 69
Investering i lokaler i Jämjö med flera områden för utbyggnad av
förskoleverksamheten
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 18, beslutat göra en
framställan till kommunfullmäktige om nya investeringsanslag för genomförande
av en fortsatt lokalutbyggnad i syfte att lösa barn- och ungdomsnämndens behov
av ökat antal förskoleplatser. Barn- och ungdomsnämnden har samtidigt den 24
mars 2004, § 21, fattat beslut om en fortsatt förskoleutbyggnad helt i linje med tekniska nämndens framställan (under förutsättning att erforderliga medel beviljas).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag i tio attsatser.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 april 2004 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag attsatserna 1-4 och 6-10 samt föreslår att attsats 5
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att återremittera ärendets attsats 5.
”Begäran om 1 mkr för vissa etableringskostnader i egen regi vid Rödebyskolan i
samband med förhyrning av två paviljonger för förskoleverksamhet”.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva tidigare fattat beslut om om- och tillbyggnad av Villa Fehr i
Nättraby till förskoleverksamhet,
2. att samtidigt till den särskilda investeringsreserven för barnomsorgsutbyggnad
återföra för ovan angivet projekt tidigare anslagna 6 miljoner kronor,
3. att anslå 940 000 kronor för dels ombyggnad i egen regi av delar av f.d.
kommunalhuset i Jämjö till barnomsorgsverksamhet, dels förbättring av
utemiljön vid Ö. Stationsvägens förskola,
4. att anslå 410 000 kronor för ombyggnad i egen regi av vissa lokaler i Östra
Torpskolan till förskoleverksamhet,
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5. att anslå ytterligare 700 000 kronor för tidigare beslutad tillbyggnad som
extern entreprenad av Tvings förskola,
6. att däremot till tekniska nämnden för komplettering återremittera förslagen om
anslag till ombyggnation av dels Spandelstorps skola och dels Tullskolan,
7. att finansiera samtliga ovan angivna nya investeringar genom en omdisposition
av sammanlagt 3 050 000 kronor från den särskilda ospecificerade reserven för
förskolelokaler i Budget 2004,
8. att de till följd av investeringarna uppkommande drift- och hyreskostnaderna
fullt ut skall täckas av delar av den i Budget 2004 för barn- och ungdomsnämndens räkning upptagna särskilda reserven för barnomsorgsutbyggnad eller om
denna inte är tillräcklig, genom omprioritering inom nämndens totala budgetram, samt
9. att samtidigt bevilja tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
ovan angivna tre nya projekt.
________

4 maj 2004

Kommunfullmäktige

15

2004.90.291

§ 70
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättringar i
Rosenfeldtskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 februari 2004, § 11, efter uppdrag
från barn- och ungdomsnämnden, beslutat att genomföra förbättringsarbeten för att
tillgodose Arbetsmiljöverkets krav.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 april 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag i fyra attsatser. Den uppskattade kostnaden, enligt det lagda
förslaget, uppgår till ca 2 mkr. Då barn- och ungdomsnämnden arbetar med en ny
skolplan för Trossö, där Rosenfeldtskolans verksamhet ingår, så kan det finnas en
risk att skolan kan komma att förändras, varvid gjorda investeringar inte till fullo
kan utnyttjas.
Barn- och ungdomsnämnden har dels med tanke på vad det är för investeringar,
och dels med tanke på att ha handlingsfrihet framöver, i sin skrivelse utgått från en
årlig hyreskostnad om 500 tkr i merkostnad p.g.a. ovan föreslagna investering,
vilket i deras skrivning även framgår att den kan finansieras inom nuvarande
ramar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för att genomföra föreslagen
investering,
2. att finansiera denna genom att anslå 2 000 000 kronor ur den i budget 2004
beslutade investeringsreserven för förskolor/skolor, ospecificerat om 4 000 000
kronor,
3. att ge tekniska nämnden i uppdrag att anpassa avskrivningstiden av investeringen så den stämmer med de av barn- och ungdomsnämndens beräknade
500 000 kronor, samt
4. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att finansiera 500 000 kronor i
befintliga ramar.
_______

4 maj 2004

Akten

16

2004.160.042

§ 71
Handlingsplan för förbättrad resultatuppföljning vid fastighetsavdelningen
på tekniska förvaltningen
Med anledning av brister i den ekonomiska uppföljningen och prognostiseringen
som uppdagades i bokslutsarbetet för år 2003 fick tekniska förvaltningen i uppdrag
av kommunstyrelsens ordförande att ta fram en handlingsplan. Tekniska nämnden
har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 22, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har uppdraget att förse kommunens
egna kärnverksamheter med lokaler. Lokaler för bostadsändamål och kommersiella
lokaler skall hanteras via de kommunala bolagen. En heltäckande beskrivning över
de styrprinciper som bör gälla för fastighetshanteringen inom tekniska förvaltningen håller på att tas fram. Tekniska nämnden kommer att besluta om nya riktlinjer i
maj månad.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer att ta upp dessa båda ärenden
i juni månad 2004.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ärendet utgår.
_______

4 maj 2004

Personalen vid kommunledningsförvaltningen
Akten

17

2003.163.109

§ 72
Förslag till integrationsplan år 2004 för kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2003, § 97, antagit ett
måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 2003-2006.
Måldokumentet prioriterar följande fem områden: demokrati, arbete, barnomsorg skola och utbildning, kultur och fritid samt boende.
Av måldokumentet framgår att politiska nämnder, förvaltningar och kommunala
bolag årligen skall upprätta integrationsplan och mätbara mål i samband med
budgetarbetet och redovisa måluppfyllelse och utvärdering i april månad till
kommunstyrelsens integrationsberedning.
Hösten 2003 genomfördes två halvdagsutbildningar i etnisk mångfald för ett 40-tal
personer från kommunledningsförvaltningen. Som en del av utbildningen togs ett
förslag till en integrationsplan fram som i huvudsak återfinns i bifogat förslag till
integrationsplan för kommunledningens arbete med etnisk mångfald 2004.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att fastställa bifogade integrationsplan för kommunledningsförvaltningen 2004.
_______
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2003.151.130

§ 73
Svar på motion om Invandrarguide – ett sätt att förbättra integrationen
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2003, § 34, av Mikael
Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Lena Hjorth (fp) och Jan Fälteke (fp).
Motionärerna föreslår en satsning på en invandrarguideverksamhet i Karlskrona
för att påskynda integrationen i samhället och för att skapa sociala nätverk för
flyktingar och invandrare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 mars 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Bland annat har Karlskrona kommun ett integrationsnätverk ”Tänk Om” som initierats just för att skapa möten mellan flyktingar/invandrare och andra Karlskronabor. En mer systematiserad kontaktverksamhet
enligt beskriven Malmö-modell skulle vara ett sätt att ytterligare förbättra introduktionsperioden och ge möjlighet åt de invandrare som ännu efter flera år i
Karlskrona lever i ett utanförskap.
Ett tvåårigt projekt ”Mötesplatsen” startas under våren i Mellanstaden,
Sunnadalsskolans fritidsgård, med café och bibliotek i skolan som skall bli en
mötesplats för alla boende, företrädesvis vuxna. En samordnare kommer att
anställas för att utgöra en länk mellan boende, det civila samhället, kommunala
förvaltningar, näringsliv m.m. Projektet finansieras av Karlskrona kommun,
arbetsförmedlingen, AB Karlskronahem, Fastighetsbolaget PBA och
Migrationsverket.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 april 2004 tillstyrkt förslaget att
1. att bifalla motionen, samt
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att inkludera utformandet av en
kontaktpersonsverksamhet i den nyinrättade samordnartjänsten i projektet
”Mötesplatsen” på Sunnadalsskolan.
Marcel Abedini (mp) och Mikael Andersson (fp) yttrar sig.
Yrkande
Birgitta Ståhl (m) yrkar återremiss.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall återremitteras.

4 maj 2004

Kommunstyrelsen beslutar
Att återremittera ärendet.
_______
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2004.67.514

§ 74
Svar på medborgarförslag – Ersätt P-mätarna med P-skiva
Peter Öjerskog har vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22,
lämnat ett medborgarförslag. Förslaget är att avskaffa parkeringsmätarna på
kommunal mark i Karlskrona och ersätta dem med parkeringsskiva (p-skiva).
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 21, föreslaget att
fullmäktige skall ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en utredning om
konsekvenserna av att ersätta parkeringsmätarna med parkeringsskiva inom
Karlskrona kommun. Utredningen finansieras inom tekniska nämndens ram.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 april tillstyrkt förslaget med
tillägget: att utredningen skall redovisas inför budgetberedningen 2005.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en utredning om konsekvenserna av att ersätta parkeringsmätarna med parkeringsskiva inom Karlskrona
kommun, samt
2. att utredningen skall redovisas inför budgetberedningen 2005.
3. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_______
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2003.147.292

§ 75
Svar på motion om handikapphiss till samlingslokalen i f.d. Rödeby
kommunalhus
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2003, § 34, av
Annelie Svensson (s). Motionären föreslår att Rödeby f.d. kommunalhus, som
många av de boende i Rödeby med omnejd besöker, skall göras tillgänglig även för
dem som har olika rörelsehinder.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 23, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Tekniska förvaltningen har under 2003 inventerat tillgängligheten i Karlskronas eget bestånd av offentliga lokaler. Situationen i Rödeby f.d.
kommunalhus har uppmärksammats. En översiktlig kalkyl och förstudie har gjorts
över vilka kostnader som omfattas vid en hissinstallation. En enkel his med öppen
hisskorg och utan automatik är kostnadsberäknad till ca 200 tkr och en ordinär hiss
med automatik beräknas kosta ca 500 tkr.
Parallellt utreder en parlamentarisk grupp, utsedd av kommunstyrelsen, vilka
samlingslokaler som idag och för framtiden skall vara i kommunal ägo och vilka
hyresförhållanden som skall gälla. Med beaktande av bland annat detta resultat
kommer under år 2004 en översiktlig plan att sammanställas över de åtgärder som
erfordras för att successivt tillgänglighetsanpassa våra offentliga lokaler.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att avvakta resultatet av pågående utredning avseende kommunens framtida
innehav av samlingslokaler och finansieringsformer, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_______
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2003.557.106

§ 76
Svar på motion om ansvar för uppväxande generationer, samordningsorgan
mot barn- och ungdomsbrottslighet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår fullmäktige besluta om att ett starkare
samordningsorgan mot barn- och ungdomsbrottslighet skapas för att åstadkomma
en mer attraktiv och säkrare miljö i kommunen i enlighet med motionens intentioner.
Socialnämnden har vid sammanträde den 22 mars 2004, § 48, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden delar förslagsställarens syn på vikten av förebyggande
åtgärder för att förhindra att barn och ungdomar utvecklas destruktivt. Karlskrona
kommun har en mycket väl fungerande förebyggandekedja.
Sammanfattningsvis uppger nämnden att behovet av stöd till nattvandrande föräldrar är väl tillgodosett genom fältgruppens försorg. Däremot är det viktigt att uppmärksamma behovet av tillfälliga lokaler. Generellt har socialtjänsten inte några
lokaler ute i kommundelarna, varför andra kommunala verksamheter såsom skola,
barnomsorg och fritidsgårdsverksamhet, skulle kunna upplåta någon lokal. Fältgruppen hjälper gärna till med att förmedla kontakter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
________
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2004.84.820

§ 77
Svar på motion om uppbyggande motion på Rosenholm
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår fullmäktige besluta att kommunen
tillsammans med Vasallen AB och föreningslivet ökar intresset för anläggningen
samt bidra till folkhälsan i enlighet med motionens intention.
Projektansvariga för Arena Rosenholm har med skrivelse den 13 april 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Området har stora möjligheter till utveckling och området har idag motionsspår som är möjliga att använda. Att skapa en visningsslinga
med utställningsplats och grillplats förhöjer värdet på etableringen av Arena
Rosenholm. För att genomföra en sådan slinga bedöms kostnaden som låg, även
ställt i relation till nyttan. Då resurser kan frigöras för ändamålet både inom
kommunen och Vasallen AB föreslås att motionen tillstyrks.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 april 2004 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att tillstyrka motionen.
_______
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Akterna

§ 78
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.

Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 april 2004
Folkpartiet Liberalernas skrivelse om motorväg från Hurva till Västervik
Regeringsbeslut 040325 om ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln att utforska havsbotten inom ett område i Kalmarsund i
Karlskrona kommun
5. Yttrande enligt delegationsbeslut om tillstånd till kameraövervakning på
Blekinge tingsrätt och Länsrätten i Blekinge på Rådhuset i Karlskrona
6. Länsstyrelsens årsredovisning 2003
7. Länsstyrelsen i Blekinge län
• Redovisning 040315 om utdelning från allmännyttiga bostadsföretag
• Beslut 040316 om stöd till kommersiell service till Solika AB, Tving
• Beslut 040317 om stöd till kommersiell service till Stefan Rubin i Aspö AB
• Beslut 040405 till Vägverket om fastställande av femårsplan för byggande
av enskilda vägar
• Yttrande 040407 till miljödepartementet om havsmiljökommissionens
slutbetänkande ”Havet – tid för en ny strategi” SOU 2003:73
8. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004
nr 25 Feriearbeten – sommaren 2004
nr 26 Rehabilitering eller utanförskap?
nr 28 Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande anställningsskydd,
pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser?
nr 29 Tillväxtens geografi – en underlagsrapport om välfärdens villkor
nr 30 Underrättelse om extra förbundskongress i oktober 2004
nr 31 Budgetförutsättningar åren 2004-2007
_______
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§ 79
Övrigt
A. Birgitta Ståhl (m) ställer fråga om ”Hur det blev som det blev med café
Terraqotta”.
Christina Mattisson (s) svarar bland annat att efter en utvärdering har de 13-14
åringar som finns på stan inte kommit till caféet. De ungdomar som går dit vill ha
fritidsgårdsverksamhet. Caféet stängs och verksamheten flyttar över till
Ungdomens Hus.
B. Karl-Gösta Svenson (m) har fått uppgifter om att det finns grogrund för
främlingsfientlighet, framför allt bland flickorna, i skolorna, ex.vis. i Jämjö.
I debatten deltar ordföranden, Christina Mattisson (s), kommunjuristen, Kent
Lewén (fp) och Jan-Olof Petersson (fp). Samtliga menar att det är viktigt att vara
vaksamma och observanta men att det inte finns någon organiserad verksamhet av
främlingsfientlighet i skolorna.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 1 juni 2004
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Informationer och föredragningar

§ 81

Yttrande över revisionens granskning av kommunens hemsida

§ 82

Yttrande i mål 235-04 över laglighetsprövning av vägföreningens aktivering

§ 83

Yttrande över miljödepartementets remiss om Naturvårdsverkets redovisning av uppdrag om
fiskeförbud i ett skyddat marint område

§ 84

Yttrande över försvarsmaktens (Sydkustens marinbas) Garnisonsplan Karlskrona
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Förslag till ändring av lokala ordningsstadgan

§ 86

Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004
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Operatörsneutralt bredband i Karlskrona

§ 88

Delårsbokslut den 30 april 2004 för Karlskrona kommun
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Förslag till ombudgetering 2004 samt direktiv för treårsbudgeten

§ 90

Försäljning av del av Sparre 7 (f.d. simhallstomten)

§ 91

Beslut om delegation för investeringstillstånd för ombyggnad av Spandelstorpsskolan

§ 92

Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare

§ 93

Svar på motion om bevarande av brandstationens slangtorn på Pottholmen som utsiktstorn

§ 94

Svar på motion om förbud mot klädedräkten nikab och burka i skolan

§ 95

Svar på motion om anläggning av trottoar Rödebyvägen samt ny beläggning
Johannesbergsvägen

§ 96

Anmälningsärenden

§ 97

Sammanträdets avslutning

_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
tisdagen den 1 juni 2004, kl 08.30-13.55
Sammanträdet ajourneras kl 10.05-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Ingrid Trossmark (s)
Mikael Andersson (fp) kl 08.30-10.05 § 80
Jan-Olof Petersson (fp) kl 13.30-13.55 § 81-97
Marcel Abedini (mp)

Närvarande

ersättare

Thore Arnström (s) kl 08.30-10.05 § 80
Bo Andersson (s) kl 08.30-10.05 § 80
Ewa Lengstedt (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl 08.30-10.05 § 80
Rolf Andersson (s)
Patrik Hansson (s) kl 08.30-10.05 § 80
Carl-Göran Svensson (m)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 08.30-10.05 § 80
Mikael Andersson (fp) kl 13.30-13.55
Maria Persson (c)
Jan Johansson (kd)
Ulf Hansson (v)

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
ekonomi- och finanschef Bo Johansson
informationschef Ulla Nelson
kommunjurist Lennarth Eriksson
samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren
tf samordnare Anders Engblom
näringslivschef Peter Adaktusson
personalchef Anneli E Malmström
ekonomichef Bengt Nilsson kl 08.30-10.05 § 80
IT-strateg Mats Persson
kl 08.50-09.30 § 80:3
konsult Göran Selander WSP
”
controller Olle Karlsson
”
näringslivsservice Carl-Axel Ottosson ”

2

1 juni 2004

3

ekonom Åke Karlsson kl 09.15-10.05 § 80:4-5
kommunsekreterare Laila Karlsson
Utses att justera

Kent Lewén

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………….. §§ 80-97
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………..
Mats Johansson

Justerare

………………………………………………….
Kent Lewén

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 juni 2004 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar i tjänsten
…………………………………..
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§ 80
Informationer och föredragningar
1. Yttrande över laglighetsprövning föredras av kommunjurist Lennarth Eriksson,
2. Jämställdhetsprogram för Karlskrona Kommun år 2004 föredras av samordnare
Ingrid Augustinsson Swennergren,
3. Operatörsneutralt bredband föredras av IT strateg Mats Persson, controller Olle
Karlsson, konsult Göran Selander och chefen för näringslivsservice Carl-Axel
Ottosson,
4. Delårsbokslut per den 30 april föredras av ekonomichef Bengt Nilsson, samt
5. Budgetdirektiv föredras av ekonomi- och finanschef Bo Johansson.
_______
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Informationsenheten
Akten
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2004.135.007

§ 81
Yttrande över revisionens granskning av kommunens hemsida
Revisorerna i Karlskrona kommun har generellt kartlagt de bakomliggande beslut och
strategier som ligger till grund för kommunens hemsida med tillhörande tjänsteutbud.
Denna granskning utförd av KPMG bifogas.
De iakttagelser och synpunkter som lämnas i rapporten delas helt av de förtroendevalda revisorerna som särskilt betonar vikten av att informationen skall vara lättåtkomlig genom att det skall vara lätt att ”klicka” sig mellan olika områden. Revisorerna anser också att specificerade mål bör övervägas som anger vad man vill uppnå
för de målgrupper som kommunen vänder sig till. Även kommunfullmäktige kunde
vara en målgrupp som borde ges tillfälle att yttra sig över hemsidans utformning och
innehåll.
Revisorerna anser att hemsidan har ett mervärde för kommunens invånare och
besökare och att den successivt har förbättrats, utvecklats och positivt fyller ett behov.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 april 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen skriver bland annat att det nu gått
ett år sedan kommunens hemsida togs i bruk och enligt planerna görs därför en omfattande enkätundersökning. Genom undersökningen får kommunen synpunkter på
hemsidan och dess innehåll, men också viktig kunskap om besökarna. Webbenkäten
görs av ett externt företag och pågår under fyra månader. Resultatet kommer att redovisas för kommunstyrelsen efter sommaren.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta kommunledningsförvaltningens skrivelse, samt
2. att överlämna rapporten till kommunfullmäktiges revisorer.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

6

2003.495.318

§ 82
Yttrande i mål 235-04 över laglighetsprövning av vägföreningens aktivering
Karlskrona kommun har i föreläggande från länsrätten den 16 mars 2004 förelagts att
svara i målet. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 april 2004
lämnat yttrande och kommunen bestrider bifall till överklagandet. Det överklagade
beslutet strider inte mot någon av punkterna i 10 kap 8 § i kommunallagen.
Kommunen hänvisar, som grund för sitt bestridande, till en skrivelse den 6 april 2004
från tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att till Länsrätten i Blekinge Län som sitt yttrande överlämna ovanstående yttrande.
_______
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2004.33.430

§ 83
Yttrande över miljödepartementets remiss om Naturvårdsverkets redovisning av
uppdrag om fiskeförbud i ett skyddat marint område M2004/647/Na
Karlskrona kommun yttrade sig i februari 2004 över ovanstående utredning. Inga
kommuner fanns ursprungligen med på Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets remisslista, men efter kraftig påstötning från bland annat Karlskrona lyckades det att få till
ett utskick även till de berörda kustkommunerna.
Miljödepartementet har med skrivelse den 17 mars 2004 översänt Naturvårdsverkets
redovisning av uppdrag om fiskeförbud i skyddat marint område.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att ta yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen som sitt eget samt lämna det till
Miljödepartementet som svar på remissen.
_______

1 juni 2004
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Försvarsmakten, Sydkustens marinbas
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§ 84
Yttrande över Försvarsmaktens (Sydkustens marinbas) ”Garnisonsplan
Karlskrona”
Karlskrona kommun har fått rubricerade plan på remiss. Yttrande har begärts före den
31 maj 2004, men Karlskrona kommun har fått förlängd remisstid till den 4 juni 2004.
Planen är framtagen av Sydkustens Marinbas på uppdrag av Försvarsmaktens
högkvarter. Planen består av sex block enligt följande:
• Block 1, Bakgrund
• Block 2, Yttre förutsättningar
• Block 3, Inre förutsättningar
• Block 4, Analys
• Block 5, Förändringsmöjligheter
• Block 6, Övnings- och skjutfält.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 maj 2004 lämnat synpunkter
och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att avge yttrande i enlighet med vad kommunledningsförvaltningen anfört.
_______
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2004.39.003

§ 85
Förslag till ändring av lokala ordningsstadgan
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 april 2004, § 68, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen har anmodat alkoholhandläggaren att
lämna yttrande över polismyndighetens förslag till ändring av § 13 i kommunens
lokala ordningsföreskrifter.
Polismyndigheten vill att nuvarande bestämmelser utökas. Myndigheten vill ha
förbud även mot förtäring av folköl samt att ett helt nytt geografiskt område kring
köpcentret Amiralen omfattas av förtäringsförbudet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att följande ändring och tillägg görs i § 13 allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Karlskrona kommun;
§ 13 med rubriken Förtäring av alkohol – föreslås lyda:
Alkoholdrycker – drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol – för inte
förtäras inom följande platser.
1. Trossö, begränsat i väster och norr av broarna Saltö, Ekholmen, Lilla
Pantarholmen och Pantarholmen
2. Stakholmen
3. Stumholmen, samt
4. Området kring köpcentren Amiralen och Slottsbacken begränsat av Österleden,
Lyckebyvägen, Gjuterivägen, Slottsvägens förlängning samt Verkövägen,
_______

1 juni 2004
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§ 86
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 10 maj 2003, § 1, beslutat
överlämna reviderat jämställdhetsprogram för år 2004 till fullmäktige för antagande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att anta Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004.
_______
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IT-strategen
Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
Akten

11

2003.426.050

§ 87
Operatörsneutralt bredband i Karlskrona
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 maj 2004 lämnat yttrande och
beslutsförslag om Operatörsneutralt bredband i Karlskrona – antagande av leverantör
för mottagare av statsbidrag för utbyggnad. För att främja utbyggnad av bredbandsnät
som prioriteras av regional- och näringspolitiska skäl kan statligt stöd lämnas till en
kommun för projekt för att anlägga, förvärva eller hyra orts- och områdessammanbindande telenät samt för anläggande av lokala telenät. För att kunna komma i åtnjutande
av det statliga stödet krävs dels att kommunen upprättat ett IT-infrastrukturprogram,
dels att man konkurrensutsätter tillhandahållandet av bredbandsnät.
I budget 2004 och plan 2005-2006 har kommunfullmäktige anslagit 3 mkr som utgår
den kommunala del av finansieringen som krävs för att kunna aktivera det statliga
stödet.
Ordföranden och Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att anta Karlskrona Nät AB som operatörsneutral bredbandsleverantör i
Karlskrona kommun,
2. att godkänna bilagt avtal med Karlskrona Nät AB,
3. att antagande och avtal gäller under förutsättning av att länsstyrelsen i Blekinge
godkänner detta beslut,
4. att ur kommunstyrelsens reserv för bredbandsutbyggnad anslå 2 mkr för
kommunens finansiering av utbyggnaden för 2004 och planera för ytterligare 1 mkr
för år 2005,
5. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med plan för hur
genomförandet skall organiseras i kommunen, samt
6. att ge Affärsverken Karlskrona AB i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med affärsplan för området där man beaktar den nya situationen.
_______
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Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

§ 88
Delårsbokslut den 30 april 2004
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april
2004 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att inom kommunstyrelsen/kommunförvaltningens ramar möta den negativa
avvikelsen inom politisk verksamhet genom omprioritering av verksamhet inom
kommunledningsförvaltningens bas- respektive projektbudget,
2. att överföra 1 mkr från kommunstyrelsens reserv för hälsa på arbetsplatsen till
projektbudgeten för projektet ”Hälsa på arbetsplatsen”,
3. att 1 mkr överförs från kommunstyrelsens reserv för Rosenholm till projektbudgeten till projekt Arena Rosenholm,
4. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 700 000 kronor motsvarande 5,5 avdelningar av de investeringsmedel som finns upptagna i 2004 års investeringsbudget som
Reserv för inventarier vid förskoleutbyggnader och ge ett omedelbart investeringstillstånd,
5. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2004, samt
6. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår 2004,
att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 89
Förslag till budgetdirektiv för budget 2005-2007
Förslag till direktiv och riktlinjer för nämndernas arbete med treårsbudget åren 20052007 utdelas vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2004. Med utgångspunkt
från de nya förutsättningarna beträffande skatter, statsbidrag, löner, priser m.m. har
kommunledningsförvaltningen erhållit politiska budgetdirektiv från
kommunstyrelsens ordförande i trettioåtta attsatser.
Handlingar som underlag för beslut:
1. Ett Ansvarsfullt Grepp – socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets
förslag till budgetdirektiv för 2005-2007 (majoritetens förslag, protokollsbilaga 1).
2. Tillväxt och Livskvalitet i en Framtidskommun – centerpartiets,
kristdemokraternas, folkpartiets och moderaternas förslag till budgetdirektiv för 20052007 (fyrklöverns förslag, protokollsbilaga 2).
Yrkanden
Ordföranden, Günter Dessin (v) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till majoritetens
förslag.
Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom
(c) yrkar bifall till fyrklöverns förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag mot fyrklöverns förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.
Reservationer
Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom
(c) reserverar sig till förmån för fyrklöverns förslag, protokollsbilaga 2.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2005-2007:
1) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0 % av
skatteintäkter och statsbidrag år 2005 samt 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag år
2006 och 2007
2) Samtliga investeringar skall finansieras med egna medel, med undantag av
investeringar för dricksvattenrening vid Johannishusåsen
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3) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det positiva
resultatet för respektive år
2. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2005 och 2006 i
den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 04-06 primärt även skall gälla som
underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 05-07,
3. att skatteintäkter och statsbidrag år 2005 dock skall reduceras med 54,4 miljoner kr
och år 2006 med 60,6 miljoner kr jämfört med gällande treårsbudget 04-06 med
anledning av nya skatteunderlagsprognoser från Svenska Kommunförbundet, och att
belopp för Skatteintäkter och statsbidrag år 2007 skall tas upp i enlighet med
Kommunförbundets senaste prognos,
4. att skatteintäkter och statsbidrag samtidigt skall räknas upp med 7,3 miljoner kr år
2005 med anledning av att generellt sysselsättningsstöd från staten tillförs kommunerna även detta år,
5. att skatteintäkter och statsbidrag vidare skall räknas upp med 8,0 miljoner kr år
2005 och med 3,3 miljoner kr år 2006 med anledning av aviserat tillfälligt statsbidrag
nämnda år,
6. att skatteintäkter och generella statsbidrag skall räknas upp med 13,5 årliga
miljoner kr från och med år 2006 med anledning av utökat generellt statsbidrag,
7. att skatteintäkter och generella statsbidrag skall räknas ned med 2,8 miljoner kr år
2005 och med 2,5 årliga miljoner kr från och med år 2006 med anledning av aviserade regelförändringar i det gällande skatteutjämningssystemet,
8. att skatteintäkter och generella statsbidrag skall räknas ned med 5,9 årliga miljoner
kr från och med år 2005 med anledning av aviserad reglering av pensionsreformen,
9. att skatteintäkter och generella statsbidrag skall räknas upp med 7,0 miljoner kr år
2005 och med 14,0 årliga miljoner kr från och med år 2006 med anledning av aviserat
nytt statsbidrag till personalförstärkning i förskolan,
10. att nämnda tillskott om 7,0 miljoner kr år 2005 och 14,0 årliga miljoner kr från
och med år 2006 tills vidare avsätts till en reserv under kommunstyrelsen för personalökning i förskolan,
11. att skatteintäkter och generella statsbidrag skall räknas ned med 0,9 miljoner kr år
2005, med 1,7 miljoner kr år 2006 och med 1,6 årliga miljoner kr från och med år
2007 med anledning av överföring av huvudmannaskapet för vissa gymnasieutbildningar till staten,
12. att kommunbidraget till utbildningsnämnden av samma anledning skall räknas
ned med 0,9 miljoner kr år 2005, med 1,7 miljoner kr år 2006 och med 1,6 årliga
miljoner kr från och med år 2007,

1 juni 2004

15

13. att en reserv skall tas upp under kommunstyrelsen med ett belopp om 11,6 årliga
miljoner kr från och med år 2006 med anledning av att det hittillsvarande riktade
statsbidraget till vuxenutbildning upphör,
14. att ramen för det externa finansnettot (kostnad) skall minskas med 9,3 miljoner kr
år 2005 och med 5,0 miljoner kr år 2006 jämfört med gällande treårsbudget 04-06,
samtidigt som det interna finansnettot (intäkt) minskas med 1,1 miljoner kr år 2005
och med 5,2 miljoner kr år 2006 jämfört med gällande treårsbudget,
15. att ramen för det externa finansnettot (kostnad), exklusive ränta på pensionsskuld,
skall tas upp med 18,3 miljoner kr år 2007,
16. att reserven för löne- och prisstegring skall minskas med 12,7 miljoner kr år 2005
och med 26,4 miljoner kr år 2006 jämfört med gällande treårsbudget 04-06, och att
samma reserv skall ökas med 64,5 miljoner kr mellan år 2006 och år 2007,
17. att kommunbidraget till barn- och ungdomsnämnden skall ökas och reserven för
barnomsorgsutbyggnad minskas med 8,0 årliga miljoner kr från år 2005 jämfört med
gällande treårsbudget, med anledning av beslut under innevarande år om fortsatt utbyggnad av barnomsorgen,
18. att kommunbidraget till barn- och ungdomsnämnden samtidigt skall minskas med
3,0 miljoner kr år 2005 och med 6,0 årliga miljoner kr från år 2006, bland annat med
anledning av minskande elevantal i grundskolan,
19. att nuvarande reserv om 0,5 Mkr för ungdomsverksamhet (”Café Terraqotta”)
från år 2005 omvandlas till en ny reserv avseende planerad utbyggnad av befintlig
ridanläggning i Vedeby,
20. att tillämpningen av reglerna för bostadsanpassningsbidrag skall ses över i syfte
att minska kostnaderna och kommunbidraget till miljö- och byggnadsnämnden därför
minskas med 1,0 årlig miljon kr från år 2005,
21. att kommunbidraget till tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet skall
minskas med 2,0 årliga miljoner kr från och med år 2005,
22. att tekniska nämnden ges i uppdrag att planera för organisationsförändringar inom
hela tekniska förvaltningen så att kommunbidraget till tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet kan minskas med 2,0 miljoner år 2005 och med 3,0 årliga miljoner kr från och med år 2006,
23. att kommunbidraget till tekniska nämndens verksamhet avseende skattesubventionerade fastigheter skall minskas med 1,0 årlig miljon kr från och med år 2005,
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24. att kommunbidraget till Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
för Karlskrona kommuns del skall minskas med 1,0 årlig miljon kr från och med år
2005,
25. att ramen för Stöd till kollektivtrafiken skall minskas med 1,0 årlig miljon kr från
och med år 2005,
26. att kommunbidraget avseende kommunstyrelsens projektbudget skall minskas
med 1,0 årlig miljon kr från och med år 2005, varvid kostnadsminskningen främst
skall avse TelecomCity och Karlskrona Innovation Center,
27. att reserven för volym- och kvalitetsökningar skall uppgå till 9,2 miljoner kr år
2005 och 12,2 miljoner kr vartdera året 2006 och 2007,
28. att realisationsvinster från fastighetsförsäljning skall budgeteras med 5,0 årliga
miljoner kr 2005 - 2007,
29. att som särskild post skall för år 2006 budgeteras en negativ ”Differens” om 10,5
miljoner kr och för år 2007 en positiv ”Differens” om 4,1 miljoner kr,
30. att ramen för arbetsgivaravgifterna skall reduceras med 1,5 årliga miljoner kr från
och med år 2005 som en anpassning till verkligt utfall de senaste åren,
31. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra administrativa besparingar om
10,0 miljoner kr redan från och med år 2005, vilket innebär en tidigareläggning av
besparingar om 3,0 miljoner kr från år 2006 till år 2005,
32. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika nämnderna
år 2007 som för år 2006,
33. att uppta 4,0 miljoner kr i den centrala Säkerhetsmarginalen även år 2007,
34. att tills vidare fortsätta budgetera s.k. Wärnerssonbidrag till personalförstärkning
inom skola/fritidshem enligt nuvarande modell i form av ett till barn- och ungdomsnämnden respektive utbildningsnämnden riktat statsbidrag,
35. att ge samtliga nämnder i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2004 redovisa
förslag till rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet motsvarande 1 % av
vederbörande nämnds nettokostnader, varvid det ekonomiska utrymme som därmed
frigörs skall kvarstå inom nämnden för att ge möjlighet till nödvändiga volym- och
kvalitetsökningar. Presenterar nämnden inte sådana förslag kommer avräkning att ske
mot nämndens kompensation för prisökning,
36. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett belopp
motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en nämndens säkerhetsmarginal
och för att öka handlingsutrymmet under året,
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37. 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 2004, samt
38. att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till och konsekvenserna
av att avbolagisera de kommunala företagen och återföra dem i kommunal förvaltningsform.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 90
Försäljning av del av Sparre 7 (f.d. simhallstomten) Trossö
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 11 maj 2004 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Karlskrona kommun äger fastigheten Sparre 7 på Trossö. För del av
fastigheten gäller en detaljplan från 2001 som omfattar den f.d. simhallstomten inom
kvarteret. Detaljplanen medger en byggnation å området för bostäder, kontor samt
handel i bottenplanet.
NCC Construction AB är intresserad av att inom gällande detaljplan bygga ett flerbostadshus med ca 30 bostadsrättslägenheter. Bolagets ambition är att i början av
september marknadsföra projektet och teckna avtal med intresserade. Bygget beräknas påbörjas efter årsskiftet 04/05.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att försälja del av Sparre 7 för 2 500 000 kronor till NCC Construction AB (5566134929) i enlighet med bilagda köpeavtal.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

§ 91
Beslut om delegation för investeringstillstånd för ombyggnad av
Spandelstorpskolan
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning äskar investeringstillstånd för att tidigare
tillfälliga skollokaler i Spandelstorpskolan iordningsställs till förskola. Iordningsställandet omfattar bland annat installation av höj- och sänkbara skötbord och anpassning
av utemiljön till små barn. Kostnaden för denna åtgärd är kostnadsberäknad till en
miljon kronor. Anbudstiden utgår den 3 juni 2004 och total sammanställning färdigställs under vecka 24.
För att undvika tidsfördröjning av projektet föreslår fastighetsavdelningen kommunstyrelsen att delegera beslut om investeringstillstånd till kommunstyrelsens allmänna
utskottet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att beslut om investeringstillstånd enligt ovan för ombyggnad av
Spandelstorpsskolan delegeras till allmänna utskottet.
_______
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2003.558.628

§ 92
Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår fullmäktige besluta att uppdra till utbildningsnämnden att skapa en plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare i Karlskrona kommun, där information om vuxenutbildning, studiestöd, yrken och
arbetsmarknad ges till vuxna.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 mars 2004, § 20, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att kommunens vuxenutbildning har
två vägledare som förutom vägledning för vuxna även arbetar med TIME-gymnasiet.
Blekinge Tekniska Högskola har två vägledningstjänster där den ena vägledaren
tyvärr är långtidssjukskriven sedan månader tillbaka. I Karlskrona finns således f.n.
tre vägledare för vuxna. Dessa samverkar mycket och på bästa sätt. Vuxenutbildningen har vägledning även kvällstid en gång i veckan. En halv dag per vecka finns
också en av vuxenutbildningens vägledare på arbetsförmedlingen.
Den plattform som finns i form av samverkan mellan befintliga vägledare fungerar
alltså utmärkt. Nuvarande vägledarresurs är emellertid inte tillräcklig för det vägledningsbehov som finns bland vuxna i Karlskrona kommun. För att utveckla nuvarande
plattform krävs fler vägledartjänster.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed är besvarad.
_______

1 juni 2004

Kommunfullmäktige

21

2002.485.840

§ 93
Svar på motion om bevarande av brandstationens slangtorn på Pottholmen som
utsiktstorn
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2002, § 154, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att brandstationens slangtorn i etapp 3
av Pottholmsprojektet bevaras och görs om till utsiktstorn.
Turistchefen har den 16 februari 2004 lämnat yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 16 april 2004 lämnat yttrande.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte finns några beslut om att flytta
brandstationen och slangtornet används fortfarande av räddningstjänsten. Frågan om
slangtornet skall bevaras eller ej är alltså inte aktuell.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
_______
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2003.484.609

§ 94
Svar på motion om förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26-27 november 2003, § 138, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att det i kommunens skolor skall vara förbjudet att ikläda sig nikab eller burka.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden från sammanträde den 25 februari 2004, § 14
Utbildningsnämnden från sammanträde den 23 mars 2004, § 17
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2004 sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. Av yttrandena framgår att båda nämnderna refererar till den utredning som Skolverket gjort i frågan, där skolverket slår fast att en skol
ledning har rätt och skyldighet att ingripa mot religiösa yttringar eller speciella kulturyttringar som kan störa ordningen, påverka säkerheten eller om skolan inte kan
fullgöra sitt pedagogiska uppdrag.
Båda nämnderna anför vidare att varje rektor måste kunna fatta beslut om bärandet av
burka eller nikab utifrån lokala förutsättningar i varje enskilt fall.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
_______
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2003.366.312

§ 95
Svar på motion om anläggning av trottoar Rödebyvägen samt ny beläggning
Johannesbergsvägen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003, § 129, av
Annicka Engblom (m). Motionären yrkar att fullmäktige beslutar om att anläggning
av trottoar samt ny beläggning på Johannesbergsvägen genomförs snarast (helst under
hösten 2003).
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 april 2004, § 36, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Beträffande gångbana längs väg 726 från Rödebyvägen 44 och norrut
avses åtgärder på statlig väg med vägverket som ansvarig väghållare.
Vad gäller asfaltering av Johannesbergsvägen är detta för närvarande en kommunal
angelägenhet. Tekniska förvaltningens ekonomiska resurser för asfaltering är
begränsade, vilket innebär att en hård prioritering måste ske. I första hand prioriteras
det s.k. högtrafikerade vägnätet (Österleden, Ronnebyvägen, Verkövägen m.fl.)
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
_______
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Akterna

§ 96
Anmälningsärenden
A. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
Jäv – Karl-Gösta Svenson (m) anmäler jäv och lämnar salen.
Kommunstyrelsen godkänner rapport om delegeringsärenden.
B. Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2004
C. Miljödepartementets regeringsbeslut 040401 om redovisning till EG-kommissionen med förslag på nya områden och förslag till ändringar i redan beslutade
områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
D. Miljödepartementets protokoll vid regeringssammanträde 040401, förteckning
över områden som bör beredas skydd som särskilda skyddsområden i enlighet
med Sveriges internationella åtaganden om skydd av naturområden enligt fågeldirektivet samt justeringar av tidigare förtecknade särskilda skyddsområden
E. Revision donationsfonder - Kommunledningsförvaltningens skrivelse 040419
F. Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens arbetsutskott 040330 § 26 om offentlig födelsesignal på Klaipedaplatsen. Landstinget godkänner att teknisk anordning sätts upp på utsedd plats inom Blekingesjukhuset
G. ”Stoppa integritetskränkande fartkameror i Blekinge!” Kopia av skrivelse till
Vägverket från Peter Öjerskog
H. Tekniska nämndens rapport 040427 § 37 om hantering av motioner m.m. i
energifrågor
I. Justitieombudsmannens beslut 040429 att inte ytterligare utreda anmälan mot
Karlskrona kommuns och kommunjuristens agerande att låta stänga ett bankgirokonto
J. Regeringens skrivelse 2003.04:129 Rapport om En svensk strategi för hållbar
utveckling – ekonomisk, social och miljömässig
K. Skrivelse från borgerliga gruppen i utbildningsförvaltningen 040420 om flyttning till Ruthensparre
L. Remissvar 040512 till Vägverket om konsekvensutredning och författningsförslag avseende varierande högsta tillåten hastighet på väg E22 i Blekinge län
M. Länsstyrelsen i Blekinge län
• Yttrande 040413 till kriminalvårdsstyrelsen – Förslag till revideringar i kriminalvårdsstyrelsens tidigare förslag till inriktning och lokalisering av den framtida
slutna platsutbyggnaden inom kriminalvårdens anstalts- och häktesorganisation
• beslut 040414 om undantag från beträdnadsförbud i fågelskyddsområden i
Blekinges skärgård för Björn-Eyvind Swahn
N. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004
nr 33 Hantering av rättstvister
nr 34 Vårpropositionen 2004
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nr 35 Information till vigselförrättare om ändrade regler för hindersprövning
samt information till socialnämnden om viss upplysningsplikt
nr 36 Kombinationsutbildning – tidsbegränsad utbildningssatsning 2004-2005
nr 37 Regeringens proposition om gymnasieskolan
_______
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§ 97
Övrigt – sammanträdets avslutning
1. Ordföranden lämnar information om försvarsberedningens rapport och innehåll
som kom ut idag kl 11.00. Informationen finns på nätet. Det som försvarsberedningen är eniga om är bland annat att bekämpa terrorism är en polisiär uppgift och
inte en försvarsuppgift samt om en ram om 3 mdr m.m.
2. Ordföranden informerar om att projektledare Mats Ekelund. Arena Rosenholm, har
sagt upp sin tjänst med en månads uppsägningstid.
3. Ordföranden tackar för gott samarbete och överlämnar blommar till kommunjurist
Lennarth Eriksson med anledning av att han fyllt 60 år.
4. Ordföranden tackar tjänstemännen för bra arbete med utmärkta föredragningar och
välskrivna beslutsunderlag.
Ordföranden tackar också ledamöter och ersättare för gott samarbete och för att
styrelsen kan göra en kraftsamling vid svåra beslut och när det är stora bekymmer.
Ordföranden önskar alla en trevlig och avkopplande sommar.
1: e vice ordförande Christina Mattisson tackar ordföranden för att han leder
styrelsens arbete på ett utmärkt sätt och för att samverkan i kommunstyrelsen fungerar
mycket bra. Ordföranden önskas en trevlig sommar och en önskan om att det finns tid
för avkoppling.
_______

10 augusti 2004

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 10 augusti 2004
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 10 augusti 2004, kl 08.30-14.00
Sammanträdet ajourneras kl 09.35-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Karl-Gösta Svenson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Ingrid Trossmark (s)
Marcel Abedini (mp)

Närvarande

ersättare

Bo Andersson (s) kl 08.30-09.35 § 98
Ewa Lengstedt (s)
Rolf Andersson (s) inte § 109 p.g.a. delikatessjäv
Patrik Hansson (s) kl 08.30-09.35 § 98
Lisbeth Bengtsson (s) kl 08.30-09.35 § 98
Annicka Engblom (m) kl 08.30-09.35 § 98
Carl-Göran Svensson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Informationschef Ulla Nelson
Näringslivschef Peter Adaktusson
Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren kl 08.30-09.35
Tf samordnare Anders Engblom kl 08.30-09.35
Personalchef Anneli E Malmström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Teknisk chef Anders Jaryd kl 08.30-08.50
Fastighetschef Håkan Franzén
”
Ekonom Bengt Eriksson
”
Sektionschef Tore Svensson kl 08.50-09.30
Arbetsmarknadschef Leif Petersson kl 08.30-09.30
Kommunsekreterare Laila Karlsson
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Utses att justera

Gunilla Ekelöf

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 98-118
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………
Mats Johansson

Justerare

……………………………………….
Gunilla Ekelöf

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 16 augusti 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 98
Informationer och föredragningar
Vid förmiddagens sammanträde lämnades följande föredragningar:
1. Förslag till nya riktlinjer för ekonomistyrning inom tekniska förvaltningens
fastighetsverksamhet föredras av fastighetschef Håkan Franzén och teknisk chef
Anders Jaryd.
2. Frågor i ärendet om riktlinjer för användande av tjänstebil och bensinkort
besvaras av teknisk chef Anders Jaryd och ekonom Bengt Eriksson.
3. Förslag till riktlinjer för introduktionsersättning föredras av sektionschef Tore
Svensson och arbetsmarknadschef Leif Petersson. Vissa justeringar begärs i
förslaget och dessa skall göras innan beslutssammanträdet under eftermiddagen,
samt
4. Bemanning och budget vid introduktion av flyktingar föredras av sektionschef
Tore Svensson och arbetsmarknadschef Leif Petersson.
Vid eftermiddagens beslutssammanträde:
5. Kommunstyrelsens ordförande gratulerar Gunilla Ekelöf som under sommaren
fyllt 60 år. Ordföranden överlämnar en blomsterbukett.
_______
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Kommunens revisorer
Tekniska förvaltningen
Akten

5

2004.70.007

§ 99
Yttrande över revisionens granskning av bensinkortshantering och
körjournaler
Karlskrona kommuns förtroendevalda revisorer har vid sammanträde den 17
februari 2004 överlämnat granskningsrapport till kommunstyrelsen och tekniska
nämnden. Åtgärder bör omgående vidtas för att råda bot på bensinkortshanteringen
och uppföljningen av körjournalerna. KPMG:s alternativ till hantering bör studeras
och KPMG:s rekommendation bör snarast implementeras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat yttrande den 17 mars 2004
Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande den 20 april 2004
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 april 2004 sammanställt
yttrandena och lämnat förslag till beslut. Förvaltningarna bekräftar i allt väsentligt
den kritik som framförs i rapporten. Inventering av bensinkortsförekomst har gjorts.
Inaktuella och inte återlämnade kort som utfärdats till bilar som återlämnats på
grund av att leasingtiden löpt ut har makulerats/avbeställts.
Arbetet med att sammanställa ett nytt policydokument har påbörjats. Förslag till
kommunövergripande policy över tjänstebilshanteringen kommer att färdigställas
för maj månads utgång och underställas kommunstyrelsen för beslut. Därutöver kan
det finnas behov av att, med hänsyn till verksamheternas förutsättningar, fastställa
förvaltningsspecifika regler. Dessa bör fastställas av respektive facknämnd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att besvara kommunens revisorers granskningsrapport i enlighet med
kommunledningsförvaltningens skrivelse.
_______
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Kommunfullmäktige

6

2004.286.029

§ 100
Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande och
användande av tjänstebil och bensinkort
Kommunledningsförvaltningens svar på revisionens granskning av bensinkortshanteringen, utmynnade i en utfästelse att utarbeta förslag till kommunövergripande regler.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 augusti 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslag till regler har varit utsänt till samtliga förvaltningsledningar för synpunkter. I utarbetandet av förslaget har tekniska förvaltningen och äldreförvaltningen medverkat i högre grad på grund av att hanteringen och erfarenheten av att
administrerar tjänstebilar är särskilt stor i dessa förvaltningar. Avsikten är att
respektive förvaltning, med bibehållna intentioner, anpassar dokumentet till den
egna verksamheten.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 augusti 2004 tillstyrkt förslaget med
vissa justeringar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta redovisat förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för
anskaffande och användande av tjänstebil och bensinkort,
2. att uppdra till kommunens nämnder att göra erforderliga anpassningar av
riktlinjer och rutiner med bibehållna intentioner samt att implementera regelsystemet, samt
3. att uppdra åt Karlskrona Moderbolag att införa motsvarande principiella
riktlinjer och rutiner i de kommunala företagen.
_______
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Ekonomienheten
Akten

7

2004.265.805

§ 101
Ansökan om bidrag för ombyggnad av Aspö Folkets Hus
Aspö Folkets Husförening ansöker om bidrag för ombyggnad av Aspö Folkets Hus,
i första hand för att anlägga en kommunal va-anläggning, beräknad till ca 485 000
kronor. Dessutom vill föreningen bygga ett förråd till en beräknad kostnad av 150
000 kronor.
Idrotts- och fritidsnämnden har i sitt yttrande den 24 maj 2004, § 24, varit överens
om att inte avslå ansökan utan beslutat att ansökan skall överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering, med motivering att förvaltningen saknar medel inom
sin budgetram.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juni 2004, lämnat yttrande
och beslutsförslag. I sammanhanget kan konstateras att Aspö Folkets Husförening
för närvarande har en skuld till Karlskrona kommun för ett kommunalt lån som
uppgår till 25 000 kronor. Lånet skall vara betalt senast den 30 mars 2011.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ärendet utgår för ytterligare beredning.
_______
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Handikappnämnden
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning
Ekonomienheten
Akten

8

2004.339.282

§ 102
Tecknande av 15-årigt hyresavtal till gruppbostad för funktionshindrade
Handikappnämnden har i budget avsatt resurser för ett nytt gruppboende för
funktionshindrade i Annebo.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har tillsammans med handikappförvaltningen tagit fram ett förslag till boende i Annebo. Överläggningar har förts med
fastighetsbolaget PBA. Fastighetsavdelningens målsättning var att teckna ett
kontrakt omfattande högst 10 år. Vid förhandlingen med PBA framkom att villkoren för att teckna ett avtal med 10 års bindningstid blev avsevärt sämre för
handikappförvaltningen än alternativet med 15 års bindningstid.
Tekniske chefen avstår från att fatta delegationsbeslut eftersom det saknas
tillräcklig erfarenhet om kommunens inställning till hyresavtal som binder
kommunen längre tider än 10 år.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 18 juni 2004 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att ingå hyresavtal omfattande 15 år med fastighetsbolaget PBA.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Ekonomienheten
Socialnämnden
Akten

9

2004.111.760

§ 103
Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel avseende förebyggande och
behandlande insatser för unga missbrukare
Socialnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2004, § 108, hemställt att
kommunstyrelsen hos länsstyrelsen söker utvecklingsmedel med ett sammantaget
belopp på 436 000 kronor, för projekt under perioden 15 augusti 2004 till den 15
augusti 2005.
Karlskrona kommun har utarbetat en handlingsplan för drogförebyggande arbete
inom alkohol-, drog- och tobaksområdet för åren 2003-2010. Ungdomar är en utsatt
grupp och har hög prioritet i strategiplanen. Karlskrona kommun planerar att
samverka med Landstinget i en ungdomsmottagning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att hemställa om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen Blekinge län med ett
sammantaget belopp på 436 000 kronor för projekt under perioden 15 augusti 2004
till 15 augusti 2005.
_______
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Socialnämnden
Arbetsmarknadsenheten
Ekonomienheten
Akten

2004.331.130

§ 104
Riktlinjer för introduktionsersättning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 april 2004, § 61, beslutat att
ansvaret för mottagande och introduktion av flyktingar skall övergå från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet.
Fullmäktige beslöt också att ge ett gemensamt uppdrag till socialförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen att utreda nya riktlinjer för introduktionsersättning
med ett särskilt behovsprövat ersättningssystem innan introduktionen påbörjats.
Socialnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2004, § 105, lämnat förslag till
nya riktlinjer för introduktionsersättning, samt att de nya riktlinjerna skall gälla
från och med den 1 september 2004.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Vid beredning av ärendet i kommunstyrelsen görs komplettering av skrivningen i
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att anta förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning,
2. att nya riktlinjer för introduktionsersättning skall gälla från och med den
1 september 2004, samt
3. att utvärdering sker efter ett år.
_______
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Socialnämnden
Arbetsmarknadsenheten
Ekonomienheten
Akten

2004.168.001

§ 105
Bemanning och budget vid introduktion av flyktingar
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 april 2004, § 61, beslutat att
ansvaret för mottagande och introduktion av flyktingar skall övergå från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet.
Fullmäktige beslöt också ”att ge ett gemensamt uppdrag till socialförvaltningen
och kommunledningsförvaltningen att utreda och föreslå förändringar i budget och
bemanning med anledning av förändrad organisation för flyktingintroduktionen”.
Socialnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2004, § 106, lämnat
beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att arbetsmarknadsenhetens ansvar för introduktion av flyktingar skall gälla
mottagningsåret i första kommun och de följande tre åren,
2. att 943 000 kronor överförs till kommunledningsförvaltningens basbudget
avseende personal för introduktion av flyktingar under tiden 1 september 2004
till den 31 december 2004,
3. att 108 000 kronor skall kvarstå i socialnämndens budget för perioden 1 september 2004 till den 31 december 2004 avseende kostnader för handläggning av
socialbidrag och administration av återsökning från integrationsverket av
socialbidrag,
4. att justeringar av budget för kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten
görs i samband med delårsbokslutet efter augusti månad 2004,
5. att kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att
följa upp utvecklingen av behovet av socialbidrag bland flyktingar efter februari
månad 2005, samt
6. att kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att vid
behov föreslå förändringar i fördelning av medel från introduktion mellan
arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen efter att uppföljning gjorts.
_______
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Personalenheten
Samhällsbyggnadschefen
Akten

2004.332.023

§ 106
Förlängning av förordnande som samhällsbyggnadschef
Förordnandet av Claes-Åke Kindlund som samhällsbyggnadschef går ut den 30 juni
2004. Kommunstyrelsens ordförande har haft överläggning med Kindlund om
förlängning av förordnandet till och med den 30 juni 2005.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att förlänga förordnandet av Claes-Åke Kindlund som samhällsbyggnadschef
längst till och med den 30 juni 2005.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.160.042

§ 107
Förslag till nya riktlinjer för ekonomistyrning inom tekniska förvaltningens
fastighetsverksamhet
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 maj 2004, § 47, lämnat förslag till
nya riktlinjer för ekonomistyrningen för fastighetsförvaltningen i Karlskrona
kommun. Samråd har skett med kommunens samtliga förvaltningar och med
kommunledningsförvaltningens ekonomienhet. Kommunledningsförvaltningen har
lagt till en attsats om ”att tekniska nämnden skall ansvara för kommunens
lokalförsörjning och lokalsamordning på ett sådant sätt att kostnadseffektiva
lokallösningar uppnås”.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 augusti 2004 tillstyrkt förslaget med
komplettering: Punkt 9 Kontrakt och kontraktsskrivning (sidan 8) tillägg andra
stycket: Dock är vid uppsägning hyrande förvaltning kostnadsansvarig för
återstoden av värdet av de investeringar som är hänförbara till de specifika behov
verksamheten har initierat.
Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska nämndens förslag, kommunledningsförvaltningens tilläggsattsats samt tillägg punkt 9 enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till riktlinjer för fastighetsförvaltningen i Karlskrona
kommun enligt bilaga A, med tillägg punkt 9 Kontrakt och kontraktsskrivning,
sidan 8 andra stycket, Dock är vid uppsägning hyrande förvaltning kostnadsansvarig för återstoden av värdet av de investeringar som är hänförbara till de
specifika behov verksamheten har initierat.
2. att internhyreskontrakt för kommunägda lokaler tecknas med en uppsägningstid om ett år,
3. att varje fastighets kostnader och intäkter särredovisas,
4. att kapitalkostnadsberäkningen i hyresintäktskalkylen övergår från nu gällande
annuitetsmetod till rak nominell avskrivningsmetod med internräntekostnadsberäkning. Detta innebär att nuvarande system att kompensera fastighetsförvaltningen med kommunbidrag för kalkyldifferensen upphör,
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5. att i samband med årliga budgetarbetet och inom givna budgetdirektiv skall
samtliga förvaltningar i samråd med fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen gå igenom vilka objekt som man under budgetperioden planerar bygga
nytt eller bygga om,
6. att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om
projekteringstillstånd och investeringstillstånd förutsatt att investeringen
innefattas i den driftskostnads- och investeringsram som fullmäktige årligen
beslutar. Tillstånd beviljade av kommunstyrelsen anmäls till kommunfullmäktige,
7. att beslutade förändringar skall gälla från och med den 1 januari 2005, samt
8. att tekniska nämnden skall ansvara för kommunens lokalförsörjning och
lokalsamordning på ett sådant sätt att kostnadseffektiva lokallösningar uppnås.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.251.406

§ 108
Förslag till ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen om
brandfarliga och explosiva varor
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2004, § 200, lämnat
yttrande och beslutsförslag i rubricerade ärende. En översyn har gjorts av den taxa
som hittills gällt i Karlskrona kommun. Kommunförbundet har utarbetat en
normaltaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen och lagen om brand-farliga
och explosiva varor. Den tidigare taxan har bedömts vara alltför komplice-rad att
använda samtidigt som den inte tagit rimlig hänsyn till ärendenas komplexi-tet vid
avgiftsberäkningen.
Grunden för den omarbetade taxan är densamma som idag. Den nya taxan ger
däremot utökade möjligheter för den sökande att påverka avgiften, detta genom att
lämna in kompletta handlingar i initialskedet av ärendet. Den nya taxan innebär
sänkning likväl som ökning av avgiften beroende på objektets art och storlek.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar enligt det borgerliga förslaget i miljö- och byggnadsnämnden: att nuvarande timtaxa om 610 kronor höjs med konsumentprisindex.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Birgitta Ståhl (m),
Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för det borgerliga
förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta kommunförbundets plan- och bygglovstaxa 2004,
2. att fastställa timtaxan till 700 kronor när taxans grundbelopp enligt plan- och
bygglagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor inte tillämpas, samt
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3. att taxan skall gälla från och med den 1 juli 2004 eller den tidpunkt
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.341.253

§ 109
Försäljning av fastigheten Bonde 14, Nordenskjöldska gården, Trossö
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 11 maj 2004 lämnat yttrande och
beslutsförslag i rubricerade ärende. Fastigheten är belägen mellan Stortorget och
Amiralitetstorget och gränsar mot Heliga Trefaldighetskyrkan, församlingshemmet
och kommunens bibliotek. Den är bebyggd med ett kulturhus i två fulla plan med
inredd vind, källardel i markplan med en totalyta på 785 kvm jämte ett magasin på
160 kvm samt ett mindre småhus i 1½ plan på 87 kvm.
Magasinet och småhusen är uthyrda. Huvudbyggnaden från 1700 talet har tidigare
använts i större utsträckning för kommunal verksamhet. Nu inrymmer den
Östersjöinstitutet, som inte längre har behov av så stora ytor, samt Läsesällskapets
bibliotek.
Fastigheten bedöms inte ha någon primär kommunal användning utöver att det är
angeläget att bevara Läsesällskapets bibliotek intakt, vilket kan ske med ett hyresförhållande.
Församlingen, genom Karlskrona-Aspö kyrkliga samfällighet, har anmält intresse
av att förvärva fastigheten för egen verksamhet, då församlingshemmet ligger i
anslutning till Bonde 14. Förhandlingarna har resulterat i bilagda förslag till köpeavtal.
Jäv
Rolf Andersson (s) anmäler delikatessjäv och lämnar lokalen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att försälja fastigheten Bonde 14 till Karlskrona-Aspö kyrkliga samfällighet
(252003-0988) för 5 900 000 kronor i enlighet med bilagda köpeavtal.
_______

10 augusti 2004 18

Kommunfullmäktige

2004.206.701

§ 110
Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion år 2003
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter att ha granskat årsredovisningen
2003 översänt årsredovisning och revisionsberättelse för fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att direktionen sam de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Av verksamhetsberättelsen framgår att det under 2003 varit en
sämre efterfrågan av vårdplatser när det gäller missbrukare och ungdomar, så dessa
verksamheter uppvisar ett ekonomiskt underskott. Andra verksamheter har däremot
överskott och Vårdförbundet som helhet har ett positivt resultat på 1 005 mkr.
Vårdförbundets egna kapital uppgår den 31 december 2003 till 13 576 mkr.
I samband med att fullmäktige i augusti 2002 beviljade ansvarsfrihet för år 2001,
beslöt fullmäktige också att väcka ärendet om det egna kapitalets storlek. Denna
fråga har utretts. Bedömningen har gjorts att återbäring/utbetalning till ägarkommunerna inte kan ske enligt nu gällande förbundsordning. Vårdförbundets direktion har gett ett uppdrag till VD Lars Olnäs att ta fram förslag till ny förbundsordning. Fullmäktige kommer att få möjlighet att framföra sin syn på såväl förbundsordning som återbetalning/utbetalning när ägarkommunerna skall anta ny
förbundsordning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år 2003.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.446.214

§ 111
Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4 –
antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2004, § 196,
föreslagit fullmäktige att anta rubricerade detaljplan. Planen syftar till att ta fram
stycketomter i Musikgatans förlängning, detta i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet antaget 2001. Den idag gällande planen tillåter flerbostadshus i två
plan. Föreslagen detaljplan innebär en omvandling av del av gällande plan vilken
medger 20 st villor.
Som en följd en följd av ökad efterfrågan samt utförsäljning av befintliga byggrätter är kommunen i stort behov av mark för exploatering av villor. Idag finns
ingen efterfrågan på mark för flerbostadshus, vilket föranledde denna omprövning
av markanvändning strax sydväst om Spandelstorps centrum. Marken är idag
obebyggd och ägs av Karlskrona kommun.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) yrkar återremiss att uppdrag ges att
arbeta fram ett nytt planförslag där området i sin helhet bevaras som naturmark/
Grönområde, protokollsbilaga 1.
Günter Dessin (v) och Marcel Abedini (mp) yrkar avslag.
Karl-Gösta Svenson (m), Gerthie Olsson (s) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag mot Günter
Dessins avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Reservationer
Mats Lindbom (c) och Tommy Olsson (kd) reserverar sig skriftligt,
protokollsbilaga 1.
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Marcel Abedini (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att antaga omvandling av detaljplan för fastigheterna Munspelet 2, 3 och
Spandelstorp 5:4, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______

10 augusti 2004 21

Kommunfullmäktige

2003.93.732

§ 112
Svar på motion om rätt till hemtjänst för alla 80+
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22, av
Kent Lewén (fp). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar utred möjligheten att
erbjuda rätt till fyra timmars hemtjänst per månad utan biståndsprövning för alla 80
år och äldre.
Äldrenämnden beslöt den 27 augusti 2003, § 74 att tillstyrka motionen som ett
inslag i en långsiktig strategi för förebyggande insatser i kommunens äldreomsorg
och förstärkning av hemtjänsten.
Kommunstyrelsen beslöt den 7 oktober 2003, § 153, att återremittera ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Av äldrenämndens måldokument framgår att nämnden har som
långsiktig strategi att utveckla stödet i hemtjänsten och förstärka möjligheten för
den enskilde att bo kvar i ordinärt boende. För att uppnå denna målsättning krävs
ett flertal olika åtgärder. Genom att bevilja insatser till alla över 80 år skulle kanske
behovet av mer omfattande insatser kunna skjutas upp. Lagligheten i att generellt
bevilja bistånd är emellertid nu föremål för diskussion. Äldrenämndens ekonomiska
situation bidrar också till att generella insatser för närvarande inte är möjliga att
genomföra.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed skall anses besvarad.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.20.611

§ 113
Svar på motion om kommunalt självstyre att själv bestämma subventionerna
inom barnomsorgen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 januari 2004, § 5, av
Tommy Olsson (kd) och Jan Johansson (kd). Motionärerna hänvisar till den
kommunala självstyrelsen som är en viktig grundprincip i det svenska styrelseskicket och att det blir allt vanligare med specialdestinerade och detaljreglerade
anslag till kommunsektorn. Vidare hänvisas till namninsamlingar och folkomröstningar skett som ett uttryck för frustration över att den barnomsorgsform som valts
inte är bidragsberättigad av staten. Motionärerna vill att kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att Karlskrona kommun får bli en försökskommun, där
kommunen får rätt att fördela sina egna subventioner till barnomsorg på ett sådant
sätt, att det utifrån föräldrarnas önskemål kan komma alla barnfamiljer till del.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 maj 2004, § 44, föreslagit att fullmäktige skall avslå motionen. Förslaget i motionen beskrivs som ett
alternativ till maxtaxa. Det innebär att ersättning till föräldrar som väljer en annan
form för sin barnomsorg än den som kommunen erbjuder skall finansieras genom
det statsbidrag som kommunen erhåller för maxtaxan. Villkoren för att få bidrag är
att kommunen tillämpar en taxa för sin förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
som ligger inom de ramar som förordningen (SFS 2001:60) anger. Finansiering av
det som anges i motionen kan följaktligen inte göras med pengar som erhålls för
maxtaxa.
Den verksamhet som föreslås i motionen omfattas inte av det som i skollagen definieras som förskoleverksamhet. För att ta ställning till om det som föreslås i motionen kan vara ett alternativ till förskoleverksamhet, krävs ett omfattande utredningsarbete.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp)
och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Tommy Olssons
m.fl. bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Reservationer
Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp)
och Gunilla Ekelöf (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.51.212

§ 114
Svar på motion om utveckling av Karlskrona kommun i positiv riktning
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av Jan
Johansson (kd). Motionären förslår att Karlskrona kommun ser över integrationen
mellan översiktsplan och en lokal Agenda 21 samt arbetet med dessa.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 7 juni 2004, § 244, föreslagit fullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. I yttrandet framgår att den av kommunen antagna
översiktsplanen från augusti 2002 borde kunna kompletteras ytterligare enligt
riktlinjerna i Agenda 21. För att lyckas med arbetet med en hållbar utveckling i
kommunen krävs engagemang från beslutsfattare samt att de ekonomiska, ekologiska och sociala frågorna integreras i de olika verksamheterna och i beslutsfattandet. Den större delaktighet från kommuninvånarna efterlyses vid förändringar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att synpunkterna i motionen tidigare
har framförts i samband med remissförfarande av översiktsplanen och har bemötts i
ett utlåtande inför antagandet av översiktsplanen. Två allmänna informations-möten
hölls i Rödeby i samband med framtagandet av översiktsplanen. Synpunkt-erna på
förändringar i Rödeby centrum var många vilket resulterade i ett förslag i planen att
förändringar i centrum föregås av en centrumutredning.
Översiktsplanen har tagits fram parallell med kommunens miljöplan. Vid
antagandet av miljöplanen den 31 december 2001, antogs även riktlinjer för
Agenda 21-arbete. I nästa revidering av översiktsplan respektive miljöplan bör
möjligheterna att göra ett gemensamt dokument övervägas där även Agenda 21frågorna kan integreras.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 augusti tillstyrkt motionen.
Yrkande
Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Marcel Abedinis
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att motionen är besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_______
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Akterna

§ 115
Anmälningsärenden
a. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
Protokollet. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
b. Kommunfullmäktiges protokoll den 17 juni 2004
c. Uttalande 040516 från föreningsstämman i Riksorganisationen Folkets Hus och
Parker
d. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 040519 rapport om sammanhållningspolitiken i verkligheten
e. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet information 040526 om inriktning av förbundens arbete med sysselsättningsfrågor
f. Yttrande 040607 över utkast till Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om säkerhetsskydd: RPSFS
g. Yttrande 040609 till länsstyrelsen om områden av riksintresse för vindkraft
h. Beslut 040616 från JO om anmälan mot Karlskrona kommun med anledning av
långsam handläggning av en begäran om uppgifter ur allmänna handlingar.
Ärendet avslutas
i. Region Blekinge har 040616 fastställt länsplan för regional transportinfrastruktur i Blekinge 2004-2015
j. Länsstyrelsen i Blekinge län
• 040510 utvärdering av Karlskrona kommuns operativa tillsyn enligt
miljöbalken
• Beslut 040511 om anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken (MB)
om urgrävning av våtmark m.m. för viltvatten på fastigheten Allatorp 5:1 i
Karlskrona
• Yttrande 040519 till miljödepartementet om delbetänkande av utredning om
förnybara fordonsbränslen SOU 2004:4
• Beslut 040524, uppdrag om restaureringsarbeten på stadsmuren i
Kristianopel
• Beslut 040601 om företagsstöd till Tjurkö Stengods AB
• Beslut 040602 om stöd av kommersiell service till Fågelmara konsumentförening ek.för.
• Tillstånd 040607 att bruka övervakningskamera för ABB Power
Technologies AB
• Underrättelse 040607 Ansvarsfull alkoholservering i Blekinge län
• Beslut 040611 till Banverket Södra regionen om dispens från föreskrifter
för naturreservaten Valje, Grindstugan och Skärva m.m. för elektrifiering av
Blekinge kustbana
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Yttrande till miljödepartementet 040615 om naturvårdsverkets redovisning
av uppdrag om fiskeförbud i ett skyddat marint område
• Yttrande till regeringen 040616 om betänkandet Långtidsutredningen
2003/04 (SOU 2004:19)
k. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004
nr 40 Kommunernas ekonomiska läge – maj 2004
nr 41 Skrift – Ett samhälle för alla
nr 42 Budgetförutsättningar för åren 2005-2007
nr 43 Nya normalavtal till ramavtal om fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet mellan det statliga lantmäteriet och kommunerna
nr 44 Avtal om kopiering i skolorna läsåret 2004-2005
nr 45 Kommunal Personal 2003
nr 46 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (Regeringens
proposition 2003/04:105)
nr 47 Ett program för att stärka den kunskapsbaserade/evidensbaserade hälsooch sjukvården
nr 48 Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre
integration Gemensam utmaning – gemensamt ansvar
nr 49 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren i AGS-KÖL
nr 50 Saklig grund för uppsägning av lärare på grund av arbetsbrist
nr 51 Överenskommelse om traktamentsavtal – TRAKT 04
nr 52 Särskild lärarutbildning (SÄL) under åren 2002-2006
nr 53 Preliminär kostnadsutjämning för 2005
nr 54 Löneväxling enligt PFA 01
l. Tackskrivelser
• Lions Club tackar för uppvaktning vid 50-års jubileum den 15 maj 2004
_______
•

10 augusti 2004 27

Östersjöinstitutet
Ekonomienheten
Akten

2004.76.045

§ 116
Utökad rörelsekredit för Östersjöinstitutet
BalticInstitutet.se (Östersjöinstitutet) har med skrivelse den 5 augusti 2004
hemställt hos kommunstyrelsen om att få utöka krediten från kommunen med
ytterligare 200 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 augusti 2004 föreslagit
kommunstyrelsen att bevilja utökad kredit.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
Att bevilja Östersjöinstitutet en ytterligare rörelsekredit om 200 000 kronor.
_______
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Personalenheten
Samordnaren
Akten

§ 117
Förordnande som samordnare för rotel 3
Då tidigare samordnaren för rotel 3 slutat sin anställning i Karlskrona kommun, har
kommunstyrelsens ordförande haft samtal med tekniska chefen Anders Jaryd om att
vara samordnare för rotel 3.
Kommunstyrelsens ordföranden har med skrivelse den 10 augusti 2004 lämnat
beslutsförslag, vilket tillstyrkts av allmänna utskottet.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att jämte sitt uppdrag som chef för tekniska förvaltningen från och med den 1
september 2004 förordna Andes Jaryd som samordnare för rotel 3, samt
2. att Anders Engbloms förordnande som samordnare för rotel 3 upphör från
samma datum.
_______
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Personalenheten
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

§ 118
Förordnande som VD för AB Karlskrona Moderbolag
Då tidigare VD:n för Karlskrona Moderbolag slutat sin anställning i Karlskrona
kommun, har kommunstyrelsens ordförande haft samtal med kommunekonom
Lottie Dahl Ryde om intresse finns att vara VD för Moderbolaget.
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 10 augusti 2004 lämnat
beslutsförslag, som tillstyrkts av allmänna utskottet.
Kommunstyrelsen beslutar
Att rekommendera Moderbolagets styrelse att utse Lottie Dahl Ryde till VD för
Moderbolaget.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 7 september 2004
§ 119

Parentation

§ 120

Informationer och föredragningar

§ 121

Yttrande över finansdepartementets betänkande om hyressättning av vissa
ändamålsbyggnader

§ 122

Infrastrukturåtgärder för bättre kollektivtrafik och upprustning av länets stationer och
bussterminaler, engångsinsats av Blekingetrafiken AB

§ 123

Sammanträdesplan år 2005 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.m.

§ 124

Redovisning av kommunkoncernens integrationsplaner år 2004 samt dokumentation av
integrationsarbetet 2002-2004

§ 125

Svar på motion om utbildning av fordonsförare vid färdtjänst

§ 126

Svar på motion om möjlighet för äldre och handikappade att åtnjuta rehabilitering eller
olika former av äldreboende i varmt och soligt klimat

§ 127

Svar på medborgarförslag om rätten för demokratiskt valda politiker att delta i
informationsaktiviteter i skolor

§ 128

Svar på medborgarförslag om Karlskrona som referenskommun utan fartkameror

§ 129

Anmälningsärenden

§ 130

Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4 – antagande

_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 7 september 2004, kl 08.30-13.50
Sammanträdet ajourneras kl 09.30-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Karl-Gösta Svenson (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustavsson (mp)

Tjänstgörande

ersättare

Ewa Lengstedt (s)
Carl-Göran Svensson (m)

Närvarande

ersättare

Rolf Andersson (s) kl 08.30-09.30 §§ 116-117
Lisbeth Bengtsson (s)
-”Ulf Hansson (v) kl 08.30-09.30 §§ 116-117
Marcel Abedini (mp) kl 08.30-09.30 -”Jan-Olof Petersson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Informationschef Ulla Nelson
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren
Samordnare Anders Jaryd
Näringslivschef Peter Adaktusson
Personalchef Anneli E Malmström
Integrationssekreterare Cecilia Höglund kl 08.30-09.05
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Karl-Gösta Svenson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………… §§ 119-130
Laila Karlsson
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Ordförande

……………………………………
Mats Johansson

Justerare

……………………………………
Karl-Gösta Svenson

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

september 2004 anslagits på kommunens

7 september 2004 4

§ 119
Parentation
Med anledning av Sigurdh R Peterssons bortgång, erinrar kommunstyrelsens
ordförande om hans engagemang och politiska gärning, samt lyser med en stunds
stillhet frid över hans minne.
_______
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§ 120
Informationer och föredragningar
1. Redovisning av integrationsplaner för kommunkoncernen m.m. föredras av
integrationssekreterare Cecilia Höglund.
2. Extraärende om detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och
Spandelstorp 5:4 föredras av kommunjurist Lennarth Eriksson. Ärendet
återremitterades vid fullmäktiges sammanträde i augusti.
Vid eftermiddagens beslutssammanträde tas följande upp:
3. Ordföranden hälsar Anders Jaryd välkommen till kommunstyrelsen, nu i sin
roll som samordnare för rotel 3.
4. Karl-Gösta Svenson (m) tar upp frågan om torgmötet och aktiviteterna där
lördagen den 4 september.
Politiker och tjänstemän informerade vid torgmötet om Nästa Steg och tillväxtfrågor där det finns politisk enighet. Det var ett mycket bra arrangemang, enligt de
som var närvarande.
_______
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Finansdepartementet
Akten

2004.245.290

§ 121
Yttrande över finansdepartementets betänkande om hyressättning av vissa
ändamålsbyggnader
Finansdepartementet har med skrivelse den 18 maj 2004 översänt rubricerade
betänkande för yttrande senast den 30 september 2004.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 2 juli 2004 att Karlskrona kommun har
en speciell historisk bakgrund genom den stora dominansen som en örlogsbas med
tillhörande försvarsanläggningar har inneburit. I över 300 år har statligt byggande
och förvaltande varit en viktig del i stadens och skärgårdens utveckling. Såväl
Fortifikationsverket som Statens Fastighetsverk är stora fastighetsförvaltare inom
Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 30 juni 2004 lämnat yttrande.
Karlskrona kommun instämmer i utredningsförslagets huvuddelar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att anta tekniska förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till
finansdepartementet.
_______
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BlekingeTrafiken
Akterna

2004.209.531
2004.327.537

§ 122
Infrastrukturåtgärder för bättre kollektivtrafik och upprustning av länets
stationer och bussterminaler, engångsinsats av Blekingetrafiken AB
Karlskrona kommun har fått två skrivelser från Blekingetrafiken, den 27 april 2004
om infrastrukturåtgärder för bättre kollektivtrafik, och den 12 juli 2004 Blekingetrafikens engagemang i länets stationer m.m. De önskemål från Blekingetrafikens
sida som framförs i skrivelsen den 27 april 2004 vidareutvecklas i skrivelsen den
12 juli 2004.
Yttrandet är framtaget i samråd med tekniska förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 augusti 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag i fyra attsatser.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2004, efter det att
Blekingetrafiken presenterat rubricerade investeringsprojekt, föreslagit att ärendet
remitteras till Blekingetrafiken för komplettering.
Följande frågeställningar föreslås bli belysta vid remissens besvarande:
1. Vilka åtgärder föreslås om endast behovet av handikappanpassning av stationer
och terminaler skall ingå i investeringsprojektet? Vilken investeringskostnad
uppkommer i detta fall?
2. Vilken driftekonomisk påverkan uppstår vid genomförande av punkt 1 ovan i
jämförelse med föreslagna infrastrukturåtgärder i ursprungligt förslag (alternativkostnadsberäkning)?
3. Vilken alternativ användning av aktuella meravskrivningsmedel föreligger?
Kommunstyrelsen beslutar
1. att remittera ärendet till Blekingetrafiken för besvarande av ovanstående
frågeställningar, samt
2. att yttrandet skall vara Karlskrona kommun tillhanda senast den 10 september
2004.
_______
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Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningens tjänstemän
Samtliga förvaltningar
Akten

2004.346.006

§ 123
Sammanträdesplan år 2005 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
m.m.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 augusti 2004 lämnat
förslag till sammanträdesplan för år 2005 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, allmänna utskottet, fastighetsutskottet m.m.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta sammanträdesplan för år 2005, samt
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
_______

7 september 2004 9

Kommunfullmäktige

2003.163.109

§ 124
Redovisning av kommunkoncernens integrationsplaner år 2004 samt
dokumentation av integrationsarbetet 2002-2004
Enligt måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 20032006 skall alla politiska nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
• årligen upprätta integrationsplan med mätbara mål i samband med
budgetarbetet
• redovisa måluppfyllelse och utvärdering i april månad till
kommunstyrelsens integrationsberedning.
Kommunstyrelsen skall redovisa samtliga handlingsplaner för kommunfullmäktige
i juni månad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 augusti 2004 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att redovisa samtliga handlingsplaner och dokumentation
av integrationsarbetet till kommunfullmäktige.
Integrationsberedningen har den 17 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Allmänna utskottet har efter komplettering tillstyrkt förslaget vid sammanträde den
24 augusti 2004.
Kommunstyrelsen beslutar
Att redovisa samtliga handlingsplaner och dokumentation av integrationsarbetet
till kommunfullmäktige.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.65.737

§ 125
Svar på motion om utbildning av fordonsförare vid färdtjänst
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar att förarna av
färdtjänst ges nödvändig sjukvårdsutbildning,
Handikappnämnden, som ansvarar för upphandlingen av resor till/från dagligverksamhet, har lämnat yttrande och beslutsförslag vid sammanträde den 23 juni
2004, § 38. Handikappförvaltningen har även varit i kontakt med Blekingetrafiken
som har ansvaret för färdtjänsten.
Av handikappnämndens yttrande framgår att i gällande avtal med berörda
entreprenörer för färdtjänst kräver Blekingetrafiken att förarna skall ha genomgått
ett flertal sjukvårdsutbildningar och handikappnämnden har likartade krav på
förarna vid resor till/från daglig verksamhet (se handikappnämndens yttrande).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 augusti 2004 lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen skall anses besvarad.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.80.730

§ 126
Svar på motion om möjlighet för äldre och handikappade att åtnjuta
rehabilitering eller olika former av äldreboende i varmt och soligt klimat
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Jan-Åke Nordin (m), Anders Ovander (m) och Karl-Gösta Svenson (m).
Motionärerna föreslår att äldre- och handikappnämnderna får i uppdrag att undersöka förutsättningarna till att ge våra omsorgstagare möjlighet till rehabilitering
och olika former av äldreboende på exempelvis Kanarieöarna eller spanska
solkusten.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 30 juni 2004, § 57, lämnat yttrande.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 23 juni 2004, § 37, lämnat yttrande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 augusti 2004 sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. Äldre- och handikappnämnderna påtalar att ansvaret för rehabilitering för personer som bor i eget boende åvilar
landstinget, oavsett om personen är äldre eller funktionshindrad.
Äldrenämnden uppger också att endast ett fåtal äldre, som bor på särskilt boende
där kommunen har helhetsansvar, är aktuella för de insatser som motionärerna
aktualiserar. Handikappnämnden uppger att yngre funktionshindrade i särskilt
boende har rätt till sysselsättning, daglig verksamhet och arbete.
Båda nämnderna anser att det inte finns skäl att utreda frågan vidare och föreslår
att motionen avslås.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m), med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Tommy Olsson
(kd) och Kent Lewén (fp), yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) med tillstyrkan av Günter Dessin (v) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Karl-Gösta
Svensons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
_______
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Akten

2003.560.109

§ 127
Svar på medborgarförslag om rätten för demokratiskt valda politiker att
delta i informationsaktiviteter i skolor
Medborgarförslaget inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, från Barbro Björklund.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 27 maj 2004, § 39, lämnat yttrande
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 maj 2004, § 45, lämnat
yttrande
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 juli 2004 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Barbro Björklund har med skrivelse den 4 september 2004 återtagit sitt
medborgarförslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ärendet utgår då medborgarförslaget återtagits.
_______
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Kommunfullmäktige

2004.270.510

§ 128
Svar på medborgarförslag om Karlskrona som referenskommun utan
fartkameror
Medborgarförslaget inkom till kommunfullmäktige den 17 juni 2004, § 89, från
Peter Öjerskog. Förslaget är att Karlskrona kommun skall verka för att bli en
referenskommun utan fartkameror. Motiveringen till förslaget är bl.a. att
Vägverket Region Sydöst planerar att sätta upp fartkameror vid E 22 mellan Lösen
och Jämjö. För att verkligen se om försöket, som Öjerskog påtalat, med övervakningskameror har effekt måste referens självklart finnas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 juli 2004 föreslagit att
medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Karl-Gösta
Svensons bifallsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att avslå medborgarförslaget.
_______
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Akterna

§ 129
Anmälningsärenden
A. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
Jäv Karl-Gösta Svenson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen vid denna punkt.
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsärenden.
B. Kommunfullmäktiges protokoll den 26 augusti 2004
C. Utbildningsdepartementets beslut 040519 om begäran om kompensation för
merkostnad i samband med införandet av maxtaxa m.m. inom barnomsorgen.
Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av begäran
D. Banverkets skrivelse 040617 om framtidsplan för järnvägen
E. Blekingetrafikens skrivelse 040708 om Infrastrukturplan för Blekingetrafikens
verksamhet 2004-2007
F. Länsstyrelsen i Blekinge län
• Beslut 040602 om företagsstöd till Sanol AB i Nättraby
• Beslut 040624, avslag till Karlskronaortens Åkericentral ek.för:s ansökan
om tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Saleboda 1:6 i Karlskrona
kommun
• Beslut 040629 om statligt stöd till lokala telenät i Karlskrona kommun
• Beslut 040629 om statligt stöd till ortssammanbindande telenät i
Karlskrona kommun
• Yttrande 040630 synpunkter på den Europeiska kommissionens tredje
sammanhållningsrapport
• Skrivelse 040709 om inspektion av kommunal livsmedelstillsyn
• Beslut 040712 om konsultcheck till Digital Future Cityguide, Campus
Gräsvik
• Beslut 040712 om konsultcheck till GlobalFun AB, Karlskrona
• Beslut 040712 om konsultcheck till Patientfabriken AB, Campus Gräsvik
• Beslut 040712 om konsultcheck till Softhand AB, Campus Gräsvik
G. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004
nr 55 Överenskommelse med staten om ekonomisk ersättning till kommunerna
för medverkan i ett nytt nationellt krishanteringssystem
nr 56 Är kvarboende samhällsekonomiskt lönsamt?
nr 59 Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2003
nr 60 Aktuellt om skola och barnomsorg 2004
H. Tackskrivelser
• Head of Baltijsk Municipal district, A N Kuznetsov, gratulerar Karlskrona
som fått The Europe Prize of Plaque of Honour

7 september 2004 15

• Deputy Mayor of Gdynia, Marek Stepa, gratulerar Karlskrona som fått The
Europé Plaque of Honour den 31 juli 2004
• Chefen för 1.ubåtsflottiljen Anders Järn, Försvarsmakten, tackar
Karlskrona för jubileumsarrangemangen med anledning av Ubåtsvapnets
100 års jubileum
• Samhällsbyggnadschef Claes-Åke Kindlund tackar för uppvaktning på 60årsdagen
_______
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Kommunfullmäktige

2003.446.214

§ 130
Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4 antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2004, § 196,
föreslagit fullmäktige att anta rubricerade detaljplan. Planen syftar till att ta fram
stycketomter i Musikgatans förlängning, detta i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet antaget 2001. Den idag gällande planen tillåter flerbostadshus i två
plan. Föreslagen detaljplan innebär en omvandling av del av gällande plan vilken
medger 20 villor.
Som en följd en följd av ökad efterfrågan samt utförsäljning av befintliga byggrätter är kommunen i stort behov av mark för exploatering av villor. Idag finns
ingen efterfrågan på mark för flerbostadshus, vilket föranledde denna omprövning
av markanvändning strax sydväst om Spandelstorps centrum. Marken är idag
obebyggd och ägs av Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 111, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att antaga omvandling av detaljplan för fastigheterna Munspelet 2, 3 och
Spandelstorp 5:4, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 augusti 2004, § 114, beslutat att
återremittera ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 1 september 2004 lämnat
yttrande över återremissens uppdrag i fullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag att anta omvandling av rubricerade plan.
Yrkanden
Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Björn Gustavsson (mp) och Kent Lewén
(fp) yrkar att ärendet remitteras till miljö- och byggnadsnämnden för att arbeta
fram ett ändrat planförslag där området i sin helhet bevaras som naturmark/grönområde.
Karl-Gösta Svenson (m), Gerthie Olsson (s) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag att omvandla planen enligt miljö- och
byggnadsnämndens förslag.
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Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller senare.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag. Därmed faller yrkandet
om remiss.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunledningsförvaltningens förslag
mot Dessins avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Reservationer
Tommy Olsson (kd), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Björn Gustavsson (mp)
och Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att antaga omvandling av detaljplan för fastigheterna Munspelet 2, 3 och
Spandelstorp 5:4, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______

5 oktober 2004
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 5 oktober 2004
§ 131

Informationer och föredragningar

§ 132

Yttrande till länsstyrelsen om vattenområden för användning av vattenskoter

§ 133

Yttrande till miljödepartementet, överklagande i fråga om detaljplan för gång- och
cykelväg för delen Dalbyvägen-Trantorp

§ 134

Yttrande över Post- och kassaserviceutredningens delbetänkande – Samhällets behov av
betaltjänster (SOU 2004:52)

§ 135

Yttrande över revisionens granskning av kommunstyrelsens arbete med kvalitet

§ 136

Förlängning av utbildningschefens förordnande

§ 137

Ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge

§ 138

Förslag till policy och handlingsplan mot sexuella trakasseriet

§ 139

Investeringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan

§ 140

Projekteringstillstånd för utbyggnad av Järavägen etapp 2

§ 141

Begäran om anslag och projekteringstillstånd för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby

§ 142

Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättring av el- och ventilationsarbeten
i Rosenfeldtskolan

§ 143

Försäljning av skogsfastighet Sällemåla 1:1

§ 144

Försäljning av del av Lyckå 1:1 och Vedeby 8:7 inom planområdet för Slottsbacken

§ 145

Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m.fl. – antagande

§ 146

Balansförteckning den 1 september 2004 över motioner och medborgarförslag som inte är
besvarade

§ 147

Svar på motion om underhåll av stenbro över Nättrabyån

§ 148

Svar på motion om turismen i Karlskrona

§ 149

Svar på motion om förlängd turistsäsong i Karlskrona kommun

§ 150

Svar på motion om invandrarguide – ett sätt att för bättra integrationen

§ 151

Svar på motion om att ett KKKVH-prov i svenska, engelska och matematik inrättas

§ 152

Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman

§ 153

Svar på medborgarförslag om Rosenholmsområdet

§ 154

Svar på motion om bredband till Nättraby

§ 155

Svar på motion om trafiksäkerheten vid Gullbernavägen

§ 156

Anmälningsärenden

§ 157

Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona kommunkoncern

_______

5 oktober 2004

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 5 oktober 2004, 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)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Peterson (s) kl. 08.30-10.10 § 131
Gunilla Ekelöf (fp) deltar inte vid § 139 p.g.a. jäv
Karl-Gösta Svenson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Tommy Olsson (kd) kl. 09.35-14.10 del av § 131-157
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustavsson (mp)

Tjänstgörande

ersättare

Ingrid Trossmark (s)
Jan Johansson (kd) kl. 08.30-09.35 del av § 131
Ewa Lengstedt (s) kl. 13.30-14.10 §§ 132-157

Övriga närvarande ersättare

Tjänstemän

Bo Andersson (s) kl. 08.30-10.10
Ewa Lengstedt (s) kl. 08.30-10.10
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl. 08.30-10.10
Patrik Hansson (s) kl. 08.30-10.10
Annicka Engblom (m)
Carl-Göran Svensson (m) kl.08.30-10.10
Jan Olof Peterson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd) kl. 09.40-14.10
Maria Persson (c) kl. 08.30-09.35 samt 13.30-14.10
Ulf Hansson (v) kl. 08.30-10.10
Marcel Abedini (mp)
Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Informationschef Ulla Nelson
Samordnare Anders Jaryd
Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren
Näringslivschef Peter Adaktusson
Personalchef Anneli E Malmström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Kvalitetsutvecklare Kjell Kjellgren kl. 08.30-08.40
Fastighetschef Håkan Franzén kl.08.50-09.25
Avdelningschef Jan-Anders Glantz kl. 08.50-09.25
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Ekonomichef Bengt Nilsson kl. 09.40-10.05
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl. 09.40-10.05
Kommunsekreterare Laila Karlsson
Utses att justera

Birgitta Ståhl

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

………………………………….. §§ 131-157
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………
Mats Johansson

Justerare

……………………………………..
Birgitta Ståhl

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

oktober 2004 anslagits på kommunens
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§ 131
Informationer och föredragningar
Under förmiddagen lämnades följande föredragningar:
1. Yttrande över revisionens granskning av kommunstyrelsens arbete med kvalité
föredras av kommunchef Anna-Lena Cederström och kvalitetsutvecklare Kjell
Kjellgren.
2. Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier föredras av personalchef
Anneli E Malmström.
3. Investeringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan föredras av fastighetschef
Håkan Franzén.
Jäv - Gunilla Ekelöf (fp) anmäler jäv och deltar ej i beredningen.
4. Projekteringstillstånd för utbyggnad av Järavägen etapp 2 föredras av avdelningschef Jan-Anders Glantz.
5. Begäran om anslag och projekteringstillstånd för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby föredras av fastighetschef Håkan Franzén.
6. Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättring av el- och ventilationsarbeten i Rosenfeldtskolan föredras av fastighetschef Håkan Franzén.
7. Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för kommunen föredras av ekonomichef
Bengt Nilsson. VD för Moderbolaget Lottie Dahl Ryde föredrar bokslut för
moderbolagskoncernen..
Vid eftermiddagens beslutssammanträde tas följande ärenden upp:
8. Ordföranden informerar om broschyr som kommer att delas ut till alla hushåll.
Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge och studieförbunden samarbetar för att
starta föräldracirklar. Fem temakvällar anordnas om hur det är att vara förälder den
13 oktober–16 november 2004. Broschyrer kan hämtas av rektorer och föreståndare
hos Anita Ottosson, barn- och ungdomsförvaltningen.
9. Ordföranden uppmanar alla, som har möjlighet, att gå på av kommunen anordnad
friskvårdsvecka som startar idag den 5 oktober kl. 13.00 i Konserthuset. Inbjudan
har gått ut till samtliga anställda i Karlskrona kommun.
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10. Ordföranden informerar om att kallelse har gått ut till budgetberedningen på
fredag den 8 oktober 2004 kl. 08.30. Ekonomi- och finanschefen delar ut förslag till
investeringsbudget, som kommer att tas upp vid beredningssammanträdet.
11. Mats Lindbom (c) tar upp frågan om statliga pengar till bredbandsutbyggnaden
på landsbygden räcker ända ut?
Ordföranden svarar att kommunen har fått en anbudsoffert och har säkerhetsställt så
att företaget har en bankgaranti som skrivs av efterhand som arbetet utförs. Det är
ett privat företag som förväntas fullfölja sina åtaganden.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

6

2004.320.420

§ 132
Yttrande till länsstyrelsen om vattenområden för användning av vattenskoter
Regeringen har i förordningen (SFS 2004:607) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053) föreskrivit att vattenskoter endast får användas i allmän farled
och i av länsstyrelsen föreskrivna vattenområden. Innan länsstyrelsen beslutar om
föreskrifter skall samråd ske med bl.a. berörd kommun.
Länsstyrelsen har med skrivelse den 30 juni 2004 begärt förslag på inom vilka
vattenområden i kommunen vattenskotrar skall få användas. Vidare önskas
kommunens synpunkter på behovet av föreskrifter beträffande körning med
vattenskoter till och från allmän farled.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 7 september 2004 lämnat
yttrande. Efter diskussion mellan berörda förvaltningar har nedanstående område
föreslagits som komplement till de allmänna farlederna. Detta möjliggör körning
med vattenskoter utan alltför stor bullerstörning eller påverkan på friluftsliv eller
värden för naturvården (se även karta). Grundtanken är att allt vatten utanför 6meterskurvan, innanför storöarna skall vara tillåtet för vattenskoterkörning.
För att klargöra vissa frågetecken med en sådan avgränsning behövs ytterligare
preciseringar:
• I väster begränsas området av Hasslöbron. Diskussion har inte förts med
Ronneby kommun om ronnebydelen av området innanför storöarna.
• I söder begränsas området av Tjurköbron och försänkningarna mellan
Tjurkö och Aspö samt 6-meterskurvan mellan Aspö och Hasslö.
• Öar inom området får besökas trots vattendjup mindre äldrenämnden 6
meter under förutsättning att annan lagstiftning inte begränsar denna rätt
(t.ex. djurskydd eller militärt skydd).
• Innanför 6-meterskurvan gäller för transport till allmän farled eller till
vattenskoterområdet en hastighetsbegränsning på 3 knop.
För Karlskrona kommuns del finns en lämplig sjösättningsramp i anslutning till
tankningsställe vid oljehamnen. Där finns också iordningställd parkeringsplats för
bilar och släp. Denna plats erbjuder goda förbindelsemöjligheter till allmän farled
endast ca 300 meter. Övriga hamnar med sjösättningsramp och med tillgång till
allmän farled kan också nyttjas för sjösättning.
Allmänna utskottet har den 28 september 2004 tillstyrkt förslaget.

5 oktober 2004

7

Yrkanden
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till förslaget med ändring att vid transport till
allmän farled skall 5 knop gälla.
Björn Gustavsson (mp) yrkar avslag till att utöka området för vattenskoterkörning.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på om vattenskoterkörningsområdet skall
utökas eller inte. Kommunstyrelsen beslutar föreslå länsstyrelsen att utöka området.
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag (transport
till allmän farled på 3 knop) mot Tommy Olsson yrkande (transport till allmän
farled på 5 knop). Kommunstyrelsen beslutar enligt Tommy Olssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ovanstående regler och område används för att begränsa vattenskoterkörningen
i kommunen enligt justerat förslag.
_______

5 oktober 2004

Miljödepartementet
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

8

2001.80.214

§ 133
Yttrande till miljödepartementet, överklagande i fråga om detaljplan för
gång- och cykelväg för delen Dalbyvägen-Trantorp
Miljödepartementet har den 29 juni 2004 hemställt om kommunens yttrande över
Cecilia och Jörgen Ohlssons överklagan av beslut av länsstyrelsens i Blekinge län
den 26 augusti 2002 avseende detaljplan i rubricerade ärende. Departementets
hemställan har överlämnats till tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.
Tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den
8 september 2004 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att den kommunägda marken öster om Nättrabyån blir kvar i kommunens
markinnehav,
2. att de framförda synpunkterna föreslås inte föranleda någon ändring av
detaljplanen, samt
3. att anta ovanstående skrivelse som sitt eget yttrande i ärendet.
_______
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9

2004.231.140

§ 134
Yttrande över Post- och kassaserviceutredningens delbetänkande – Samhällets
behov av betaltjänster (SOU 2004:52)
Näringsdepartementet har den 11 maj 2004 skickat ut Post- och kassaserviceutredningens delbetänkande – Samhällets behov av betaltjänster - på remiss.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att översända yttrandet till Näringsdepartementet.
_______
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2004.302.007

§ 135
Yttrande över revisionens granskning av kommunstyrelsens arbete med
kvalitet
Revisionen har med skrivelse den 14 juni 2004 lämnat granskning om hur arbetet
med kvalitet är organiserat, styrs och följs upp. Granskningen är gjord av KPMG.
Granskningen har enligt revisorerna visat att kvalitetsarbetet i Karlskrona kommun
bedrivs självständigt i mer eller mindre systematiserad form ute i nämndernas verksamhet utifrån mer eller mindre tydliga kvalitetsmål. Revisorerna vill särskilt
understryka behovet av en tydligt organiserad struktur med tydlig ansvarsfördelning
och en tydligare uppföljning och ledning av kvalitetsarbetet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta kommunledningsförvaltningens skrivelse som sin, samt
2. att överlämna rapporten till kommunfullmäktiges revisorer.
_______

5 oktober 2004
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11

2004.406.023

§ 136
Förlängning av utbildningschefens förordnande
Förordnandet för Göran Palmér som utbildningschef går ut den 30 november 2004.
Kommunstyrelsens ordförande har haft överläggning med Palmér om förlängning
av förordnandet till och med den 30 november 2007.
Kommunstyrelsen ordförande har den 9 september 2004 lämnat förslag till beslut
om förlängt förordnande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att förlänga förordnandet av Göran Palmér som utbildningschef längst till och med
den 30 november 2007.
_______
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2002.495.170

§ 137
Ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge
Direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
(Förbundet) har den 18 augusti 2004 § 41, i enighet beslutat att till medlemskommunerna lämna förslag till justering av förbundsordningen.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande och beslutsförslag. I skrivelsen
lämnas kommentarer till de väsentliga förändringarna paragraf för paragraf.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 september 2004 tillstyrkt förslaget
med tilläggsattsats: att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att dels utvärdera Räddningsförbundet och samtidigt presentera förslag till framtida utveckling. I
utredningen bör olika förslag till utveckling beskrivas. Utredningen skall vara klar
senast den 30 juni 2005.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar att kommunalförbundet upphör.
Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m) och Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Ordföranden yrkar avslag till Mats Lindboms yrkande.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på om kommunalförbundet skall upplösas
eller vara kvar. Kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet om att upplösa
kommunalförbundet.
Därefter beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka allmänna utskottets förslag till ny
förbundsordning med tilläggsförslag om utredning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta direktionens förslag till ny förbundsordning och justerat reglemente,
2. att förslag till ny förbundsordning och justerat reglemente skall gälla från och
med den 1 december 2004 eller den senare tidpunkt då beslutet vunnit laga kraft,
samt
3. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att dels utvärdera Räddningsförbundet och dels samtidigt presentera förslag till framtida utveckling. I utredningen bör olika förslag till utveckling beskrivas. Utredningen skall vara klar senast
den 30 juni 2005.
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13

2004.407.026

§ 138
Förslag till policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier
Enligt jämställdhetslagens 6 § är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att
förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller
trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 augusti 2004 lämnat ett
förslag till policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 6 september tillstyrkt förslaget.
Allmänna utskottet har den 28 september 2004 tillstyrkt förslaget med tillägg ”att
ge jämställdhetskommittén i uppdrag att omgående återkomma med förslag till
utvidgad policy mot sexuella trakasserier i hela den kommunala verksamheten”.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att ge jämställdhetskommittén i uppdrag att omgående återkomma med förslag till
utvidgad policy mot sexuella trakasserier i hela den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta bifogat förslag till policy och handlingsplan för att motverka sexuella
trakasserier, samt
2. att förslaget skall gälla för Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar,
nämnder och bolag.
________

5 oktober 2004

Kommunfullmäktige

14

2004.164.291

§ 139
Investeringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 18, föreslagit kommunstyrelsen att bevilja investeringstillstånd för ombyggnadsarbeten inom det så
kallade Briggenhuset på Tullskolan. Då anbudsförfarandet inte var genomfört
återremitterade kommunstyrelsen ärendet. Upphandlingen är nu genomförd.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 24 augusti 2004 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 september 2004 föreslagit
kommunstyrelsen besluta i tre attsatser.
Jäv
Gunilla Ekelöf (fp) anmäler jäv och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 3 100 000 kronor till tekniska nämnden för ombyggnad av Tullskolan
för ytterligare förskolelokaler,
2. att täcka detta belopp genom en motsvarande omdisponering av medel från den
särskilda ospecificerade investeringsreserven för förskolelokaler i budget 2004,
samt
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
detta projekt.
_______
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2004.380.311

§ 140
Projekteringstillstånd för utbyggnad av Järavägen etapp 2
Genom tillkomsten av det nya köpcentret i Slottsbacken, Lyckeby, har trafiken på
intilliggande vägar ökat, vilket också förutsågs i en trafikutredning som togs fram
under år 2000. I utredningen påpekades bland annat nödvändigheten av utbyggnad
av Järavägen, vilket skulle ge en omfördelning av trafiken så att trafiken på Lyckebyvägen vid Vedebyskolan skulle minska med 50 procent.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004, § 54, föreslagit
kommunfullmäktige besluta om tillstånd för projektering av utbyggnad av
Järavägen etapp 2.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att tillstånd meddelas för projektering av utbyggnad av Järavägen etapp 2 inom
ramen 2 000 000 kronor.
_______
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2004.381.292

§ 141
Begäran om anslag och projekteringstillstånd för uppförande av
ridhusanläggning i Vedeby
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 1 september 2004, § 33,
beslutat föreslå tekniska nämnden att snarast påbörja byggandet av flyttbart ridhus
för KLRK:s verksamhet i Vedeby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004 § 55, för egen del
beslutat att delegera beslut om hemställan om investeringstillstånd för uppförande
av anläggningen till tekniska nämndens ordförande. Nämnden har lämnat yttrande
och beslutsförslag i tre attsatser.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till finansiering: att anslå 2,5
mkr för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby att täckas genom att inteckna det
utrymme som beräknas stå till förfogande för att skattefinansiera investeringar i
budget för år 2005.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 2 500 000 kronor för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby, att
täckas genom att inteckna det utrymme som beräknas stå till förfogande för att
skattefinansiera investeringar i budget för år 2005,
2. att meddela omedelbart projekteringstillstånd för anläggningen, samt
3. att delegera beslut om investeringstillstånd för uppförande av anläggningen till
kommunstyrelsen.
_______
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2004.383.291

§ 142
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättring av el- och
ventilationsarbeten i Rosenfeldtskolan
Elektriska nämnden och arbetsmiljöverket har i inspektionsrapporter krävt att fel
och brister i Rosenfeldtskolan vad avser el- och ventilationsarbeten åtgärdas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004, § 56, beslutat föreslå
fullmäktige att anslå 2,3 mkr ur det i budget 2004 beslutade utrymmet för Trossö
skola samt att fullmäktige meddelar omedelbart investeringstillstånd för angivna
investeringsprojekt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att för genomförande av förbättringsarbeten i Rosenfeldtskolan, för att tillgodose
Elektriska nämnden och Arbetsmiljöverkets krav, anslå 2 300 000 kronor ur det i
budget 2004 beslutade utrymmet för Trossö skola om 4 000 000 kronor, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd för angivna investeringsprojekt.
_______
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2004.375.253

§ 143
Försäljning av skogsfastighet Sällemåla 1:1
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 1 september 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag i ärendet. Förvaltningen har fått i uppdrag att sälja ej tätortsnära
skogsfastigheter. Under sommaren har en större fastighet, Sällemåla 1:1, utbjudits
till försäljning. Området omfattar ca 120 hektar skogsmark.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att fastigheten Karlskrona Sällemåla 1:1 överlåtes och försäljes mot en total
köpeskilling på 5 700 000 kronor.
_______
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2004.408.253

§ 144
Försäljning av del av Lyckå 1:1 och Vedeby 8:7 inom planområdet för
Slottsbacken, Karlskrona
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 15 september 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag i ärendet. Affärsområdet Slottsbacken i Lyckeby består av två
kvarter varav den ena, etapp 1, är bebyggt. Det som återstår är ett mindre kvarter
om ca 11 000 kvm i nordost. Slottsbacken expanderades genom ett avtal mellan
TK-dev., med NCC som totalentreprenör och kommunen.
För det mindre kvarteret hade TK-dev. En option som gick ut vid årsskiftet och
vilken NCC sedermera tog över. NCC avropar nu sin option då det är aktuellt med
storbutiksetableringar i en etapp 2. Sedvanligt köpeavtal kommer att upprättas
mellan kommunen och NCC då inga exploateringsåtgärder kvarstår inom
Slottsbacken.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att försälja ca 11 000 kvm av del av del av Lyckå 1:1 och Vedeby 8:7 inom
detaljplanen för del av Lyckå 1:1 och Vedeby 8:7, Slottsbacken, till NCC
Construction Sverige AB (org.nr. 556613-4924), 170 80 Solna, för 2 500 000
kronor.
_______
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2002.428.214

§ 145
Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m.fl.
Karlskrona kommun - antagande
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning från den 7 maj till den 28
maj 2004. De förhandlingar om exploateringsavtal som skall åtfölja planen inför
antagandet i kommunfullmäktige har inte kunnat fullföljas för mediahus på
Kungsplan. Detaljplanen har begränsats till sin omfattning och innehåller i princip
endast de förändringar som krävs för att fullfölja avtalet med Jernhusen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 augusti 2004 § 276
föreslagit fullmäktige besluta att anta detaljplanen etapp 1.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att antaga detaljplanen för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m.fl.
i Karlskrona kommun, Blekinge län, upprättad i mars 2003 och reviderad i april
2004.
_______
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2004.176.004

§ 146
Balansförteckning den 1 september 2004 över motioner och medborgarförslag
som inte är besvarade
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 september 2004 föreslagit
fullmäktige besluta att godkänna balansförteckningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna balansförteckningen.
_______
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2002.400.870

§ 147
Svar på motion om underhåll av stenbro över Nättrabyån
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av
Peter Christensen (c). Motionären anger att den gamla stenvalvsbron intill E 22 i
Nättraby är av kulturhistoriskt värde, att den riskerar förfalla och att Karlskrona
kommun därför bör ta initiativ till att bron får nödvändigt underhåll.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004, § 63, efter att ärendet
återremitterats från kommunstyrelsen, beslutat föreslå fullmäktige att kommunen
skall påta sig ansvaret för bron och att motionen är besvarad. Det har varit svårt att
fastställa vem som har det formella ansvaret för brons framtida underhåll. Enligt
gällande byggnadsplan är bron belägen på allmän platsmark men är också redovisad som samfälld mark med flera delägare varav kommunen är en.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att kommunen påtar sig ansvaret för framtida underhåll av stenvalvsbron över
Nättrabyån intill E 22 vid Nättraby trafikplats, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
_______
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2004.140.840

§ 148
Svar på motion om turismen i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av
Andreas Reinholdson (kd). Motionären föreslår att det skyltas till Turistbyrån så att
turister som kommer till Karlskrona via buss, bil eller tåg, utan svårighet hittar dit,
att det införs gratis 10-minutersparkering utanför Turistbyrån samt att kommunen
genom skyltning underlättar för personer som kommer med bil att hitta till stadens
parkeringshus.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 augusti 2004, efter
samråd med tekniska förvaltningen, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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§ 149
Svar på motion om förlängd turistsäsong i Karlskrona kommun
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att kommunen tillsammans med
arrangörerna verkar för att turistsäsongen utökas till minst den 1 september.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 augusti 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har den 28 september 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Mats Lindbom (c) yrkar återremiss för komplettering.
Ordföranden yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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2003.151.130

§ 150
Svar på motion om invandrarguide – ett sätt att förbättra integrationen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2003, § 34, av
Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Peterson (fp), Lena Hjorth (fp) och Jan Fälteke
(fp). Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa invandrarguideverksamhet enligt motionens förslag, för att påskynda integrationen i samhället och för att skapa sociala nätverk för flyktingar och
invandrare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 maj 2004, § 73, återremitterat
ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 augusti 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har den 28 september 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), ordföranden och Mats Lindbom (c), yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot bifall till
motionen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att bifalla motionen.
_______
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2004.137.611

§ 151
Svar på motion om att ett KKKVH-prov i svenska, engelska och matematik
inrättas
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår att fullmäktige uppdrar till barn- och
ungdomsnämnden
1. att i Karlskrona kommun införa ett kunskapsprov enligt Stockholmsprovsmodellen,
2. att kommunen söker samarbete i frågan med Kalmar, Kristianstad, Halmstad
och Växjös kommuner, samt
3. att proven benämns KKKVH-prov.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2004, § 64,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden föreslår fullmäktige besluta att avslå
motionens första att-sats om att införa kunskapsprov enligt Stockholmsprovsmodellen, att bifalla andra att-satsen att kommunen söker samarbete i frågan med
KKVH-kommunerna samt att avslå tredje att-satsen att proven benämns KKKVHprov.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 september 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Karl-Gösta Svenson (m) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Karl-Gösta
Svensons yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionens första att-sats,
2. att bifalla motionens andra att-sats, samt
3. att avslå motionens tredje att-sats.
_______
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2004.131.719

§ 152
Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av Åsa
Gyberg Karlsson (v) och Camilla Persson (v). Motionärerna yrkar att en tjänst som
kommunal barnombudsman inrättas.
Remissyttranden
Idrotts- och fritidsnämnden den 24 maj 2004, § 25
Socialnämnden den 14 juni 2004, § 113
Kulturnämnden den 19 augusti 2004, § 37
Barn- och ungdomsnämnden den 25 augusti 2004, § 68
Utbildningsnämnden den 26 augusti 2004, § 57
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 augusti 2004 sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. Nämnderna beskriver att barnkonventionen införlivats i verksamheten och ger exempel på hur konventionen tillämpas.
För att barnkonventionens intentioner skall bli genomförda måste detta ske genom
ett aktivt arbete i verksamheterna där idag ansvaret för implementeringen finns.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 september 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot bifall till
motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Reservation
Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson (mp) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
_______
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2004.232.210

§ 153
Svar på medborgarförslag om Rosenholmsområdet
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2004, § 73,
av Lars Åkesson. Lars Åkesson föreslår att projekt Arena Rosenholm snarast
avbryts samt att kommunen initierar ett utvecklande av Rosenholmsområdet till ett
basområde för företagande med inriktning mot Central- och Östeuropa och från
Central- och Östeuropa mot Skandinavien.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslagets första att-sats, samt
2. att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
_______
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2003.246.534

§ 154
Svar på motion om bredband till Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av LarsGöran Forss (m). Motionären föreslår att Karlskrona kommun skall undersöka
möjligheten att inom fastställt IT-infrastrukturprogram snarast prioritera och får till
stånd en bredbandsutbyggnad till hela Nättraby.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 augusti 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. I skrivelsen hänvisas bland annat till ett avtal som nu är
tecknat med Karlskrona Nät AB, vilket innebär att Nättrabys invånare och företagare senast den 31 december 2005 kommer att ha tillgång till bredbandsuppkoppling.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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2004.142.312

§ 155
Svar på motion om trafiksäkerheten vid Gullbernavägen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av EvaBritt Dahlström (s). Motionären föreslår att en gång- och cykelväg anläggs genom
industriområdet vid Gullbernavägen samt att motionen antas i sin helhet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004, § 64, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden har beslutat att utförande av gång/cykelväg längs
Gullbernavägen från Hultvägen och genom Gullberna industriområde utförs 2004
genom målning av cykelfält på vägens båda sidor.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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Akterna

§ 156
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 23 september 2004
3. Planering för bioenergi – en rapportserie som förenklar kommuners arbete med
energifrågor i fysisk planering – juni 2004
4. Vägverket 040707 sammanfattning av Nationell plan för vägtransportsystemet
5. Näringsdepartementets beslut 040805 att bevilja bidrag till Östersjöinstitutet för
extraordinära kostnader vid flyttning av interreg-kontor
6. Integrationsverket 040823, prognosbrev över behovet av kommunala introduktionsplatser år 2004
7. Näringsdepartementet 040825 om Innovativa Sverige – en strategi för tillväxt
genom förnyelse
8. Glesbygdsverkets skrivelse 040825 om utvecklingen i gles- och landsbygder
9. Svenska ESF-rådets beslut 040819 om stöd från Europeiska Socialfonden till
projekt för Integration och mångfald
10. Ny styrelse för brottsofferjouren i Blekinges kommuner
11. Kommunledningsförvaltningen 040914 yttrande till länsstyrelsen att inte yttra
sig i ärende om kameraövervakning från Battsam i Karlskrona AB
12. Kommunledningsförvaltningens Logg – olycka med Kustpilen den 10
september 2004
13. Länsstyrelsen Blekinge län
• Beslut 040818 att avslå ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande och
behandlande insatser för unga narkotikamissbrukare i Karlskrona kommun
• Yttrande 040819 till naturvårdsverket om förslag till samordnad kontroll av
miljökvalitetsnormer för utomhusluft
• 040823 Tillstånd för Affärsverken Karlskrona AB till allmän kameraövervakning
14. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004
nr 61 Handikappnycklar – en modell för analys och reflekterande
nr 62 Budgetförutsättningar för åren 2005-2007
nr 63 Arbetsdomstolens dom 2004 nr 7 om tjänstgöringshinder förelegat för en
deltidsanställd brandman som genomgått utredning med anledning av
misstanke om hjärtfel
nr 64 Skolskjuts i grundskola och särskola vid växelvis boende
nr 66 Skriften ”Samhällskriser och olyckor. Lag om skydd mot olyckor – en
juridisk handbok”
nr 67 Planering för boende för personer med funktionshinder
________
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2004.43.042

§ 157
Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har lämnat delårsrapport januari – augusti 2004
med prognos för hela året. Utfallet den 31 augusti 2004 visar på ett överskott om
6,2 mkr. Utfallet föregående år motsvarande period var ett överskott om 25 mkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att socialnämnden gör en särskild redovisning för kommunstyrelsen beträffande
redovisning av den nu avvecklade verksamheten introduktion, samt det slutliga
över- eller underskottet,
2. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2004, samt
3. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2004, at omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas, samt
2. att handikappnämnden ges i uppdrag att i förtid presentera prognostiserade
volymökningar, dels för innevarande år, och dels för de kommande åren, samt hur
dessa förväntas hanteras de kommande budgetåren.
_______
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ombyggnad v E 22 genom Blekinge
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 2 november 2004, kl. 08.30-11.20
Sammanträdet ajourneras kl. 10.00-11.00

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Karl-Gösta Svenson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Tore Ahrnström (s)
Bo Andersson (s)
Marcel Abedini (mp)

Närvarande

ersättare

Ewa Lengstedt (s)
Rolf Andersson (s)
Annicka Engblom (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Mikael Andersson (fp)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v) kl. 08.30-10.00 § 158

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren
Samordnare Anders Jaryd
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivschef Peter Adaktusson
Tf informationschef Thomas Johansson
Kommunekonom Åke Karlsson
Stf. ekonomichef Bengt Nilsson
Budgetsekreterare Rune Zetterfalk kl. 08.30-10.00
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde
Nämndsekreterare Katarina Lindell
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Tommy Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

2

2 november 2004

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§ 158-170
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………
Mats Johansson

Justerare

……………………………………………
Tommy Olsson

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

november 2004 anslagits på kommunens
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§ 158
Informationer och föredragningar
1. Investeringstillstånd för ny gc-väg på Blåportsgatan föredras av samordnare
Anders Jaryd,
2. Karlskrona kommuns budget 2005 och plan 2006-2007 föredras av ekonomi- och
finanschef Bo Johansson, budgetsekreterare Rune Zetterfalk, kommunekonom Åke
Karlsson och VD för Moderbolaget Lottie Dahl Ryde. Kommunstyrelsen vill ha ett
tilläggsförslag om generalklausul för investeringar i bolagen. Beslutsförslag utdelas
vid beslutssammanträdet.
3. Ärendet om Affärsverken Karlskrona AB: Efter förslag av Karl-Gösta Svenson
(m) med tillstyrkan av ordförande, föreslås att beslutsförslaget ändras till att
godkänna utökningen av garantin, samt att avgiften för garantin blir 0,7 %.
_______

2 november 2004

Kommunala uppdrag
Den valde
Berörd nämnd/styrelse
Akten

2004.8.102

§ 159
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser till och med den 31 december 2006 följande:
Jämställdhetskommittén
Ledamot Inga Lill Siggelsten efter Jan Johansson (kd)
_______
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2004.382.312

§ 160
Investeringstillstånd för ny gc-väg på Blåportsgatan
I tekniska nämndens investeringsbudget 2004 finns upptaget 700 000 kronor för
rubricerade gc-väg, vilken är en viktig sammanlänkning av befintligt gc-nät och ger
ökad trafiksäkerhet bl.a. som skolväg till Wämöskolan och daghem vid Blåport.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004, § 67, hemställt att
investeringstillstånd beviljas till ny gc-väg på Blåportsgatan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att investeringstillstånd beviljas inom ramen om 700 000 kronor för ny gc-väg på
Blåportsgatan.
_______
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Akten

7

2004.437.042

§ 161
Ekonomisk rapportering och personaluppföljning 2005 för Karlskrona
kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har, med skrivelse den 4 oktober 2004, lämnat en
tidplan för 2005 för att kommunkoncernen i god tid skall kunna planera uppföljnings- och bokslutsarbetet samt sammanträdena.
Nedanstående tider avser senaste inlämningsdag för nämnder. AB Karlskrona
Moderbolag har i särskild ordning beslutat om tidplan för de kommunala bolagen.
Datum
2/2
16/2
11/3
13/5
14/9
11/11
31/1-06
15/2-06

avseende
Bokslut 2004-12-31
Underlag årsredovisning
Budgetuppföljning februari
Delårsbokslut 2005-04-30
Delårsbokslut 2005-08-31
Budgetuppföljning oktober
Bokslut 2005-12-31
Underlag årsredovisning 2005

AU

KS

1/3

15/3

22/3
24/5
27/9
15/11

12/4
31/5
4/10
29/11

Utöver ovanstående rapporteringstillfällen som skall göras till kommunstyrelse och
fullmäktige skall respektive facknämnd månatligen, med undantag av en sommarmånad, ha en ekonomisk avrapportering om det ekonomiska läget i förvaltningen.
Vid större avvikelser som inte tidigare uppmärksammats i delårsbokslut eller budgetuppföljningar skall nämnden rapportera detta till kommunstyrelsen och fullmäktige.
Rapporteringen omfattar:
• Resultat- och balansräkning (vid delårsbokslut)
• Specifikation av interna fordringar och skulder (vid delårsbokslut)
• Finansieringsanalys (vid delårsbokslut)
• Nyckeltal/verksamhetsmått
• Analys med kommentarer
Uppställning, specifikationer och jämförelsetal skall följa uppställd rapportmall.
Tidplan avseende budgetarbete 2006 samt anvisningar för budgetuppföljningens
innehåll och uppställning distribueras separat av budgetsekreterare Rune Zetterfalk.

2 november 2004
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För personaluppföljning gäller samma tidplan som för den ekonomiska
redovisningen.
Nämnden/styrelsen bör ha behandlat bokslutsunderlaget före rapportering till
kommunledningsförvaltningen. Vid avvägning är dock alltid tidpunkten vägledande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att anta ovan föreslagen tidplan för rapportering 2005.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

9
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§ 162
Småföretagargruppen i Karlskrona
Småföretagargruppen har tillsatts av kommunstyrelsen och är parlamentariskt
sammansatt. Till gruppen har också knutits representanter från olika delar inom det
lokala näringslivet och kommunala tjänstemän. Syftet har varit att främja dialogen
mellan det lokala småföretagandet och Karlskrona kommun.
Ordföranden i småföretagargruppen, Magnus Johansson, har med skrivelse den
15 september 2004 efter samråd med KFH, lämnat yttrande och beslutsförslag om
småföretagargruppens arbete.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att småföretagargruppen i nuvarande form läggs ner,
2. att kommunstyrelsen en gång om året arrangerar ett tillväxtforum i samarbete
med näringslivets organisationer, samt
3. att småföretagarfrågorna framledes hanteras som övriga strategiska
utvecklingsfrågor.
_______
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2004.369.532

§ 163
Bidrag till Högskolan för studiesocial verksamhet
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Blekingetrafiken AB har tecknat avtal om
försök med fria resor för studenter inskrivna vid BTH på Kustpilen, sträckan
Karlskrona – Karlshamn under tiden 1 oktober 2004 – 5 juni 2005 till en total
kostnad av 1.920 kkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 oktober 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att teckna avtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) om bidrag till
studiesociala aktiviteter avseende resor mellan BTH:s tre campusorter,
2. att bidraget för studieåret 2004/2005 maximalt skall uppgå till 250 000 kronor,
fördelat med 96 000 kronor för år 2004 och 154 000 kronor för år 2005,
3. att bidraget för år 2004 skall täckas genom ianspråktagande av anslaget för
kommunstyrelsens oförutsedda löne- och kostnadsökningar, samt
4. att bidraget för år 2005 skall täckas inom ramen för anslaget till högskolan.
________
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2004.432.040

§ 164
Projekteringstillstånd avseende omklädningsrum på Nättraby idrottsplats
I investeringsbudgeten för 2004 är 1 500 tkr anslagna för uppförande av omklädningsrum på Nättraby idrottsplats. Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning
ämnar snarast påbörja projekteringen. För att möta den ökade driftkostnaden, som
blir följden av investeringen, finns medel avsatta i kommunstyrelsens budget under
begreppet ”vissa reserver”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att meddela projekteringstillstånd avseende omklädningsrum på Nättraby
idrottsplats.
_______
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§ 165
Region Blekinges begäran att få ta upp lån med syfte att möjliggöra en
snabbare ombyggnad av E 22 genom Blekinge
Regionfullmäktige har den 16 juni 2004 fattat beslut om en handlingsplan som
möjliggör en snabbare ombyggnad av E22 genom Blekinge äldrenämnden vad som
anges i den nationella planen för vägtransportsystem. Det skall finnas en beredskap
att tidigarelägga ombyggnaden av de tre utpekade flaskhalsarna genom att planeringsarbetet för dessa objekt omgående startas med förskotterade medel från Region
Blekinge. Uppstår det möjlighet genom att andra vägobjekt i landet av olika skäl
fördröjs, skall planeringsläget vara sådant att en omedelbar byggstart kan ske på
E22 genom Blekinge.
Region Blekinge har med skrivelse den 13 september 2004 hemställt om medlemmarnas medgivande att få ta upp långfristiga lån (enligt förbundsordningen).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 september 2004 tillstyrkt
förslaget och lämnat beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att lämna medgivande för Region Blekinge att uppta lån om 27 mkr till rubricerat
ändamål, och att i första hand upplåningen bör ske hos berörda kommuner och hos
landstinget, med fördelning dem emellan enligt den så kallade ”gängse modellen”
d.v.s. enligt samma proportioner som medlemsavgiften till Region Blekinge.
_______
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2004.100.041

§ 166
Budget 2005 samt plan 2006-2007 för Karlskrona kommunkoncern
Den s.k. förstärkta budgetberedningen har lämnat ett balanserat budgetförslag för
beredning av kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige. Budgetförslaget
förutsätter oförändrad utdebitering för budgetåret 2005 och plan 2006-2007.
Som underlag för kommunstyrelsens beslut finns följande handlingar:
• Sammanställning av nämnderna förslag till budget med bilagor samt
bolagens förslag till investeringsbudgetar
• Budgetberedningens förslag till budget 2005 och plan 2006-2007
• Beslutsdokument i att-satser
• Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets överenskommelse
om förslag till budget Nästa steg för arbete och välfärd!, bilaga 1
• Protokoll från MBL-förhandling, bilaga 2
• Moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiets, Allians
Karlskrona, förslag till Budget för tillväxt, trygghet och valfrihet, bilaga 3
Yrkanden
Ordföranden, med tillstyrkan av Günter Dessin (v) och Marcel Abedini (mp), yrkar
bifall till budgetberedningens majoritetsförslag och att som tilläggsförslag i
bolagens investeringsbudget 2005-2007:
1. att godkänna bilagda investeringsplaner för de kommunala bolagen avseende
budget 2005 med reservation för de investeringar som avser Affärsverkens
affärsområde kommunikationsnät och fjärrvärme, samt
2. budgeterade investeringar avseende kommunikationsnät och fjärrvärme får
verkställas först efter det att de strategiska riktlinjerna för affärsområdena
fastställts.
Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Mats Lindbom (c) och Tommy Olsson
(kd) yrkar bifall till Allians Karlskronas minoritetsförslag samt bifall till ordförandens tilläggsyrkande.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens majoritetsförslag med två
tilläggsattsatser i investeringsbudgeten mot Alliansens minoritetsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens budgetförslag.
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Reservationer
Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Birgitta Ståhl (m),
Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden, protokollsbilaga 3.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att fördela ”reserv för
kompensation för allmän kostnadsökning (löne- och prisstegring)” till nämnder och
styrelser. (Huvudprogrammet finansiering i att-satserna sidan 27.)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta budget för Karlskrona kommun år 2005 och plan för åren 2006-2007 enligt
budgetberedningens majoritetsförslag.
_______
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§ 167
Utökad garanti från Affärsverken Karlskrona AB till dotterbolaget
Affärsverken Energi AB
Affärsverken Karlskrona AB har begärt en utökad garanti från nuvarande 13,5 mkr
till 30 mkr för sitt dotterbolag Affärsverken Energi AB. Garantin avser el-inköp.
Omsättningen har ökat kraftigt och start var omsättningen 60 mkr till dagens 120
mkr. Bolaget har tidigare begärt en garanti för att användas till prissäkring av elinköp. 1997 beslutade fullmäktige att ge tillstånd för Affärsverken Karlskrona AB
att utfärda en moderbolagsgaranti om max 13,5 mkr till inköp och prissäkring av el.
Affärsverken Energi har, med anledning av erfarenheterna av tidigare avtalsförhållanden, bestämt sig för att dela riskerna och prissäkring av el görs för närvarande
hos två olik bolag. Av den ökade omsättningen och att prissäkring av el görs hos två
företag, följer ett behov av att utöka garantin.
Styrelsen för Affärsverken Karlskrona AB har vid styrelsesammanträde den 27
augusti 2004 ställt sig positiva till dotterbolagets framställan.
Styrelsen för AB Karlskrona Moderbolag har vid styrelsesammanträde den 22
september 2004 ställt sig positiva till den begärda garantin.
Garantin innebär att kommunen tar på sig en utökad risk som också påverkar
kommunens upplåningslimiter negativt. Det finns därför skäl att ta ut en avgift för
garantin.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 oktober 2004 lämnat
beslutsförslag vilket tillstyrkts av allmänna utskottet den 26 oktober 2004.
Yrkande
Ordföranden och Karl-Gösta Svenson (m) yrkar att avgiften för garantin blir 0,7 %.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot ordförandens
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna utökningen av garantin, samt
2. att avgiften för garantin blir 0,7 %.
_______
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2004.415.054

§ 168
Investeringstillstånd för inventarier på nya särskilda boendet i kv. Adlersten
Under planperioden 2004-2006 tillkommer ett nytt äldreboende i kv. Adlersten på
Trossö med fyra nivåbedömda gruppboenden á 10 platser, samt sex servicelägenheter för främst par. Inflyttning beräknas ske den 15 februari – 15 mars 2005.
För investeringar överstigande en miljon kronor erfordras investeringstillstånd från
kommunfullmäktige. Investeringsmedel finns avsatta i total beslutad investeringsram för äldrenämnden. Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 september 2004,
§ 76, hemställt hos fullmäktige att få investeringstillstånd inom ramen 2,3 mkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att investeringstillstånd meddelas inom ramen 2 300 000 kronor för det nya
äldreboendet i kv. Adlersten på Trossö.
_______
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Akterna

§ 169
Anmälningsärenden
a. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
Jäv Karl-Gösta Svenson (m) och Mikael Andersson (fp) anmäler jäv och lämnar
lokalen.
b. Kommunfullmäktiges protokoll den 28 oktober 2004
c. Integrationsberedningen 040817 om utbildning i etnisk mångfald och
diskriminering hösten 2004, bifogas
d. Länsstyrelsen i Blekinge län
• Yttrande till Energimyndigheten 040830 över ansökan om nätkoncession för
område i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län
• Beslut om tillstånd för Battsam i Karlskrona AB att bruka
övervakningskamera
• Yttrande 400906 till näringsdepartementet om Statskontorets rapport Det
nya arbetsmarknadsverket (2004:16)
• Yttrande till Rikstrafiken 040928 om tillgänglighetsstudie
• Yttrande till näringsdepartementet 040930 om statens ansvar för de icke
statliga flygplatserna – driftbidraget
e. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004
nr 71 Budgetpropositionen för år 2005
nr 72 Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist
nr 75 Budgetförutsättningar för åren 2005-2006
f. Tackskrivelser
- Informationschef Ulla Nelsons tack för uppvaktning på födelsedagen
________
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§ 170
Övrigt
1. Kent Lewén (fp) tar upp frågan om äldreförvaltningens fria arbetskläder som
skatteverket vill beskatta.
Stf. Bengt Nilsson, kommunledningsförvaltningen, är handläggare och har
tillsammans med berörda förvaltningar och kommunjuristen lämnat yttrande till
skatteverket.
Kommunjurist Lennarth Eriksson redogör för juridiken i ärendet. Skatteverket har
tolkat det så att det är fria arbetskläder medan kommunen anser att det är skyddskläder.
Ordföranden med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c) ger direktiv
om att denna fråga skall drivas ”in absurdum”.
2. Marcel Abedini (mp) ställer fråga om vem som beslutar om reklamskyltar och
hänvisar särskilt till Dressmans reklam som är sexistisk.
Ordföranden svarar att anmälan kan inlämnas till Reklamnämndens etiska råd.
Kommunen kan inte påverka vilka reklamskyltar som sätts upp.
3. Ordföranden avslutar med att önska alla välkomna till budgetmiddag tisdagen den
30 november 2004. Buss avgår till Kosta glasbruk där det bjuds på hyttsill, glasblåsning m.m. Anmälan görs till Irene Fagberg.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 30 november 2004
§ 171

Föredragningar och informationer

§ 172

Kommunala val

§ 173

Projekteringstillstånd till ombyggnad av lokaler för hotell- och restaurangprogrammet
i kv. Sparre, Östersjöskolan

§ 174

Projekteringstillstånd för ombyggnad av lokaler för hantverksprogrammets frisörlinje
i kv. Läroverket

§ 175

Investeringstillstånd för inventarier till det nya särskilda boendet, Skogsgläntan i Holmsjö

§ 176

Yttrande över revisionsrapport om granskning av personalförsörjningsprocessen

§ 177

Nytt personalprogram 2005

§ 178

Förslag till bildande av Karlskrona Kommuns Kompetenscentrum – KKC

§ 179

Utredning om samlingslokaler i Karlskrona kommun

§ 180

Förslag till bidragsnormer för föreningar inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde

§ 181

Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning

§ 182

Revidering av taxor för miljö- och byggnadsnämnden

§ 183

Uppföljning av rekonstruktionsplanen och förslag till nya ägardirektiv för AB
Karlskronahem

§ 184

Handlingsplan för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor för Karlskrona
kommun 2005-2006

§ 185

Fortsatt deltagande i Equalprojektet Nyckelkrafter – ny fråga om kommunal borgen och
slutgiltig stödmottagare

§ 186

Svar på motion om cykelväg mellan Fridlevstad och Rödeby samt om bredband i form av
fiberväg till Fridlevstad

§ 187

Svar på motion om ”Behåll ungdomarna i politiken”

§ 188

Svar på motion om marknadsföring av byggande och boende i hela Karlskrona kommun

§ 189

Svar på motion om offensiv trafiksäkerhet

§ 190

Anmälningsärende

§ 191

Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004

§ 192

Sammanträdets avslutning

_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 30 november 2004, kl 08.30-14.15
Sammanträdet ajourneras kl 10.30-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Patrik Enstedt (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s) kl. 08.30-09.30 och kl.13.30-14.15
Gunilla Ekelöf (fp)
Karl-Gösta Svenson (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustavsson (mp)

Tjänstgörande

ersättare

Ingrid Trossmark (s)
Ewa Lengstedt (s)
Carl-Göran Svensson (m)

Övriga närvarande ersättare

Tjänstemän

Thore Arnström (s) kl. 08.30-10.30
Bo Andersson (s) kl. 08.30-10.30
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl. 08.30-10.30
Ulf Hansson (v)
Jan-Olof Peterson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Marcel Abedini (mp) kl. 08.30-10.30
Kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Informationschef Ulla Nelson
Näringslivschef Peter Adaktusson
Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren
Samordnare Anders Jaryd
Personalchef Anneli Ekström
Räddningschef Anders Engblom kl. 08.30-09.10
Brandingenjör Johan Nordström kl. 08.30-09.10
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl. 09.45-10.30
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Günter Dessin

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

30 november 2004

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………….. §§ 171-192
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………
Mats Johansson

Justerare

…………………………..……………..
Günter Dessin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 december 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………………
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2003.298.014

§ 171
Föredragningar och informationer
1. Handlingsplan för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor för
Karlskrona kommun föredras av räddningschef Anders Engblom och brandingenjör
Johan Nordström.
2. Nytt Personalprogram 2005 föredras av personalchef Anneli Ekström.
Kompletterat beslutsunderlag skall delas ut innan beslutssammanträdet.
3. Bildande av Karlskrona kommuns Kompetenscentrum – KKC föredras av Anneli
Ekström.
4. Uppföljning av rekonstruktionsplan och förslag till nya ägardirektiv för AB
Karlskronahem föredras av ekonomi- och finanschef Bo Johansson och VD för
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde.
5. Samordnare Anders Jaryd får i uppdrag att kontrollera om allmänna utskottet tog
rätt beslut i yttrandet till region Blekinge om vägverkets förslag till åtgärder via
regional länstransportplan 2005.
Efter att ha undersökt om prioriterad gång- och cykelväg är åtgärdad, den är
provisoriskt anlagd, så beslutar kommunstyrelsen att inte ändra prioriteringen enligt
beslut den 23 november 2004.
6. Mats Lindbom ställer frågor om anmälningsärende Lantmäteriet om att frågan
väckts om byggnadsförklaring av Medborgarhuset på fastigheten Medborgaren 8,
Lyckeby och yttrande till näringsdepartementet om godstransporter – noder och
länkar i samspel (SOU 2004:76).
Ordföranden svarar.
_______
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2004.8.102

§ 172
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser Inga Lill Siggelsten (kd) till ersättare i allmänna utskottet
efter Jan Johansson.
_______
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2004.467.287

§ 173
Projekteringstillstånd till ombyggnad av lokaler för hotell- och restaurangprogrammet i kv. Sparre, Östersjöskolan
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 16 september 2004, § 68, beslutat
begära att tekniska förvaltningen genomför ombyggnad av lokaler för hotell- och
restaurangprogrammet. Med ombyggnaden avser man erhålla ändamålsenliga
lokaler i likhet med närliggande restaurangskolor.
I investeringsbudgetförslag föreslås att medel för ombyggnaden anslås under år
2005. Ombyggnaden av lokalerna föreslås budgeteras till 1 000 000 kronor.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 oktober 2004, § 84, föreslagit
kommunstyrelsen besluta om projekteringstillstånd, samt för egen del beslutat
delegera beslut om investeringstillstånd till tekniska nämndens ordförande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av lokaler för hotell- och
restaurangprogrammet i kv. Sparre, Östersjöskolan.
_______
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2004.464.291

§ 174
Projekteringstillstånd för ombyggnad av lokaler för hantverksprogrammets
frisörlinje i kv. Läroverket
Utbildningsnämnden har den 16 september 2004, § 68, beslutat begära att tekniska
förvaltningen genomför ombyggnad av lokaler för hantverksprogrammets frisörlinje i kv. Läroverket. Nämnden är angelägen om att lokalerna färdigställs snarast
möjligt på grund av att den ökade elevtillströmningen kräver utvidgade lokaler.
Ombyggnaden av lokaler är budgeterat till 1 800 000 kronor och den fasta
inredningen till 1 000 000 kronor.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 oktober 2004, § 85, föreslagit att
kommunstyrelsen beviljar projekteringstillstånd, samt för egen del beslutat delegera
till tekniska nämndens ordförande att hemställa om investeringstillstånd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av lokaler för hantverksprogrammets frisörlinje i kv. Läroverket.
_______
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2004.465.736

§ 175
Investeringstillstånd för inventarier till det nya särskilda boendet Skogsgläntan
i Holmsjö
Under planperioden 2004-2006 tillkommer ett nytt äldreboende i Holmsjö. Inriktningen är 20 platser på gruppboende som ersätter nuvarande sjukhemmet i Fur.
Inflyttning beräknas ske i mitten av december månad 2004.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 oktober 2004, § 93, beslutat hemställa
hos kommunstyrelsen om investeringstillstånd för inventarier. Investeringsmedel
finns avsatta i total beslutad investeringsram för äldrenämnden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att investeringstillstånd meddelas inom ramen 800 000 kronor för det nya
äldreboendet Skogsgläntan i Holmsjö.
_______
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2004.303.007

§ 176
Yttrande över revisionsrapport om granskning av personalförsörjningsprocessen
Revisorerna i Karlskrona kommun har genom KPMG genomfört en granskning av
personalförsörjningsprocessen i syfte att bedöma styrning, ledning och uppföljning
av denna process.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att översända kommunledningsförvaltningens yttrande till revisorerna och därmed
betrakta de frågor som ställts i revisionsrapporten som besvarade.
_______
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2004.294.020

§ 177
Nytt personalprogram 2005
I januari 2004 gav kommunstyrelsen uppdraget att ta fram ett nytt personalpolitiskt
program för Karlskrona kommun och dess bolag. En arbetsgrupp inom personalenheten har arbetat med detta uppdrag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 november 2004 lämnat
förslag till nytt personalprogram, dess mål och syfte samt genomförande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 november 2004 tillstyrkt förslaget.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt som
tilläggsyrkande: Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast den 1
april 2005 återkomma med förslag till genomförandeplan för personalprogrammet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast den 1 april 2005
återkomma med förslag till genomförandeplan för personalprogrammet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att anta föreliggande förslag till nytt personalprogram att gälla för Karlskrona
kommun och dess bolag från och med den 1 januari 2005.
_______
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2004.503.027

§ 178
Förslag till bildande av Karlskrona Kommuns Kompetenscentrum - KKC
Vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2003 beslöts att den grupp som
arbetat fram svar på revisionsrapport om kompetensutveckling inom Karlskrona
kommun skulle fortsätta sitt arbete. Beslutet var formulerat:
• Att som inriktningsbeslut godkänna ett inrättande av ett FoU-centrum för
Karlskrona kommun
• Att uppdra åt nuvarande arbetsgrupp att vidareutveckla idén kring detta
FoU-centrum
• Att ett detaljerat förslag till FoU-centrum är klart för beslut under hösten
2004 i samband med budgetberedningen för år 2005.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 november 2004 lämnat
förslag till bildande av Karlskrona kommuns kompetenscentrum – KKC.
Ordföranden, med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och KarlGösta Svenson (m) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering och tas upp vid
nästa sammanträde tillsammans med kommunledningsförvaltningens budget.
Kommunstyrelsen beslutar
Att återremittera ärendet.
_______
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2003.432.824

§ 179
Utredning om samlingslokaler i Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen beslöt i oktober 2003 att tillsätta en parlamentarisk utredning
med uppdrag att göra en översyn av de samlingslokaler kommunen äger eller lämnar
bidrag till. Utredningsdirektiven i sin helhet framgår av kommunstyrelsens protokoll
den 7 oktober 2003, § 143.
I den parlamentariska gruppen har ingått: ordförande Percy Blom (s), vice ordförande Mats Lindbom (c) och ledamöterna Ann-Charlotte Svensson (s), Patrik
Enstedt (s), Ulla Thurbin (m), Bengt-Åke Persson (kd) och Günter Dessin (v).
Sekreterare: Kjell Kjellgren, kommunledningsförvaltningen.
Utredningens förslag har skickats ut på remiss till ca 75 föreningar som idag erhåller
lokalbidrag av idrotts- och fritidsnämnden. Därutöver har kommunens pensionärsorganisationer beretts tillfälle att lämna synpunkter.
Den parlamentariska gruppen har med skrivelse den 16 september 2004 överlämnat
utredning om samlingslokaler i Karlskrona kommun daterad den 23 juni 2004, och
utredningsuppdraget anses härmed vara slutfört.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag i tre att-satser.
Allmänna utskottet har den 23 november 2004 tillstyrkt det justerade förslaget.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till utredningens förslag med undantag av
Karlskrona Folkets Hus.
Mats Lindbom (c) och Rolf Andersson (s) yttrar sig.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Carl-Göran
Svenssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att tillstyrka inriktningen i utredningens förslag som bland annat innebär
garanterad tillgång till minst en allmän samlingslokal i varje större kommundel
(Rödeby, Lyckeby, Trossö och Nättraby).
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2. att för budgetåret 2005 omdisponera 605 000 kronor ur kommunstyrelsens
reserv för oförutsett till idrotts- och fritidsnämnden för att täcka de lokalkostnader för samlingslokaler i Rödeby f.d. kommunalhus, Strandgården och
Nättraby Folkets Hus, samt
3. att uppmana idrotts- och fritidsnämnden att inför beredningen av 2006 års
budget inarbeta finansieringen av ovanstående lokalkostnader i form av utökat
kommunbidrag i ordinarie budgetförslag.
_______
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2004.413.805

§ 180
Förslag till bidragsnormer om föreningar inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde
En översyn av befintliga bidragsnormer för bidrag till föreningar inom idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde d.v.s. bidrag till ungdomsorganisationer,
handikappföreningar, samhällsföreningar m.fl. har gjorts. Bidragen riktar sig till
verksamhet och lokaler. Arbetet har gjorts med avstämningar i med en politisk
referensgrupp vid möte till vilket alla berörda föreningar kallats och genom
remissrunda.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 27 september 2004, § 38,
föreslagit kommunfullmäktige att fastställa nya bidragsnormer enligt framtaget
förslag att gälla från och med den 1 januari 2005.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att fastställa nya bidragsnormer enligt framtaget förslag att gälla från och med den
1 januari 2005.
_______

30 november 2004

Kommunfullmäktige

15

2004.453.101

§ 181
Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 november 2004, på uppdrag
av kommunfullmäktiges ordförande, i arbetsordningen inarbetat tidigare tillägg §§
29a, 31a, och 31 b samt smärre redaktionella ändringar i § 30 p 1-3.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att fastställa den bilagda arbetsordningen för kommunfullmäktige i Karlskrona
kommun att träda i kraft den 1 januari 2005.
_______
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2004.448.406

§ 182
Revidering av taxor för miljö- och byggnadsnämnden
Miljöbalkstaxan har gällt sedan balken infördes år 1999. Miljöavdelningen har med
nuvarande konstruktion av taxan ett strukturellt underskott om 300 tkr/år, samtidigt
som många av tillsynsuppgifter som miljö- och byggnadsnämnden är ålagda inte
utförs med nuvarande bemanning. Förstärkning behövs både inom djurskydds-,
miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 oktober 2004, § 355,
lämnat yttrande och beslutsförslag till fullmäktige.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 november 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Kent Lewén (fp) yrkar för Alliansen i Karlskrona enligt följande:
1. att timtaxa fastställs till 610 kronor plus index (KPI)
2. att i samband med handläggning § 17 av remissärenden skall avgiften vara
1000 kronor per ansökningstillfälle
3. att taxan för tillsynsavgifter – djurskyddslagen och miljöbalken får följande
utformning: 12 § a 1K, b 2K, c 3K, d 4K, e 4K i övrigt enligt förslaget.
4. att anta föreslagen taxa för miljöavdelningens övriga verksamheter t.ex.
uppdragsverksamhet (timtaxa enligt 1:a att-satsen)
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets förslag att-sats 1 mot
Alliansens yrkande att-sats 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag att-sats 2 mot
Alliansens yrkande att-sats 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag att-sats 3 mot
Alliansens yrkande att-sats 3. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag att-satserna 4, 5 och 6.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag att-sats 7 mot
Alliansens yrkande att-sats 4. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.

30 november 2004
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Reservationer
Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Carl-Göran
Svensson (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån
för Alliansens yrkanden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagna generella bestämmelser,
2. att med stöd av 27 kap 1 § i miljöbalken anta föreslagen taxa (inklusive bilagor)
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
3. att anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn av djurhållande verksamheter
enligt djurskyddslagen och miljöbalken,
4. att ingen avgift för ansökan av varmkompost skall utgå och att avgiften för
prövning och anmälan om spridning av naturgödsel är oförändrad,
5. att anta föreslagen taxa för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen,
6. att anta föreslagen taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, samt
7. att anta föreslagen taxa för miljöavdelningens övriga verksamheter, t.ex.
uppdragsverksamhet.
_______
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2003.355.107

§ 183
Uppföljning av rekonstruktionsplanen och förslag till nya ägardirektiv för AB
Karlskronahem
År 1999 beslöt kommunfullmäktige om en rekonstruktionsplan för AB
Karlskronahem. Rekonstruktionsplanen bestod i att Karlskrona kommun via AB
Karlskrona Moderbolag sköt till kapital till bolaget som ägartillskott med totalt 250
mkr under åren 1999 till och med 2001. I rekonstruktionsplanen fans krav på att
bolaget från och med år 2003 skulle visa positivt resultat, att bolaget från år 2004
skulle kunna lämna skälig avkastning på det från ägaren insatta kapitalet samt att
bolaget skulle ha en soliditet på minst 15 %.
År 2001 och 2002 gjordes uppföljningar. Idag bedöms att bolaget inte kan lämna
avkastning som tidigare planerats av ägaren. Resultaten för åren 2005 till och med
2007 budgeteras med ett överskott på mellan 0,6 och 1,7 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har den 23 november 2004 tillstyrkt förslaget med vissa
korrigeringar.
Ordföranden yrkar bifall till det reviderade förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagna ägardirektiv för AB Karlskronahem.
_______
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2004.436.178

§ 184
Handlingsplan för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor för
Karlskrona kommun 2005-2006
Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Lagen
ersatte den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102). Syftet med lagen om skydd
mot olyckor är att färre skall dö, färre skall skadas och mindre skall förstöras.
Samtidigt skall lagen förbättra möjligheterna för enskilda, kommuner och statliga
myndigheter att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem.
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun har under 2004 beslutat att samtliga
förvaltningar och bolag skall delta i arbetet med att ta fram handlingsprogrammet
samt att Räddningstjänsten Östra Blekinge skall leda och samordna detta arbete.
Räddningstjänsten har lämnat ett förslag till handlingsprogram.
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras med uppdraget att renodla förslagen
när det gäller målformuleringar och i förhållande till annan myndighets lagstiftning.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Att återremittera ärendet med uppdraget att renodla förslagen när det gäller målformuleringar och i förhållande till annan myndighets lagstiftning.
_______
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2004.496.106

§ 185
Fortsatt deltagande i Equalprojektet Nyckelkrafter – ny fråga om kommunal
borgen och slutgiltig stödmottagare
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Sedan december 2003 har utbildningsförvaltningen varit
slutgiltig stödmottagare för Equalprojektet Nyckelkrafter, eftersom uppdragsutbildning till undersköterskor varit kopplad till utbildningen av mångfaldskonsulenter.
Denna uppdragsutbildning är numera avslutad.
Nyckelkrafter ägs av den ideella föreningen Utvecklingspartnerskapet (UP)
Nyckelkrafter, med följande medlemmar: TCO Blekinge, LO-distriktet Blekinge,
Länsarbetsnämnden, Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola och RFSL
Blekinge. Samtliga beslut i utvecklingspartnerskapet tas i consensus. Nuvarande
projekttid avslutas den 31 mars 2005.
Nyckelkrafter ansöker nu hos svenska ESF-rådet om en förlängning av projektet för
perioden den 1 april 2005 – den 31 mars 2007. I samband härmed har Nyckelkrafter
hemställt om att kommunen övertar ordförandeskapet i utvecklingspartnerskapet
och att ekonomiadministrationen överförs till kommunledningsförvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet har kommunstyrelsen för egen del
beslutat
1. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att från utbildningsförvaltningen överta funktionen som slutgiltig stödmottagare och ekonomiadministratör, samt
2. att utse en representant i ideella föreningens Nyckelkrafters Utvecklingspartnerskap.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att kommunen ingår i en enkel borgen om maximalt 1,5 mkr avseende
Equalprojektet Nyckelkrafter för perioden den 1 april 2005 till den 31 mars 2007.
_______
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2002.205.312

§ 186
Svar på motion om cykelväg mellan Fridlevstad och Rödeby samt om
bredband i form av fiberväg till Fridlevstad
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 44, av Rune
Andersson (m). Motionären föreslår 1. att Karlskrona kommun projekterar och
bygger cykelväg mellan Fridlevstad och Rödeby, samt 2. att bredband i form av
fiberväg projekteras och byggs till Fridlevstad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen
avslås i den del som gäller cykelväg då projektering och byggande åvilar staten
genom Vägverket. Förslaget om fiberväg till Fridlevstad besvaras med att det avtal
som är tecknat med Karlskrona Nät AB innebär att en majoritet av Fridlevstads
invånare och företagare senast den 31 december 2005 kommer att ha tillgång till
bredbandsuppkoppling.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen i den del som avser projektering och byggande av cykelväg
mellan Fridlevstad och Rödeby, samt
2. att motionen i den del som avser fiberväg till Fridlevstad skall anses besvarad
med hänvisning till vad kommunledningsförvaltningen anfört.
_______
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2003.437.102

§ 187
Svar på motion om ”Behåll ungdomarna i politiken”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003, § 129, av
Kent Lewén (fp). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar om att en person med
kommunala förtroendeuppdrag, som flyttar till annan ort för studier och blir folkbokförd där, enligt kommunallagen nu kan behålla uppdraget under resten av
mandatperioden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kent Lewén (fp) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka motionen, samt
2. att om den enskilde själv begär att få behålla sitt uppdrag skall kommunfullmäktige utifrån en helhetsbedömning avgöra om den förtroendevalde skall få ha kvar
sina uppdrag under återstoden av mandatperioden trots att vederbörande inte är
folkbokförd i kommunen.
_______
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2004.64.250

§ 188
Svar på motion om marknadsföring av byggande och boende i hela Karlskrona
kommun
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Jörgen Johansson (c). Motionären föreslår att kommunen i arbetet med att utveckla
hela kommunen beaktar förslagen att på ett positivt sätt marknadsföra byggande och
boende i hela kommunen och att prissättningen på tomtmark som varit planlagd en
längre tid ses över.
Remissynpunkter
Miljö- och byggnadsnämnden den 7 juni 2004, § 245
Tekniska nämnden den 31 augusti 2004, § 62
AB Karlskronahem den 16 mars 2004
Karlskrona kommun har sedan lång tid planlagda tomter i de mindre orterna
Brömsebro, Fågelmara, Hasslö, Holmsjö, Nävragöl, Saleboda, Strömsberg,
Sandhamn och Tving. Tomterna ingår i den kommunala tomtkön, men efterfrågan
är låg. I de flesta fall är tomterna avstyckade och VA och gator är utbyggda.
Priserna på tomterna varierar mellan 60 000 och 80 000 kronor.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 november 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Mats Lindboms
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed skall anses besvarad.
_______
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2002.481.510

§ 189
Svar på motion om offensiv trafiksäkerhet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2002, § 154, av
Ingrid Hermansson (c). Motionären yrkar att kommunen inventerar trafiksituationen vid alla skolor, förskolor, fritidsanläggningar och barntäta bostadsområden
samt tar fram en handlingsplan i syfte att förbättra trafiksäkerheten.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 september 2004, § 78, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 november 2004 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Björn Gustavsson (mp), Mats Lindbom (c) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall
till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot yrkandet om
bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att bifalla motionen.
_______
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Akterna

§ 190
Anmälningsärenden
A. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
Jäv – Karl-Gösta Svenson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
B. Kommunfullmäktiges protokoll den 24-25 november 2004
C. Kommunledningsförvaltningens skrivelse 041102 till säkerhetspolisen om
översyn av Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd
D. Socialstyrelsens meddelandeblad i november 2004 om Handläggning inom
socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos
svenska utlandsmyndigheter
E. Länsstyrelsen i Blekinge län
• Skrivelse 041006 till Lantmäteriet att frågan väckts om byggnadsförklaring av
Medborgarhuset på fastigheten Medborgaren 8, Lyckeby
• Yttrande 041007 till näringsdepartementet om godstransporter – noder och
länkar i samspel (SOU 2004:76)
• 041008 Rapport 2003 inom alkohol- och tobaksområdet Blekinge län
• Yttrande 041018 till Vägverket om komplettering nr 2 inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken för väg E22 Sölvesborg-Karlskrona, delen
Sölve-Stensnäs i Sölvesborgs och Karlshamns kommuner
• Beslut 041026 om förlängning av den tid inom vilken tillstånd enligt miljöbalken skall vara taget i anspråk, för Hejetorps Kyckling AB i Ramdala
F. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004
nr 76 Aktuellt om äldreomsorgen år 2004
nr 77 Överenskommelse rörande RiB 04
nr 78 Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 2004/2005.
Oförändrade villkor men ändrad tidpunkt för ”Förseningsavgiften”
nr 80 Budgetförutsättningar för åren 2005-2008
nr 86 Principer för ersättning för brandskyddskontroll
nr 87 Kommentarer till entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll
nr 88 Sammanställning av enkäter om äldreomsorgens styrning och äldreomsorg till nationella minoriteter och personer med utländsk bakgrund
_______
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2004.43.042

§ 191
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004
Enligt kommunfullmäktiges beslut skall kommunstyrelsen månatligen inhämta
uppgifter för en budgetutfallsprognos för helår 2004. Föreliggande rapport bygger
på erfarenheterna från tio av årets tolv månader.
Årets budget förutsätter att det ekonomiska resultatet för kommunen som helhet
skall bli positivt, +22,1 mkr. Årsbudgeten bygger på de skatteintäktsprognoser från
Kommunförbundet, som var tillgängliga på senhösten 2003. Nya prognoser under
våren 2004 har emellertid indikerat betydligt lägre skatteintäktsökningar, och detta
är den huvudsakliga förklaringen till att kommunens budgetutfallsprognos i augusti
månad pekade på ett årsresultat –33.3 mkr. Nu föreliggande prognos efter oktober
månads utgång är inte lika ogynnsam utan förutser ett resultat om –18,2 mkr.
Den gynnsamma oktoberprognosen jämfört med augustiprognosen förklaras framför
allt av större sysselsättningsstöd från staten (+14,5 mkr) och återbetalning av moms
avseende parkeringsavgifter (+3,8 mkr), vilket dock delvis motverkas av ogynnsammare prognoser för utbildningsnämnd och socialbidrag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
_______
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§ 192
Sammanträdets avslutning
Ordförande tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för det gångna årets arbete.
Tackar särskilt för att styrelsen får ett bra underlag för besluten och tycker att
kommunstyrelsens arbete bedrivs bra. Speciellt i år har det kommande försvarsbeslutet varit ett nålsöga att ta sig igenom. Hela Karlskronas identitet skulle gått
förlorad om försvarsmakten försvann.
Ordförande sänder ett särskilt tack till de tjänstemän som inte är närvarande, som
med stor kompetens och framgång arbetat med argumentsamling och åtgärder inför
försvarsbeslutet, och nämner då chefen för strategisk planering Tore Almlöf, strateg
Liliann Bjerström och projektchef Thomas Johansson samt förvaltningscheferna.
Ordföranden riktar också en särskild hälsning Sven-Olof Peterson (c) och Magnus
Johansson (s) som med stor kompetens och skicklighet deltagit i FB-gruppen, och
där arbetet lett till att Karlskrona kan glädja sig åt att vara enda marinbasen i
Sverige och att Karlskrona kommer att få en bra tillväxt.
1:e vice ordförande Christina Mattisson (s) tackar för inbjudan till kvällens budgetmiddag. Tackar ordföranden för att på ett bra sätt leda styrelsens arbete med stor
kompetens och den samlade erfarenheten av gamla insatser och beslut och ett bra
kontaktnät. Vice ordföranden önskar alla i styrelsen en trevlig helg.
_______

