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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 11 januari 2005 

§ 1          Informationer från krisledningsgruppen om extraordinär händelse med elavbrott   

§ 2 Övriga informationer och föredragningar  

§ 3 Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens jämställdhetsarbete   

§ 4 Förslag om att lägga ner kommunens demokratipris 

§ 5 Kommunledningsförvaltningens budget 2005  

§ 6 Svar på överförmyndarnämndens skrivelse om underbemanning 

§ 7 Utredning av matavgifter vid korttidsboende  

§ 8 Förslag till Karlskrona Kommuns Kompetenscentrum – KKC 

§ 9 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i Karlskrona  
 kommun 2005-2006    

§ 10 Investeringstillstånd för broförnyelse 2005 

§ 11 Transport av avliden från särskilt boende 

§ 12 Europeiska territoriella samarbetet och Europeiska grannskaps- och samverkans- 
 programmet     

§ 13 Svar på motion om skol- och förskoleplanering i Nättraby  

§ 14 Anmälningsärenden  

_______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården   
  Tisdagen den 11 januari 2005, kl. 08.30-13.50 
  Sammanträdet ajourneras kl. 09.50-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
  1:e vice ordf. Christina Mattisson (s) 
  2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
  ledamöter Gerthie Olsson (s) 
   Patrik Enstedt (s) kl. 08.30-09.50 § 1-2 
   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 Ingrid Trossmark (s) 
   Annicka Engblom (m) 
   Ewa Lengstedt (s) kl. 13.30-13.50 §§ 3-14 
    
Närvarande ersättare Ewa Lengstedt (s) kl. 08.30-09.50 
   Rolf Andersson (s) kl. 08.30-09.50 
   Patrik Hansson (s) kl. 08.30-09.50 
   Carl-Göran Svensson (m) 
   Mikael Andersson (fp) 
   Inga Lill Siggelsten (kd) 
   Maria Persson (c) 
   Marcel Abedini (mp) 
 
  Tjänstemän Kommunchef Anna-Lena Cederström 
   Ekonomi- och finanschef Bo Johansson 
   Personalchef Anneli Ekström 
   Näringslivschef Peter Adaktusson  
   Informationschef Ulla Nelson 
   Samordnare Anders Jaryd 
   Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren 
   Kommunjurist Lennarth Eriksson 
   Chefen för strategisk planering Tore Almlöf kl. 08.30-08.55 
   Ekonom Birgitta Jönsson kl. 09.10-09.45 
   VD Affärsverken Jan Svensson kl. 08.30-08.50 
   Nämndsekreterare Elisabeth Arebark  
   Kommunsekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Mats Lindbom 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
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Underskrifter 
Sekreterare …………………………………………. § 1-14 
  Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ……………………………………………… 
  Mats Johansson 
 
 
 
Justerande ……………………………………………….    
  Mats Lindbom 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 januari 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
…………………………………… 
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  § 1 

Informationer från krisledningsgruppen om extraordinär händelse med 
elavbrott   

 
Information om krisledningsnämndens åtgärder och konsekvenserna av de   
kommunikationsproblem som uppkommit med anledning av ovädret söndagen den 
9 januari 2005. 

 
VD Jan Svensson, Affärsverken, informerar om att elavbrottet inte berör 
Affärsverkens område. Rödeby Elverk kommer att få igång elleveranserna i 
Rödeby idag, men ytterligare 300-400 hushåll återstår och det beräknas bli klart i 
veckan. Sydkraft har 1000-1100 abonnenter som inte får ström förrän i slutet av 
veckan, framförallt Strömsberg, Flymen och Fjärdsjömåla är drabbade. Tjurkö, 
Aspö och Bubbetorpsområdet blir klart idag. För Kreab kommer det att dröja lite 
längre. 
 
Reservaggregaten, 7 st, har använts bland annat i Strömsberg och Aspö.   
 
Kommunchef Anna-Lena Cederström informerar om rapport från söndagens möte 
med krisledningsnämnden, samt att informationschef Ulla Nelson just nu upprättar  
kommunikation med biståndstagare och enskilda medborgare som äldre- och 
socialförvaltningen kommer att hjälpa. 
 
Ordföranden informerar om att krisledningsnämnden under eftermiddagen kommer 
att lämna tillbaka ansvaret till ordinarie nämnder. 
 
Ordföranden meddelar att den 11 januari 2005 kl. 16.00 kommer krislednings-
nämnden att upphöra och ansvaret återgår till normal organisation (barn- och 
ungdomsnämnden, äldrenämnden, handikappnämnden och tekniska nämnden). 
_______ 
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§ 2 
Informationer och föredragningar  
 
1. Europeiska territoriella samarbetet och Europeiska grannskaps- och 
samverkansprogrammet föredras av chefen för strategisk planering Tore Almlöf,  
 
2. Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens jämställdhets-
arbete föredras av samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren,  
 
3. Kommunledningsförvaltningens budget 2005 föredras av kommunchef Anna-
Lena Cederström och ekonom Birgitta Jönsson, samt projektbudgeten föredras av 
näringslivschef Peter Adaktusson,  
 
4. Bildande av Karlskrona kommuns Kompetenscentrum – KKC, komplettering av 
finansiering föredras av Anneli Ekström, 
 
5. Mats Lindbom (c) och Karl-Gösta Svenson (m) frågar om varför inte 
telefonväxlar fungerar framförallt utåt öarna. 
Ordföranden svar att Scanorama uppgett att det är svårt med återstart. Frågan 
kommer att tas upp.  
 
6. Kent Lewén ställer fråga om kommunfullmäktiges sammanträde i januari 
kommer att ställas in då det är få ärenden och ärenden som kan vänta en månad. 
Börje Nilsson (s) 1:e vice ordförande i fullmäktige uppger att diskussioner förs och 
beslut kommer att meddelas av ordföranden. 
 
Ordförande Mats Johansson (s) uppger att det är fullmäktiges ordförande som 
beslutar om att ställa in sammanträdet efter samråd med de två vice ordförandena.  
_______ 
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Kommunrevisionen 2004.417.007 
Samtliga nämnder  
Akten 
 
 
 
 

§ 3 
Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens jämställdhets-
arbete  
 
Kommunrevisionen har med skrivelse den 11 oktober 2004 lämnat rubricerade 
rapport till kommunen för yttrande. Ernst & Young har på uppdrag av revisionen 
genomfört en granskning av kommunens jämställdhetsarbete. Syftet med gransk-
ningen har varit att belysa om kommunens jämställdhetsarbete bedrivs i enlighet 
med kommunens mål för jämställdhetsarbetet samt om kommunen uppfyller 
lagens krav på aktiva åtgärder. 
 
Granskningen visar att kommunen sedan flera år driver ett aktivt och i vissa 
stycken föredömligt jämställdhetsarbete som innebär långt mer än vad som krävs 
av kommunen som arbetsgivare. Det fodras dock åtgärder för att svara mot jäm-
ställdhetslagens krav för att stärka det redan framgångsrika jämställdhetsarbetet. 
 
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 6 december 2004, § 11, lämnat 
yttrande och beslutsförslag om att kommunstyrelsen skall anta yttrandet och över-
lämna detta till revisionen. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2005 tillstyrkt förslaget. 

Vid föredragning av ärendet föreslår ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att 
jämställdhetskommitténs förslag till rutiner fastställs.   

  
 

Kommunstyrelsen beslutar   
 
1. att  anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna detta till 
revisionen, samt 
 
2. att fastställa jämställdhetskommitténs förslag till rutiner.  

 _______  
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Kommunfullmäktige   2003.113.109 
 
 
 
 
 
 

§ 4 
Förslag om att lägga ner kommunens demokratipris  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 december 2004, på upp-
drag av kommunfullmäktiges presidium, föreslagit att fullmäktige skall upphäva 
beslutet om att dela ut ett demokratipris. Som ett led i kampen om nazism, rasism 
och främlingsfientlighet inrättade kommunfullmäktige i Karlskrona ett kommunalt 
demokratipris 2001. Priset skulle årligen delas ut till en person, förening eller sam-
manslutning som på ett förtjänstfullt sätt deltagit i kampen för att värna demokra-
tins och humanismens värden i Karlskrona. 

 
Priset delades ut år 2002. Därefter har endast ett fåtal förslag på pristagare kommit 
in trots annonser i lokaltidningarna och information på kommunens hemsida.   
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att  återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium.  
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.100.041 
Ekonomienheten  
Personalenheten 
Informationsenheten 
Näringslivsenheten 
Akten 
 

§ 5 
Kommunledningsförvaltningens budget 2005  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 december 2004 lämnat 
förslag till internbudget för år 2005, dels basbudget för kommunledningsförvalt-
ningen, dels kommunstyrelsens projektbudget. 
 
För utvecklingsprojekt och sysselsättningsprojekt finns en budgetram till kommun-
styrelsens förfogande om 29,4 mkr, upptagna i 2005 års budget för kommunen. 
Projekt som ej är påbörjade får startas först sedan projektbeskrivning och detalje-
rad kostnadsberäkning redovisats och godtagits av kommunstyrelsens allmänna 
utskott. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del  
 
1. att godkänna föreliggande förslag till basbudget för kommunledningsförvalt-
ningen år 2005, samt 
 
2. att godkänna föreliggande inriktning på projektbudget för år 2005 och i 
enlighet med tidigare beslut delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att 
lämna igångsättningstillstånd för delprojekt. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att godkänna att projektmedel med beloppet 1 600 tkr förs över till basbudgeten 
för två tjänster för år 2005.     
_______ 
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Överförmyndarnämnden 2004.418.022 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 6 
Svar på överförmyndarnämndens skrivelse om underbemanning   
  
Överförmyndarnämnden genom ordförande Lennart Svensson och vice ordförande 
Göran Redéen har med skrivelse den 7 oktober 2004 tillskrivit kommunstyrelsen 
om att nämndens kansli är underbemannade i jämförelse med kommuner i samma 
storlek. Nämnden anser att två administrativa tjänster behövs på kansliet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 december 2004 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver bland annat att framställan kom 
in för sent för att begära utökad ram för kommunledningsförvaltningen 2005. 
Möjligheterna att utöka till 1,75 tjänster möjliggörs i och med avtal med migra-
tionsverket. Avtalet med migrationsverket medger finansiering av särskilt stöd för 
handläggning av ärenden kopplade till ensamkomna flyktingbarn.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen   
 
Att avge kommunledningsförvaltningens skrivelse som svar till 
överförmyndarnämndens som sitt eget.   
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.485.706 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Utredning av matavgifter vid korttidsvistelse  
 
Handikappnämnden har vid sammanträde den 3 november 2004, § 67, redovisat en 
utredning om matavgifter vid korttidsvistelse. Den 1 november 2004 genomfördes 
en förändring av taxan för matavgifter som innebär att förvaltningen tar ut hel eller 
halv avgift beroende på hur många måltider personen har utnyttjat under samma 
dygn. Detta har föranlett diskussioner om rättvisa och även vissa oklarheter om 
dygnsbegreppet och hur måltiderna skall rapporteras. 
 
Nämnden har föreslår att avgifterna delas upp på tre åldersintervaller och pris för 
frukost, middag och kvällsmål fastställs, samt att ett lagat mål mat som serveras 
skall registreras som middag oavsett vid vilken tid på dagen måltiden serveras. 
 
0-6 år,                              7-15 år samt   16 år och äldre       
Frukost         7 kr  Frukost        12 kr              Frukost       23 kr 
Middag       15 kr  Middag        25 kr Middag       46 kr 
Kvällsmål     9 kr           Kvällsmål    14 kr               Kvällsmål    23 kr                
Totalt         31 kr    Totalt          51 kr Totalt          92 kr  
 
Nämnden föreslår fullmäktige besluta att i enlighet med utredningens förslag 
ändra taxan för matavgifter vid korttidsvistelse med tre åldersintervaller, samt 
att ändringen av mattaxan träder i kraft från och med den 1 april 2005. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2005 föreslagit 
kommunstyrelsen besluta att föreslå fullmäktige att tillstyrka inriktningsbeslutet 
och att delegera till handikappnämnden att, utifrån självkostnadsprincipen, 
bestämma avgifternas storlek för mat vid korttidsvistelse. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
Att  tillstyrka inriktningsbeslutet och att delegera till handikappnämnden att, 
utifrån självkostnadsprincipen, bestämma avgifternas storlek för mat vid 
korttidsvistelse.  
________ 
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Kommunfullmäktige   2004.503.027 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum – KKC  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari 2004, § 5, beslutades att den 
grupp som arbetat fram svar på revisionsrapport om internutbildning 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 detta 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 
yttrande och beslutsförslag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att under en etableringsperiod om tre år inrätta ett kompetenscentrum för 
kommunkoncernen i enlighet med bilagt förslag, 

 
2. att en utvärdering av verksamheten skall ske inom tre år, 

 
3. att Karlskrona Kompetenscentrum är kommunstyrelsens ansvar och under 
etableringsperioden organisatoriskt tillhör personalenheten, samt 

 
4. att verksamheten inledningsvis skall redovisas i projektbudgeten. 
________       
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 Kommunfullmäktige 2004.436.178 
 
 
 
 
 

 
§ 9 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i 
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. 
 
I 3 kap 3 § lag om skydd mot olyckor anges att: ”En kommun skall ha ett hand-
lingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målen för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som 
kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens 
förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 
 
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandat-
period. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som 
kan antas ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt 
kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer”. 
 
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. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 december 2004 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
Att tillstyrka förslaget till handlingsprogram. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta    
 
Att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att för egen del, senast den 30 
april 2005, upprätta och besluta om prestationsmål med föreliggande handlings-
program som grund. 
_______ 
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Tekniska nämnden    2004.504.311 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 10 
Investeringstillstånd för broförnyelse 2005 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2004, § 96, föreslagit 
kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för i 
investeringsbudget upptagna medel för broförnyelse 2005 med 4,1 mkr. Aktuella 
broar är på- och avfarter till Österleden vid Oskarsvärn. Arbetena innebär omfat-
tande trafikomläggningar under ca tre månader och det är därför angeläget att fär-
digställa arbetena före semesterperioden. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 december 2004 lämnat 
yttrande och beslutsförslag.  

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2005 föreslagit 
kommunstyrelsen besluta att ärendet utgår för vidare beredning. 

  
 

Kommunstyrelsen beslutar   
 

Att ärendet utgår. 
________  
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Kommunfullmäktige   2004.730.730 
 
 
 
 
 
 

§ 11 
Transport av avliden från särskilt boende   
 
Äldrenämndens beslut den 15 december 2004, § 119 
Handikappnämndens beslut den 15 december 2004, § 75 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 december 2004 samman-
ställt nämndernas förslag. Äldre- och handikappnämnderna ansvarar enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen § 1 för att ta hand om dem som avlider i de särskilda boende-
formerna. Landstinget har motsvarande ansvar för transporter från ordinärt boende. 
 
Kommunen har rätt att ta ut självkostnaden av dödsboet för transporten, vilket 
kräver beslut av kommunfullmäktige.   
 
Nämnderna har för egen del beslutat att godkänna föreslagen rutin för transport av 
avlidna från särskilt boende, samt delegerat till förvaltningscheferna att besluta om 
ersättningsanspråken efter samråd med kommunjuristen. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2005 tillstyrkt förslaget 
med förtydligande enligt att-sats 2.  

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att bemyndiga äldre- och handikappnämnderna att utifrån självkostnads-
principen bestämma avgiftens storlek, samt  
 
2. att dödsbo i första hand skall köpa tjänsten från begravningsentreprenör, i annat 
fall kan Karlskrona kommun av upphandlad transportör och på dödsboets bekost-
nad, beställa transporten. 
_______ 
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Region Blekinge 2004.524.105 
Handläggaren 
Akten 
 
 
 
 

§ 12 
Europeiska territoriella samarbetet och Europeiska grannskaps- och  
samverkansprogrammet 
 
Union of the Baltic Cities (UBC) m.fl. organisationer har tillskrivit Europeiska 
kommissionens ordförande med anledning av de föreslagna reglerna för de nya 
programmen ”Europeiska territoriella samarbetet” och ”Europeiska grannskaps- 
och samverkansprogrammet”. Dessa program föreslås bland annat ersätta Interreg. 
 
I förslaget sägs bland annat att den maritima gränsen inte får överskrida 150 km för 
grannskapsprojekt (Cross-border projects) om stöd från EU:s fonder skall erhållas. 
Detta leder till att bland annat gränsöverskridande projekt i sydöstra Östersjöom-
rådet inte kan genomföras. Detta leder i sin tur för Karlskronas del till att vänorts-
samarbetet blir lidande, särskilt nu när SIDA-medlen är utfasade.   
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 december 2004 lämnat 
beslutsförslag. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
Att uppdra till Region Blekinge att bevaka och påverka Europeiska unionen om en 
ändring i förslaget så att kommuner och regioner i sydöstra Sverige kan delta i det 
Europeiska territoriella samarbetet. 
_______     
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Kommunfullmäktige   2004.222.611 
 
 
 
 
 
 

§ 13 
Svar på motion om skol- och förskoleplanering i Nättraby 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2004, § 73, av Mats 
Lindbom (c). Motionären tar upp det växande invånarantalet i Nättraby och kopp-
lar det till behovet av skola och barnomsorg. Befolkningsstatistik från 1990 fram 
till 2003 samt siffror på den villabebyggelse som har skett och som planeras att 
fortsätta redovisas i motionen. Motionären föreslår 1. att planering igångsätts av 
hur och var i Nättraby ytterligare skolenhet bör lokaliseras och 2. att långtidsplan 
görs upp för utbyggnad av förskola i Nättraby. 

 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 92, 
lämnat yttrande och beslutsförslaget att med hänvisning till att arbete redan pågår i 
enlighet med motionärens intentioner avslå motionen. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkanden 
Christina Mattisson (s) yrkar att då arbete pågår enligt motionens intentioner och 
att motionen är besvarad. 
 
Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp), Annicka Engblom (m) och Tommy Olsson 
(kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina 
Mattissons och Mats Lindboms m.fl. yrkanden och finner att kommunstyrelsen  
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Ordföranden beslutar att allmänna utskottets förslag är huvudförslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på vilket yrkande som skall bli motförslag 
och ställer Christina Mattissons förslag mot Mats Lindboms förslag, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att Christina Mattissons yrkande blir motförslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att Christina Mattissons 
yrkande blir motförslag röstar ja, den som vill att Mats Lindboms yrkande blir 
motförslag röstar nej. 
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Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Ewa Lengstedt (s), 
Börje Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Ingrid Trossmark (s), Günter 
Dessin (v), Björn Gustavsson (mp) och ordföranden. 
 
Följande röstar nej: Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), 
Annicka Engblom (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c). 
 
Kommunstyrelsen beslutar med nio ja-röster mot sex nej-röster att Christina 
Mattissons yrkande blir motförslag.   
 
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsproposition: Den som vill 
tillstyrka allmänna utskottets förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Christina 
Mattissons förslag röstar nej. 
 
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Ewa Lengstedt (s), 
Börje Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Ingrid Trossmark (s), Günter 
Dessin (v), Björn Gustavsson (mp) och ordföranden. 
 
Följande avstår: Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), 
Annicka Engblom (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således, med nio nej-röster mot sex som avstår, enligt 
Christina Mattissons yrkande.   
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
Att motionen är besvarad. 
______ 
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§ 14 
Anmälningsärenden   
 
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   
2.   Kommunfullmäktiges protokoll den 16 december 2004 
3.  Meddelandeblad november 2004 om handläggning av risker och brister i vård  
      och omsorg om äldre och personer med funktionshinder – en sammanställning  
      av lagar och socialstyrelsens författningar   
4.  Arbetsmarknadspolitisk översikt 2003 rapport 2004:12 från IFA – institutet för  
      arbetsmarknadspolitisk utvärdering    
5.  Vägverkets yttrande 041109 om statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och  
      miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet år 2005 för  
      kommunerna i Blekinge län  
6.   Svensk slutrapport juni 2004 från Vårdförbundet om ICN:s Girl Child Project  
7.   Karlskrona Moderbolags beslut om riktlinjer för sponsring och reklam för de  
      kommunala bolagen    
8.  Länsstyrelsen Blekinge län  
• Beslut 041126 om konsultcheck till Mirrodent AB, Karlskrona  
• Beslut 041203 om stöd till kommersiell service till Senorens Livs AB, 

Ramdala  
• Yttrande till Energimyndigheten om förlängning av nätkoncession för linje 

Hemsjö-Karlskrona 130 kV 
     9.  Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004 

nr 89  Kommunernas och landstingens ekonomiska läge – november 2004        
nr 90  Ungdomsbarometern 2004/2005 – skrift om ungdomars uppfattning och   
           inställning till arbetsliv och utbildning      
nr 91  Hyreshöjning från och med den 1 januari 2005 för lokaler med avtal  
           knutna till konsumentprisindex, KPI    

            nr 93  Information angående studieförbund 
        nr 94  Friåret  
            nr 95  Ny allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och  
                      installationsentreprenader AB 04  
        nr 96  Arbetsdomstolens dom 2004 nr 82 om avsked av vårdbiträde som  
                       tillfogat en vårdtagare skador     
            nr 97  Definitivt taxeringsutfall för taxeringsåret 2004 
 _______  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 8 februari 2005 

§ 15 Informationer och föredragningar  

§ 16 Yttrande över förstudie avseende finansiell samordning inom socialförsäkringsområdet i 
Blekinge       

 
§ 17 Yttrande över revisionsrapport om koncernstyrning   

§ 18 Yttrande över Tillsynsutredningens slutbetänkande, förslag om en tydligare och effektivare  
             offentlig tillsyn (SOU 2004:100)    

§ 19 Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge  

§ 20 Projekteringstillstånd till ny förskola i Spjutsbygd  

§ 21 Projekteringstillstånd till ny förskola på Hästö 

§ 22 Projekteringstillstånd för anpassning av lokaler i Aspö skola 

§ 23 Justering av nivå för introduktionsersättning och ersättning för planering och rehabilitering  

§ 24 Exploateringskalkyl för byggnadsplan avseende utvidgning av Johannesberg, Rödeby 

§ 25 Exploateringskalkyl för detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m.fl. 

§ 26 Svar på motion om skattefri tandvård för kommunalt anställda i Karlskrona kommun 

§ 27 Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare för  
            information till vuxna      

§ 28 Svar på motion om prao i äldreomsorgen 

§ 29 Anmälningsärenden 

_______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 Tisdagen den 8 februari 2005, kl. 08.30-13.35 
 Sammanträdet ajourneras kl.09.45-13.30  
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf. Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Börje Nilsson (s) 
  Gunilla Ekelöf (fp) 
  Karl-Gösta Svenson (m) ej § 29 p.g.a. jäv 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Mats Lindbom (c) 
  Günter Dessin (v) 
  Björn Gustavsson (mp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Ingrid Trossmark (s) 
  Ewa Lengstedt (s) 
  Inga Lill Siggelsten (kd) 
 
Närvarande ersättare Rolf Andersson (s) kl. 08.30-09.45 § 15  
  Lisbeth Bengtsson (s) kl. 08.30-09.45 § 15 
  Ulf Hansson (v) 
  Carl-Göran Svensson (m) 
  Jan-Olof Peterson (fp) 
  Mikael Andersson (fp) 
  Maria Persson (c) 
 
 Tjänstemän Kommunchef Anna-Lena Cederström 
  Ekonomi- och finanschef Bo Johansson 
  Informationschef Ulla Nelson 
  Näringslivschef Peter Adaktusson  
  Personalchef Anneli Ekström 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
  Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren 
  Samordnare Anders Jaryd 
  VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl.08.30-08.50 § 15:1 
  Fastighetschef Håkan Franzén kl.08.50-09.20 § 15:2-3 
  Exploateringschef Hans-Olof Hansson kl.09.10-09.40 § 15:4  
  Arbetsmarknadschef Leif Peterson kl. 13.00-13.35  
  Kommunsekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Christina Mattisson  
 
Justeringens tid och plats Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse  
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Underskrifter 
Sekreterare ………………………………………. §§ 15-29 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ……………………………………….. 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare ……………………………………….. 
 Christina Mattisson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den     februari 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten       
 
…………………………………………… 



  8 februari 2005 4 

 
 
 
 
 
 
 

§ 15 
Informationer och föredragningar  
 
1. Yttrande över revisionsrapport om koncernstyrning föredras av VD för 
Karlskrona Moderbolag Lottie Dahl Ryde. 

 
 2. Projekteringstillstånd  för ny förskola i Spjutsbygd, ny förskola på Hästö och 

anpassning av lokaler i Aspö skola, föredras av fastighetschef Håkan Franzén. 
 

3. Information om mögelsanering på Spandelstorpsskolan lämnas av fastighetschef 
Håkan Franzén. 

 
 4. Exploateringskalkyler för Norra Backe på Verkö och Utvidgning av  
 Johannesberg, föredras av exploateringschef Hans-Olof Hansson. 
 

5. Informationschef Ulla Nelson delar ut kort till allmänna utskottets ledamöter och 
ersättare med namn och telefonnummer till krisledningsgruppen och krislednings-
nämnden.  
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.473.701 
 
 
 
 
 
 
§ 16 
Yttrande över förstudie avseende finansiell samordning inom 
socialförsäkringsområdet i Blekinge 
 
Riksdagen har genom Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210) gett möjlighet till finansiell samordning som omfattar socialförsäk-
ringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheten. 
Landstinget och försäkringskassan i Blekinge har, i dialog med kommuner och 
länsarbetsnämnd, genomfört en förstudie avseende finansiell samverkan i 
Blekinge. 
 
Remissyttranden 
Socialnämnden den 14 december 2004, § 185 
Handikappnämnden den 15 december 2004, § 78 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 januari 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  

 
1. att uttala intresse för deltagande i finansiell samordning av rehabiliterings-

insatser, och 
 
2. att Karlskrona kommun skall delta i framtagande av ett konkret förslag till 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 _______ 
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Kommunrevisionen 2003.141.007 
AB Karlskrona Moderbolag 
De kommunala bolagen 
Akten 
 
 
 

§ 17 
 Yttrande över revisionsrapport om koncernstyrning   

 
KPMG har på uppdrag av Karlskrona kommuns revisorer granskat hur bolags-
koncernen styrs och utövar sitt ägande, samt hur kommunstyrelsen fullföljer sin 
uppsiktsskyldighet gentemot de kommunala bolagen. I rapporten anges följande 
brister i koncernstyrningen: 
1. Kommunstyrelsen bevakar och utvärderar inte de kommunala ändamålen med 

verksamheten i bolagen. Därför har kommunstyrelsen inte tillfyllest levt upp 
till sin uppsiktsplikt utom i avseende den ekonomiska uppföljningen. 

2. Beslut fattas i kommunen som avser bolagen utan att det formellt säkerställs att 
bolagen blir bundna av dessa beslut via ägardirektiven. 

 
Styrelsen i AB Karlskrona Moderbolag har beslutat att överlämna svarsskrivelsen 
daterad den 14 januari 2005 till kommunstyrelsen, att riskdokumentet skall redo-
visas för kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse samt att den löpande 
ekonomiska redovisningen kompletteras med verksamhetsinformation utifrån 
riskdokumentet.    

    
 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen   
 
 Att överlämna ovanstående svar till revisorerna. 
 _______  
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Finansdepartementet  2004.482.100 
Socialförvaltningen 
Barn- och ungdomsförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten  
 
 

§ 18 
Yttrande över Tillsynsutredningens slutbetänkande, förslag om en tydligare 
och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100) 

 
Tillsynsutredningen lämnade i oktober 2004 rubricerade slutbetänkande. 
Uppdraget har varit att utreda hur den statliga tillsynen kan göras till ett tydligare 
och effektivare förvaltningspolitiskt instrument för att kontrollera genomförandet 
av de demokratiska beslut som fattats av riksdag och regering. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag.  
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen   
 
Att översända yttrandet till finansdepartementet. 
_______  
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Länsstyrelsen Blekinge län 2004.438.400 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Akten 
 
 
 
 

§ 19 
Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge 

 
Länsstyrelsen bereder Karlskrona kommun tillfälle att yttra sig över förslag på 
åtgärder för att uppnå miljömålen i Blekinge län. Länsstyrelsen avser att ta beslut 
under 2005 om åtgärder som rör det egna ansvarsområdet samt rekommenderar 
övriga aktörer att verka enligt förslagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 januari 2004, § 20, 
lämnat yttrande och överlämnat det till kommunstyrelsen för slutgiltigt ställnings- 
tagande, samt godkänt att den borgerliga gruppens särskilda yttrande skall bifogas 
protokollet. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen   
 
1. Att  anta yttrandet som sitt eget och översända det till Länsstyrelsen Blekinge 

län, samt  
 
2. att den borgerliga gruppens särskilda yttrande bifogas till protokollet. 
_______ 
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Tekniska förvaltningen   2005.46.291 
Akten 
 
 
 

 
 
§ 20 
Projekteringstillstånd för ny förskola i Spjutsbygd 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 november 2004, § 105, 
hemställt hos tekniska nämnden att den skall uppdra åt tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ny förskola i Spjutsbygd. Enligt tekniska förvalt-
ningens skrivelse den 3 januari 2005 skall den nya skolan innehålla tre avdelningar 
och är kostnadsberäknad till 10 mkr. Denna investering finns upptagen i det ospe-
cificerade investeringsanslaget ny-, om- och tillbyggnad av förskolor som uppgår 
till 30 mkr avseende år 2005. Då anbud inkommit och en total kostnadssamman-
ställning kan göras kommer investeringstillstånd att begäras hos kommunstyrelsen. 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 februari 2005 tillstyrkt tekniska 
förvaltningens förslag att-sats 1 och avslagit att-sats 2. 

   
   
  Kommunstyrelsen beslutar  
 
  Att ärendet utgår för ytterligare beredning. 
  _______ 
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Ekonomienheten   2005.47.291 
Tekniska förvaltningen 
Akten 
 
 

 
 
§ 21 
Projekteringstillstånd för ny förskola på Hästö    

 
  Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 91, 

hemställt hos tekniska nämnden att den skall uppdra åt tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ny förskola på Hästö. Enligt tekniska förvalt-
ningens skrivelse den 3 januari 2005 skall den nya förskolan innehålla fyra 
avdelningar och är kostnadsberäknad till 13,3 mkr. Denna investering finns upp-
tagen i det ospecificerade investeringsanslaget ny-, om- och tillbyggnad av 
förskolor som uppgår till 30 mkr för år 2005. Då anbud inkommit och en total 
kostnadssammanställning kan göras kommer investeringstillstånd att begäras hos 
kommunstyrelsen.  

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 februari 2005 tillstyrkt tekniska 
förvaltningens förslag att-sats 1 samt avslagit att-sats 2. 

 
  Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
  Kommunstyrelsen beslutar  
  
  Att omedelbart meddela projekteringstillstånd för ny förskola på Hästö. 
     _______ 
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Ekonomienheten    2005.48.291  
Tekniska förvaltningen    
Akten  
 
 
 
 

§ 22 
Projekteringstillstånd för  anpassning av lokaler i Aspö skola  
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 november 2004, § 107, 
hemställt hos tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att omgående 
utföra projektering av anpassning av lokaler i Aspö skola. Enligt tekniska förvalt-
ningens skrivelse är avsikten med investeringen att bättre utnyttja lokalerna i Aspö 
skola och är kostnadsberäknad till 900 000 kronor. Denna investering finns upp-
tagen i det ospecificerade investeringsanslaget för ny-, om- och tillbyggnad av 
skolor som uppgår till 3 mkr avseende år 2005. Då anbud inkommit och en total 
kostnadssammanställning kan göras kommer investeringstillstånd att begäras hos 
kommunstyrelsen. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 februari 2005 tillstyrkt tekniska 
förvaltningens förslag att-sats 1 och avstyrkt att-sats 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
Att omedelbart meddela projekteringstillstånd för anpassning av lokaler i Aspö 
skola. 

 _______  
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Arbetsmarknadsenheten 2004.331.130 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 23 
Justering av nivå för introduktionsersättning och ersättning för planering och 
rehabilitering  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 januari 2005, med 
anledning av allmänna kostnadsökningar under 2004, föreslagit att nivåerna för 
rubricerade ersättningar för flyktingintroduktion i Karlskrona kommun höjs. 
 
För introduktionsersättning under flyktings introduktion föreslås en priskompen-
sation med kommunens årsindex på 1 %. 

 
För ersättning för planering och rehabilitering under flyktings introduktionstid 
föreslås att Riksnormen för försörjningsstöd 2005, ändring i socialtjänstförord-
ningen (2001:937), enligt Socialstyrelsen tillämpas. 

 
   
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen   
 

1. att introduktionsersättningen för flyktings introduktion, föreslås en 
priskompensation med kommunens årsindex på 1 %, samt  

 
2. att ersättning för planering och rehabilitering under introduktionstiden justeras 

enligt riksnormen för försörjningsstöd. 
 _______ 
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 Kommunfullmäktige   2004.508.251. 
  
 
 
 
 
 

§ 24 
Exploateringskalkyl för byggnadsplan avseende utvidgning av Johannesberg, 
Rödeby 
 
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har den 21 
december 2004 upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade plan-
förslag. Till underlag för kalkylen ligger berörda förvaltningars och avdelningars 
exploateringskostnader. 
 
Exploateringskalkylen har tagits fram som ett led av att efterfrågan på tomter för 
småhusbebyggelse har ökat inom kommunen. Byggnadsplanen antogs 1982 och 
medger 25 tomter för småhusbebyggelse. Planområdet är beläget i västra delen av 
Rödeby, Johannesberg, i Kemivägens förlängning. Marken ägs av kommunen. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet hemställer kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar  
 
Att exploatera ovan nämnda område för småhus vid Johannesberg samt att anslå 
erforderliga 5.815 000 kronor för exploateringen, att senare täckas av inflytande 
köpeskillingar och anläggningsavgifter. 
_______   
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Kommunfullmäktige   2005.45.251  
  
 
 
 
 
 

§ 25 
Exploateringskalkyl för detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 
3:1 m.fl.  

 
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 11 januari 2005 lämnat förslag till 
beslut och upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade planförslag. 
Planen har tagits fram som ett led i kommunens önskan att öka utbudet av tomter 
för småhus inom den större tätortgen där efterfrågan är som störst. Planen är 
föremål för antagande av miljö- och byggnadsnämnden och det är angeläget att en 
exploatering sker då kommunen har brist på tomter i centrala lägen. Planen medger 
en byggnation med 40 småhus på den kommunala marken.  
 
Vid ett tomtpris på 380 000 kronor/tomt erhålls täckning för kommunens totala 
exploateringskostande och då blir även kostnaden för VA täckt tillsammans med 
anläggningsavgifterna. 
 
Utbyggnaden av gata, VA etc. medför ökade drifts- och underhållskostnader för 
förvaltningen, vilket bör beaktas i framtida budgetar. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige  
 
Att exploatera ovan nämnda område för småhus vid Norra Backe på Verkö samt 
att anslå erforderliga 15.650 000 kronor för exploateringen att senare täckas av 
inflytande köpeskillingar och anläggningsavgifter.  
_______  
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Kommunfullmäktige   2002.459.020 
 
 
 
 
 

 
§ 26 
Svar på motion om skattefri tandvård för kommunalt anställda i Karlskrona 
kommun  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2002, § 154, av 
Ingrid Hermansson (c). Motionären förslår att Karlskrona kommun inför skattefri 
tandvård för anställda under 2003 samt att anställda i kommunen skall komma 
överens med sin tandläkare att inte begära ersättning från Försäkringskassan. Den 
anställde tillåter samtidigt kommunen att genomföra bruttoavdrag motsvarande 
belopp som kommunen fakturerar tandläkaren. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 december 2004 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Under hösten 2004 framlades en proposition 
(2003/04:21) att skattefriheten slopas för förmån av inte offentligt finansierad 
tandvård i Sverige och av tandvård utomlands. Utgångspunkten för förslaget är att 
den offentliga finansieringen av tandvård skall ske i huvudsak inom ramen för den 
allmänna försäkringen och inte genom skattesystemet. Detta innebär att från och 
med den 1 januari 2004 finns inte möjligheten kvar att arbetsgivaren betalar till 
berörd tandläkare och gör bruttoavdrag för arbetstagaren. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige  
 
Att motionen är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2003.558.628 
 
 
 
 
 

 
§ 27 
Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och 
yrkesvägledare för information till vuxna  

 
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, besvarat 
motionen. Fullmäktige har vid sammanträde den 26 augusti 2004, § 105, 
återremitterat ärendet. 

  
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 januari 2005, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Av skrivelsen framgår att en vägledningscentral eller 
liknande för alla vuxna i Karlskrona kommun skulle ge alla vuxna mer råd och 
stöd än vad de kan få idag. Karlskrona kommun satsar idag ”extra” resurser på att 
ge dem som står längre bort från arbetsmarknad och studier mer stöd. För att ge 
alla mer vägledningshjälp krävs ytterligare resurser. 
 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att, i samarbete med arbetsför- 
medlingen, undersöka möjligheten att starta en vägledningscentral i Karlskrona 
samt kostnadsberäkna densamma. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
Att motionen härmed är besvarad. 
_______     
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Kommunfullmäktige   2004.263.618 
 
 
 
 
 

 
§ 28 
Svar på motion om prao i äldreomsorgen 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 2004, § 89, av Maria 
Persson (c). Motionären föreslår att alla 8:or skall erbjudas att få följa med en dag 
på ett äldreboende eller i hemtjänsten för att få en inblick i arbetet. Härigenom 
menar motionären att fler ungdomar skulle kunna inspireras till att välja att gå 
omvårdnadsprogrammet.  
 
Remissyttranden 
Barn- och ungdomsnämnden den 14 september 2004, § 82 
Äldrenämnden den 27 oktober 2004, § 96 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 januari 2005 sammanställt 
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Båda nämnderna delar motionens intentioner 
i det att flera olika sätt bör prövas för att ge ungdomar ökade kunskaper om 
åldrandet och arbetet inom äldreomsorgen för att stimulera ungdomar att i ökad 
utsträckning vilja arbeta inom äldreomsorgen.  
 
Äldrenämnden framför såväl lagliga som praktiska invändningar mot att välja just 
endagars praktik som metod. I årskurs åtta finns idag 840 elever. Besök på 
äldreboende och inom hemtjänsten kan endast göras i mindre grupper av hänsyn 
till vårdtagarna. Samtliga elever som frivilligt vill göra en endagarspraktik måste få 
en introduktion, handledning och vägledning innan besöket, även om denna inte 
behöver vara särskilt långvarig. Dessutom måste samtliga vårdtagare som besöks 
acceptera besöket i förväg. 
 
Alla åttor på samtliga skolor besöks av äldreförvaltningens rekryteringsteam och 
får då information om arbetet inom äldreomsorgen. Äldrenämndens bedömning att 
vidare utreda på vilket sätt möjligheterna till mer praktik för ungdomar i årskurs 8 
kan genomföras kan vara det som ger bäst resultat. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att ge äldrenämnden och barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för utökad praktik för ungdomar i årskurs åtta, samt    
 

2.   att motionen härmed är besvarad. 
 _______ 
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Akterna 
 
 
 
 
 

 
§ 29 
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 delegeringsärenden.  
b. Socialdepartementets beslut 041222 om förordnande av ordförande, vice 

ordförande och ledamöter i Försäkringskassans försäkringsdelegationer för 
åren 2005 och 2006 

c. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 041216, Positionspapper om 
EU:s forskningspolitik efter år 2006 

d. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 041220, Lagstiftning om 
God ekonomisk hushållning 

e. Blekingetrafiken 050105 om sen kvälls- och nattrafik på fredagar och lördagar 
f. Idrotts- och fritidsnämndens beslut om taxor för Arena Rosenholm 
g. BlekingeTrafiken AB protokoll 041216 från extra bolagsstämma  
h. Krisledningsnämndens protokoll 050109-050111 och logglista  
i.   Länsstyrelsen i Blekinge län 

• Beslut 041222 om företagsstöd till Monica Strandhag, enskild firma i 
Holmsjö  

• Begäran om uppgifter inför 2004 års länsrapport på alkohol-, tobaks- och 
folkhälsoområdet   

• Information om arbetet med Natura 2000 under 2005 
       j.  Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004 
            nr 100  Handledning i Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro  

nr 101  Budgetförutsättningar för åren 2005-2007 
nr 102  Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrätts-  
            form 2005 
nr 105  Ortnamnsrådets rekommendation om användningen av memorialnamn 
nr 106  Basbelopp för år 2005 
nr 107  Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser 
nr 108  Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) med  
            Vårdförbundet 
nr 109  Traktamentsbelopp 2005 

k. - Tackskrivelse från Sture Nilsson i samband med pensionsavtackning som  
       närpolischef i Karlskrona   

  - Avlidne Sigurdh R Petersons hustru Birgitta med barn, tackar för allt stöd och 
deltagande i den stora sorgen.  

_______  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 15 mars 2005 

§ 30 Informationer och föredragningar 

§ 31    Yttrande över skogsvårdsstyrelsens förslag till skydd av värdefulla naturområden på  
                kommunägd mark inom fastigheten Augerums-Ryd 

§ 32 Yttrande över ev. organisationsförändringar inom Räddningstjänsten Östra Blekinge   

§ 33 Yttrande över Statens energimyndighets förstudie om styrning av el till prioriterade  
      användare vid bristsituationer        

§ 34 Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004  

§ 35 Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler 

§ 36 Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern  

§ 37 Genomförandeplan personalprogram  

§ 38 Vänortsavtal och samarbetsavtal för åren 2005-2007 mellan Karlskrona kommun och      
 Liepaja distrikt          

§ 39 Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för åren 2005-2008 

§ 40 Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för åren 2005-2008 

§ 41 Ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden        

§ 42 Näringspolitiskt program för åren 2005-2007   

§ 43 Svar på medborgarförslag om nybyggnation av lägenheter på Hasslö  

§ 44 Anmälningsärenden  

§ 45 Förslag till åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona  

_______  
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 Tisdagen den 15 mars 2005, kl. 08.30-13.50 
 Sammanträdet ajourneras kl. 10.55-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf. Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Patrik Enstedt (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 10.30-13.50 
  Karl-Gösta Svenson (m) inte § 44 p.g.a. jäv 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Tommy Olsson (kd) 
  Mats Lindbom (c) 
  Günter Dessin (v) 
  Björn Gustavsson (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Tore Ahrnström (s) kl. 08.30-10.30 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ewa Lengstedt (s)  
  Jan-Olof Petersson (fp) 
   
Närvarande ersättare Ulf Hansson (v) 
  Tore Ahrnström (s) kl. 10.30-10.55 
  Carl-Göran Svensson (m) 
  Mikael Andersson (fp) 
  Inga Lill Siggelsten (kd) 
  Maria Persson (c) 
  
 tjänstemän Kommunchef Anna-Lena Cederström 
  Ekonomi- och finanschef Bo Johansson  
  Personalchef Anneli Ekström 
  Näringslivschef Peter Adaktusson 
  Informationschef Ulla Nelson  
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
  Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren kl.09.00-13.50 
  Samordnare Anders Jaryd 
  Ekonomichef Bengt Nilsson kl. 08.30-09.30 
  Personalutvecklare Anna Elmgren kl. 08.30-09.30 
  Personalutvecklare Christina Mårdhed kl. 08.30-09.30 
  Chefen för strategisk planering Tore Almlöf kl. 09.45-10.20 
  kommunsekreterare Laila Karlsson  
 
Utses att justera  Gerthie Olsson  
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
 
 



  15 mars 2005 3 

 
Underskrifter 
Sekreterare ………………………………………………. §§ 30-45 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ……………………………………………….. 
 Mats Johansson  
 
 
Justerare  ……………………………………………….. 
 Gerthie Olsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 mars 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten    
 
…………………………………….. 
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§ 30 
Informationer och föredragningar 
 
1.  Bokslut för Karlskrona kommunkoncern per den 31 december 2004 föredras av 
ekonomichef Bengt Nilsson om nämndernas och bolagens bokslut, och personal-
chef Anneli Ekström, personalutvecklare Anna Elmgren och Christina Mårdhed 
föredrar personalbokslutet. 
 
2. Vänorts- och samarbetsavtal föredras av chefen för strategisk planering Tore 
Almlöf:                    A. Karlskrona kommun – Liepaja distrikt 

B. Karlskrona kommun – Klaipeda stad 
C. Karlskrona kommun - Gdynia stad 
  

3. Genomförandeplan personalprogrammet föredras av personalchef Anneli  
Ekström.  
 
4. Näringspolitiskt program föredras av näringslivschef Peter Adaktusson. 
 
5. Föredragning om extraärende om åtgärder för att öka tryggheten i centrala 
Karlskrona, föredras av samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren, samt 
 
6. Vid eftermiddagens beslutssammanträde informerar ordföranden om att 
Vodafone Sverige idag kommer att gå ut med information till media att företaget 
skall minska sina kostnader med 500 miljoner kronor de närmaste två åren. 
Företaget har 1 500 personer anställda i Sverige och personalen skall minska med 
150 personer. (I Karlskrona är 800 anställda). Företaget tänker i första hand 
använda sig av naturlig avgång och därefter out-sourcing. Inga varsel läggs nu. 
 
7. Ordföranden tackar Maria Persson (c) för det engagemang, kunnighet och 
intresse som hon visat vid arbetet i kommunstyrelsen, integrationsberedningen, 
jämställdhetskommittén m.m. Maria kommer på grund av sjukdom att avsäga sig 
dessa uppdrag men fortsätter att arbeta politiskt på andra arenor. 
 
Maria Persson tackar för en stimulerande och mycket intressant tid i 
kommunstyrelsen och dess beredningar.  
_______ 
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Skogsvårdsstyrelsen  2003.418.430 
Tekniska nämnden 
Akten 
 
 
 
 

§ 31 
Yttrande över skogsvårdsstyrelsens förslag till skydd av värdefulla 
naturområden på kommunägd mark inom fastigheten Augerums-Ryd 
 
Skogsvårdsstyrelsen har med skrivelse den 7 oktober 2003 översänt förslag till 
skydd av värdefulla naturområden på kommunägd mark för yttrande. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004, § 68, lämnat 
yttrandet att kommunen inte har något att erinra mot att skogsvårdsstyrelsen 
avsätter bergsbranterna inom Augerums-Ryd 1:18 som biotopsområde. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 februari 2005 föreslagit 
kommunstyrelsen att avslå Skogsvårdsstyrelsens förslag om biotopsskydd av två 
bergsbranter inom rubricerade fastighet. Kommunledningsförvaltningen ser inte 
några avgörande skäl till att särskilt skydda dessa svårtillgångliga impediment då 
det varken föreligger planer eller uttalade ambitioner att exploatera bergsbranterna. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 mars 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkande 
 Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
 
 Proposition och beslut 

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. 
 
 
 Kommunstyrelsen beslutar  
 

att avslå Skogsvårdsstyrelsens förslag om biotopskydd av två bergsbranter inom 
fastigheten Augerums-Ryd 1:18.   
_______ 
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Kommunfullmäktige  2005.75.170  
 
 
 
 

 
§ 32 
Yttrande över ev. organisationsförändringar inom Räddningstjänsten Östra 
Blekinge  
 
Förbundsordningen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 
antogs vid direktionsmöte den 18 augusti 2004, § 41, och fastställdes av full-
mäktige i Ronneby den 30 september 2004, § 138, och av fullmäktige i Karlskrona 
den 28 oktober 2004, § 134, att gälla från och med den 1 december 2004. 
 
I förbundsordningens nuvarande lydelse § 11 styrning och insyn anges i stycke ett 
och två följande: ”Innan förbundsdirektionen beslutar om principiellt viktiga 
ärenden samt investeringar till ett värde över 500 kkr. skall medlemskommunernas 
yttrande inhämtas.  
Beslut om förändringar i räddningsstyrkor förutsätter kvalificerad majoritet (2/3 
majoritet) i direktionen”. 
 
Ärendet är undantaget från de principiellt viktiga ärenden som åsyftas i första 
stycket i § 11. Av det anförda framgår att begäran om yttrande inte skall ske 
eftersom direktionen har den behörigheten och det framgår klart av § 11 stycke 2  
i förbundsordningen. 

  
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkande 

Kent Lewén (fp) yrkar (för Alliansen) att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta: att Karlskrona kommun avvisar besparingsförslagen vad gäller 
minska bemanning i Holmsjö och nedläggning av räddningsvärnet i Fridlevstad.  

 
 Proposition och beslut  

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns 
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
 Reservationer 

Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd) och Mats 
Lindbom (c) lämnar skriftlig reservation, protokollsbilaga 1. 
. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   

 
att  avstå från yttrande och att ärendet återförvisas till Direktionen för 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för slutligt beslut. 
_______ 
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Energimyndigheten  2005.28.370  
Akten 
 
 
 
 
 

§ 33 
Yttrande över Statens energimyndighets förstudie om styrning av el till 
prioriterade användare vid bristsituationer 
 
Energimyndigheten har med skrivelse den 19 januari 2005 översänt remiss 
angående styrning av el till prioriterade användare. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 februari 2005 lämnat 
remissyttrande. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att överlämna kommunledningsförvaltningens yttrande till Statens 
energimyndighet som sitt. 
_______ 
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Kommunens revisorer 2005.87.042 
Kommunfullmäktige  
Socialnämnden 
 
 
 
 

§ 34 
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 februari 2005 lämnat 
yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2004. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del  
 
1. att godkänna bokslutet för år 2004 och överlämna detta till kommunens 
revisorer, samt 
 
2. att uppmana socialnämnden att omgående påskynda sådana åtgärder som 
aktualiserats i projektet ”Resurshuset” med syfte att minimera socialbidrags-
kostnaderna så att innevarande års budget inte överskrids. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att i enlighet med AB Karlskronahems begäran överföra 25 mkr från bolagets 
investeringsbudget 2004 till investeringsbudgeten 2005. Bolagets totala 
investeringsbudget för år 2005 uppgår efter överföringen till 81,3 mkr, samt   
 
2. att godkänna förslag till bokslutsdispositioner enligt nedan; 
 

• Barn- och ungdomsnämnden 
Den positiva avvikelsen med 0,1 mkr skall balanseras i ny räkning hos barn- och 
ungdomsnämnden. 
 

• Handikappnämnden 
Den negativa avvikelsen med 0,6 mkr täcks helt av kommunkassan. 
 

• Idrotts- och fritidsnämnden 
Den positiva avvikelsen med 0,2 mkr balanseras i ny räkning hos idrotts- och 
fritidsnämnden. 
 

• Kulturnämnden 
Den negativa avvikelsen med -62 tkr täcks helt av kommunkassan. 
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• Miljö- och byggnadsnämnden 
Den positiva avvikelsen för verksamheten på 0,1 mkr balanseras i ny räkning hos 
miljö- och byggnadsnämnden. 
Den positiva avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag 0,7 mkr återförs till 
kommunkassan. 
 

• Socialnämnden 
Den negativa avvikelsen för verksamheten individ- och familjeomsorg på -0,5 mkr 
täcks helt av kommunkassan. Samtidigt skall 0,4 mkr återbetalas till kommunkas-
san genom ett minskat kommunbidrag. 
Den negativa avvikelsen för verksamhet introduktion om -0,2 mkr täcks av 
kommunkassan. 
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -6,5 mkr täcks av kommunkassan. 
 

• Tekniska nämnden  
Skattefinansierad verksamhet 
Den negativa avvikelsen om -1,7 mkr täcks av kommunkassan. Samtidigt skall 0,6 
mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag. 
 

 Avgiftsfinansierad verksamhet 
Det negativa utfallet med -0,7 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska nämnden. 

  
• Utbildningsnämnden 

Den negativa avvikelsen med -13,6 mkr täcks av kommunkassan. 
 

• Äldrenämnden 
Den negativa avvikelsen med -3,1 mkr täcks av kommunkassan. Samtidigt skall 
0,8 mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag. 
 

• Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vissa nämnder  
Den negativa avvikelsen inom Basbudgeten på -1,2 mkr täcks av kommunkassan. 
Samtidigt skall 0,6 mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kom-
munbidrag såväl 2005 som 2006. Övriga delar återförs till kommunkassan. 
_______ 
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Samtliga nämnder 2005.42.004 
Kommunarkivet  
Kommunhälsan 
Akten  
 
 
 

§ 35 
Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler 
 
Inom regeringskansliet pågår sedan 2003 arbete med ny patientjournallag. 
Riksarkivet uppmanade därför landsting och kommuner att tills vidare inte gallra 
patientjournalerna (RA-FS 2003:4). I samband härmed rekommenderade kommun-
arkivet berörda nämnder att inte gallra patientjournalerna. Rekommendationen 
upphörde den 31 december 2004. Regeringen har ännu inte föreslagit riksdagen att 
anta ny patientjournallag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att patientjournalerna inom Karlskrona kommun tills vidare inte skall gallras i 
avvaktan på att ny patientjournallag antas av riksdagen.  
_______ 
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Kommunfullmäktige  2005.135.026 
 
 
 
 
 
 

§ 36 
Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern  
 
I samband med att kommunrevisionen granskade kommunens jämställdhetsarbete 
fastställdes nya rutiner för kommunens jämställdhetsarbete. Bland annat beslutades 
att fullmäktige skall anta jämställdhetsprogrammet i september månad för efterföl-
jande år. Detta innebär att fullmäktige i september månad i år kommer att besluta 
om jämställdhetsprogrammet för år 2006. 
 
Kommunen skall dock enligt lag årligen anta ett program för jämställdhet. Förslag 
för år 2005 är en revidering av 2004 års program inklusive en uppföljning av det 
övergripande jämställdhetsarbetet under år 2004.  
 
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 1, föreslagit 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat 
jämställdhetsprogram för år 2005.   

 
  

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  

 
 att anta Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2005.  
 _______  
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Personalenheten 2004.294.020 
Samtliga förvaltningar  
Akten 
 
 
 
 

§ 37 
Genomförandeplan personalprogram  
 
Fullmäktige tog beslut om ett nytt personalprogram den 16 december 2004. 
Målgruppen för det nya personalprogrammet är samtliga anställd i koncernen. 
Programmet består av två delar – en visionsdel och en genomförandedel.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 februari 2005 lämnat ett 
beslutsförslag med tidplan. För att få en tydlig start på genomförandet av program-
met samt för att förmedla en gemensam bild av tanken med det nya personalpro-
grammet planeras en kick-on för alla anställda den 25-27 april 2005. 
 
Efter genomförd handledarutbildning skall arbetsledaren starta programmet med 
sina medarbetare. Arbetsplatsträffar eller andra gruppmöten är tänkta som platsen 
för arbetet med arbetsmaterialet. Genomförd pilotutbildning av arbetsledare 
indikerar att detta är genomförbart och lusten att börja arbeta med programmet var 
stor efter två utbildningsdagar. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna förslag till genomförande av personalprogram 2005. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2005.32.105 
 
 
 
 
 

§ 38 
Vänortsavtal och samarbetsavtal för åren 2005-2007 mellan Karlskrona 
kommun och Liepaja distrikt  
 
Karlskrona kommun och Liepaja distrikt i Lettland har tecknat ett vänortsavtal. För 
att konkretisera vänortssamarbetet har också ett program tecknats mellan de båda 
vänorterna. 
 
Liepaja distrikt är en kommun i södra Lettland på gränsen till Litauen. Kommunen 
har ca 45 700 invånare och en total yta på 3 594 kvm. Inom Liepaja distrikt finns 
28 lokala kommuner med ett stort mått av självstyrelse. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och 
Liepaja distrikt för åren 2005-2007. 
_______  
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Kommunfullmäktige 2005.33.105 
 
 
 
 
 
 

§ 39 
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för 
åren 2005-2008 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 februari 2005 översänt en 
skrivelse med beslutsförslag. 
 
Karlskrona kommun och Klaipeda stad är vänorter sedan 1989. För att konkretisera 
vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de båda vänorterna. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och 
Klaipeda stad för åren 2005-2008.  

 _______ 
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Kommunfullmäktige 2005.70.105 
 
 
 
 
 
 

§ 40 
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för åren 
2005-2008 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 februari 2005 lämnat 
beslutsförslag. Karlskrona kommun och Gdynia stad är vänorter sedan 1990. För 
att konkretisera vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de båda 
vänorterna. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta   
 
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och 
Gdynia stad för åren 2004-2006. 
_______ 



  15 mars 2005 16 

Kommunfullmäktige 2005.31.003 
 
 
 
 
 
 

§ 41 
Ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 31 maj 2001, § 86 den senaste ändringen i 
nämndens reglemente. Förslaget till nytt reglemente innehåller dels en uppdatering 
av redan beslutade förändringar av nämndens ansvarsområde, dels ett förtydligan-
de av den delegerade beslutanderätten vad avser antagande av detaljplaner. Några 
smärre redaktionella ändringar ingår också. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 januari 2005, § 21, 
lämnat förslag till nytt reglemente att antas av kommunfullmäktige.  
Ändringar i § 1:1: är att fullmäktige den 26 augusti 1999 bemyndigat nämnden att 
ansvara för och besluta i frågor rörande den kommunala tomtkön. Detta ansvars-
område har införts i reglementet.  
Vidare har nämnden inte längre ansvaret för folkhälsofrågorna vilka överförts till 
idrotts- och fritidsnämnden. Detta ansvarsområde utgår i reglementet. 
 
Nämnden föreslår ett förtydligande i § 1:2 som möjliggör för nämnden att antaga, 
ändra och upphäva detaljplaner som inte reglerar exploateringsavtal som skall 
beslutas av fullmäktige, med de begränsningar i övrigt som tidigare gällt i 
reglementet. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att   fastställa bilagda förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, 
daterat den 16 december 2004. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige   2005.136.140 
 
 
 
 
 
 

§ 42 
Näringspolitiskt program för åren 2005-2007   
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 februari 2005 lämnat 
förslag till program och beslutsförslag. Karlskrona kommuns näringslivsenhet har 
under ett år verkat för att utöka dialogen med det lokala näringslivet, studenter, 
högskolepersonal, politiker, fackliga företrädare, enskilda och organisationer. 
Syftet har varit att genom personliga besök och vid större träffar runt om i 
kommunen ta del av företagare och andra aktörers syn på vilka fokusområden som 
ger ny tillväxt i Karlskrona. 
 
Arbetet med att ta fram programmet ”10 steg framåt – Nästa steg för en hållbar 
tillväxt i Karlskrona” har nu avslutats och summeras i bifogat dokument. Det pekar 
ut vad vi skall satsa på de närmaste tre åren. För genomförandet krävs nu extra-
ordinära insatser såväl personellt som finansiellt. Dessa resurser är för det närmaste 
året definierade i kommunstyrelsens projektbudget. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 mars 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkanden 

Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd) och Mats 
Lindbom (c) yrkar som tilläggs: 
1. att på sidan 8 efter punkten ”att öka servicen…” tillägga: ”att öppna upp 
kommunal verksamhet för alternativ drift”. 
2. att på sidan 10 göra följande tillägg efter ordet praktik ”genom införande av en 
kommunal arbetsgaranti”. 

  
 Ordföranden och Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer först proposition på Kent Lewéns yrkande om tillägg sidan 8. 
Kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Kent Lewéns yrkande om tillägg sidan 
10. Kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därefter enligt allmänna utskottets förslag. 
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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 egna 
yrkanden. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   

 
1. att anta det Näringspolitiska programmet för 2005-2007, samt 
 
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att organisera och genomföra 
programmet. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2004.195.210  
 
 
 
 
 
 

§ 43 
Svar på medborgarförslag om nybyggnation av lägenheter på Hasslö  
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54, 
av Torleif Pettersson. I medborgarförslaget framförs att det finns efterfrågan på 
lägenheter från äldre som vill kunna bo kvar på Hasslö, men också från unga 
familjer. Områden som pekas ut för flerbostadshus är Sandramarken samt väster 
om befintliga flerfamiljshus vid Tempelvägen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 oktober 2004, § 358, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden svarar bland annat att Karlskrona 
kommun ser positivt på en utveckling av nya flerbostadshus på Hasslö, men det 
fordras att det finns intressenter som vill exploatera och förvalta de nya bostäderna. 
Den planlagda kommunala markreserv som idag finns på Hasslö omfattar framför 
allt villabebyggelse med radhusbebyggelse. Vid Tempelvägen finns ett par osålda 
villatomter. Möjligheten att bygga ytterligare flerbostadshus väster om Tempel-
vägen måste prövas genom detaljplan. För Sandramarken finns en detaljplan som 
anger bostadsändamål, friliggande hus och radhus. Uppförande av mindre fler-
bostadshus torde, beroende på utformning, kunna vara förenligt med detaljplanen. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen därmed är besvarad. 
_______  
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Akterna  
 
 
 
 
 
 

§ 44 
Anmälningsärenden  
 
A.  Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  

                                 protokollet   
  Jäv Karl-Gösta Svenson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen utom arrende för Kölen 11 där 
beslutet skall kompletteras.  

B. Kommunfullmäktiges protokoll den 3 mars 2005    
C.  Länsstyrelsen i Blekinge län 

• Beslut 050201 om företagsstöd till Karlskrona Metallplätering AB 
D. Sveriges Kommuner och landsting cirkulär 2005 
 nr 4   Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
 nr 5   Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2005 

nr 6   Pensionsnämndens beslut angående förändring av pensionsbehållning     
         och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98 respektive PFA 01 

 nr 7   Erfarenheter från konflikten med Kommunal våren 2003 
 nr 8   Budgetförutsättningar för åren 2005-2008 
 nr 10 Frysta statliga bredbandsmedel under år 2005 
_______ 
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Ekonomienheten  2005.64.106 
Samordnaren  
Kulturförvaltningen 
Akten 
 
 
 

§ 45 
Förslag till åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 mars 2005 lämnat ytt-
rande och beslutsförslag. Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren fick i 
oktober månad 2004 i uppdrag av kommunalrådet Christina Mattisson att i sam-
arbete med berörda förvaltningar ta fram förslag på åtgärder som kan bidra till att 
öka tryggheten och minska våldet i centrala Karlskrona. 
 
Lokala brottsförebyggande rådet har i skrivelse den 6 februari 2005 till kommun-
styrelsen, informerat om att rådet diskuterat situationen på Ronnebygatan. Flera 
förslag har väckts och en idé som föreslås av rådet är att engagera föreningslivet i 
att nattvandra på Ronnebygatan. Lokala brottsförebyggandet rådet hemställer om 
att kommunledningsförvaltningen prövar möjligheten att genomföra förslaget samt 
att kommunstyrelsen tillskjuter de medel som erfordras för genomförande.  
 
I kommunledningsförvaltningens skrivelse beskrivs pågående insatser som värde-
grundandsarbete i skolan, fritidsgårdarnas aktiviteter, socialförvaltningens/fält-
gruppens arbete, föräldrar på stan, tillsynen över serveringstillstånden har intensi-
fierats, erbjudande om insatser till offer och gärningsmän m.m. 

 
Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd) och Günter Dessin 
(v) yrkar bifall till förslaget. 

 
  

Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. att erbjuda föreningslivet att nattvandra i centrala Karlskrona enligt kommun-
ledningsförvaltningens skrivelse, samt 
 
2. att anslå 150 tkr till ytterligare insatser för att öka tryggheten i centrala 
Karlskrona, att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 
_______  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 12 april 2005 

§ 46 Informationer och föredragningar 

§ 47 Avsägelser av kommunala uppdrag 

§ 48 Kommunala val  

§ 49 Investeringstillstånd för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby  

§ 50 Investeringstillstånd för ombyggnad för hantverksprogrammets frisörlinje i kv. Läroverket  

§ 51 Investeringstillstånd för nybyggnad av servicebyggnad i Kristianopels gästhamn 

§ 52 Investeringstillstånd för intranätet – del av IT-visionen 

§ 53 Indragning av trafik med litet resande och eventuellt köp av s.k. tilläggstrafik 

§ 54 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2005 

§ 55 Införande av startbidrag till föreningar    

§ 56 Räddningstjänsten Östra Blekinges begäran om yttrande om investering i fordon  

§ 57 Exploateringskalkyl för byggnadsplan för Sandramarken på Hasslö, Karlskrona kommun  

§ 58 Exploateringskalkyl för detaljplan för del av Binga 9:8, 9:15 i Jämjö, Karlskrona kommun 

§ 59 Exploateringsavtal för Säby 4:14, Karlskrona kommun  

§ 60 Detaljplan för Säby 4:14 (del 3) Karlskrona kommun – antagande 

§ 61 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 2005 

§ 62 Svar på medborgarförslag om direktsändning av fullmäktige via Internet 

§ 63 Svar på motion om föreningslivets alkoholpolicy 

§ 64 Svar på motion om inrättande av ett ”fixar-Malteprojekt” för att minska antalet fallolyckor  
 bland äldre      

§ 65 Svar på medborgarförslag om inrättande av ”fixare” som hjälper pensionärer 

§ 66 Svar på medborgarförslag om äldreboende i Rosenholmsområdet 

§ 67 Svar på medborgarförslag om att detaljplanen för Prästamarken ändras 

§ 68 Svar på motion om aktualisering av gamla detaljplaner 

§ 69 Anmälningsärenden   

§ 70 Övrigt - frågor 

_______ 



  12 april 2005 2 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 Tisdagen den 12 april 2005, kl. 08.30-14.10 
 Sammanträdet ajourneras kl. 09.40-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) kl. 08.30-14.00 §§ 46-69 
 ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Patrik Enstedt (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Gunilla Ekelöf (fp) 
  Karl-Gösta Svenson (m) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Tommy Olsson (kd) kl. 08.30-09.40 § 46 
  Mats Lindbom (c) 
  Günter Dessin (v) 
  Björn Gustavsson (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (s) 
  Bo Andersson (s) 
  Ewa Lengstedt (s) 
  Inga Lill Siggelsten (kd) kl. 13.30-14.10 §§ 47-70 
 
Närvarande ersättare Thore Arnström (s) kl. 08.30-09.40 § 46 
  Rolf Andersson (s) 
  Ulf Hansson (s) 
  Annicka Engblom (m) 
  Carl-Göran Svensson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) kl. 08.30-09.40 § 46 
  Mikael Andersson (fp) 
  Inga Lill Siggelsten (kd) kl. 08.30-09.40 
  Torbjörn Åkesson (c) 
  
 Tjänstemän Kommunchef Anna-Lena Cederström 
  Ekonomi- och finanschef Bo Johansson  
  Informationschef Ulla Nelson 
  Näringslivschef Peter Adaktusson 
  Personalchef Anneli Ekström 
  Samordnare Anders Jaryd 
  Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren  
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
  Chefen för strategisk planering Tore Almlöf § 46:2 
  Kommunsekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera   Patrik Enstedt 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
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Underskrifter 
Sekreterare  …………………………………………… §§ 46-70 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ……………………………………………. 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare ……………………………………………… 
 Patrik Enstedt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den      april 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
……………………………………. 
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§ 46 
Informationer och föredragningar 
 
1. Investeringstillstånd för intranätet föredras av informationschef Ulla Nelson, 
 
2. Indragning av trafik med litet resande och eventuellt köp av tilläggstrafik 
föredras av chefen för strategisk planering Tore Almlöf,  
 
3. Budgetuppföljning per den 28 februari 2005 föredras av ekonomi- och finanschef 
Bo Johansson. Ordföranden informerar om att det inte finns något beslutsförslag 
men att den s.k. förstärkta budgetberedningen samlas den 19 april för att bereda 
förslag till ombudgetering och nya budgetdirektiv inför beslut i fullmäktige den 26 
maj 2005, samt  
 
4. Ordföranden frågar om allmänna utskottets ledamöter fått all den information 
som behövs inför studieresan till Lugnet i Falun. Ordföranden kommer inte att ingå 
i delegationen som åker den 13 och 14 april 2005. 
_______ 
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Kommunala uppdrag  2005.148.102 
Berörd nämnd 
Akten 
 
 
 

 
§ 47 
Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
1. Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 11 april 2005 avsagt sig uppdraget 
som ordförande i jämställdhetskommittén, 
 
2. Maria Persson (c) har med skrivelse den 15 mars 2005 avsagt sig uppdragen som 
ledamot i jämställdhetskommittén och integrationsberedningen. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avsägelserna. 
_______ 
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Kommunala uppdrag  2005.148.102 
Berörd nämnd 
De valda 
Akten 
 
 
 

§ 48 
Kommunala val 
 
Kommunstyrelsen utser följande till och med den 31 december 2006: 

 
Jämställdhetskommittén 
Ordförande Gerthie Olsson (s) efter Christina Mattisson 
Ledamot Mats Lindbom (c) efter Maria Persson  
 
Integrationsberedningen 
Ledamot Torbjörn Åkesson (c) efter Maria Persson 
_______ 
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Tekniska nämnden  2004.381.292  
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende  
Akten 
 
 
 

§ 49 
Investeringstillstånd för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby  
 
Tekniska nämndens ordförande har med skrivelse den 14 mars 2005 lämnat besluts-
förslag från tekniska nämnden. Fastighetsförvaltningen har projekterat och fordrat 
in anbud för att bygga ett nytt ridhus och föreslår kommunstyrelsen besluta att 
meddela omedelbart investeringstillstånd för angivna investeringsprojekt.   

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att besluta meddela investeringstillstånd inom ramen 2 500 000 kronor för 
uppförande av ridhusanläggning i Vedeby. 
_______ 
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Tekniska nämnden  2004.464.291 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende  
Akten 
 
 
 

§ 50 
Investeringstillstånd för ombyggnad för hantverksprogrammets frisörlinje i 
kv. Läroverket  
 
Tekniska nämndens ordförande har med skrivelse den 14 mars 2005 lämnat besluts-
förslag från tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 8 
mars 2005 lämnat yttrande. Utbildningsnämnden har begärt att tekniska förvalt-
ningen skall ombesörja att en investering för en frisörlinje i lokaler på kv. 
Läroverket kommer till stånd under hösten 2004 till våren 2005. I investeringsbud-
geten för 2005 finns 2 800 000 kronor upptaget för ombyggnaden. Fastighetsavdel-
ningen har projekterat och fordrat in anbud för att bygga om lokalerna till frisör-
linjen. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att meddela investeringstillstånd inom ramen 2 800 000 kronor för ombyggnad för 
hantverksprogrammets frisörlinje i kv. Läroverket. 
_______ 
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Tekniska nämnden 2005.190.846 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende  
Akten 
 
 
 

§ 51 
Investeringstillstånd för nybyggnad av servicebyggnad i Kristianopels 
gästhamn 
 
Tekniska nämndens ordförande har med skrivelse den 14 mars 2005 lämnat 
beslutsförslag från tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen har med skrivelse 
den 28 februari 2005 lämnat yttrande. Nämndens investeringsbudget upptar år 2005 
1 000 000 kronor för nybyggnad av servicebyggnad vid Kristianopels gästhamn. 
Byggnationen kommer att genomföras i egen regi. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att meddela investeringstillstånd inom ramen 1 000 000 kronor för uppförande av 
servicebyggnad vid Kristianopels gästhamn. 
_______ 
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Informationsenheten 2004.174.005 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 52 
Investeringstillstånd för intranätet – del av IT-visionen 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 mars 2005 lämnat yttran-
de och beslutsförslag. Det nya intranätet som nu skall byggas är steg två i utveck-
lingen av kommunens hemsida. Ett omfattande förarbete har gjorts med bland annat 
workshops och förankring i förvaltningarnas ledningsgrupper. Allt i syfte att bygga 
ett intranät som skall bli ett väl fungerande arbetsverktyg för både arbetsgivare och 
medarbetare. Intranätet blir rollbaserat och genom inloggningen blir informationen 
personlig och arbetsrelaterad. 
 
Projekt Intranät fanns upptaget i kommunledningsförvaltningens investeringsplan 
för 2004 men kunde inte genomföras eftersom bytet av teknisk plattform först 
måste ske. Projektet flyttades därför till år 2005. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 april 2005 tillstyrkt förslaget. 
 

Ordföranden tillstyrker förslaget med tillägg: att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att till allmänna utskottet presentera en plan för en ökad tillgänglighet av 
intranätet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och ordförandens 
tilläggsyrkande. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att bevilja investeringstillstånd om 500 000 kronor för intranätet,  
 
2. att  finansiering av projektet skall rymmas inom PC-avgiften, samt 
 
3. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till allmänna utskottet 
presentera en plan för en ökad tillgänglighet av intranätet. 
_______ 
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Chefen för strategisk planering 2005.130.536 
BlekingeTrafiken AB 
Akten 
 
 
 
 

§ 53 
Indragning av trafik med litet resande och eventuellt köp av s.k. tilläggstrafik 
 
Blekingetrafikens styrelse fattade vid styrelsemötet den 24 februari 2005 beslut om 
busstrafiken för trafikåret 2005/2006. I samband härmed togs ställning till att vissa 
turer skulle tas bort med anledning av att resandet på dessa är mycket låg och att 
kostnadstäckningen för turerna är mycket svag. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 mars 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Karlskrona 
kommun inte köper de turer som Blekingetrafiken beslutat dra in, då samtliga turer 
antingen ligger i sommartidtabellen eller under lördag och söndag, så de påverkar 
inte gymnasieelevernas möjligheter att resa till/från skolan. Vad gäller turerna på 
linje 150 har samråd skett med Ronneby kommun. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 april 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Inga Lill Siggelsten (kd) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
  

Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. att de bussturer inom Karlskrona kommun som under trafikåret 2004/2005 är 
tilläggstrafik även skall upprätthållas som tilläggstrafik under trafikåret 2005/2006, 
 
2. att kostnaden för denna trafik, 118 000 kronor, täcks inom ramen för Karlskrona 
kommuns anslag för kollektivtrafiken, samt 
 
3. att Karlskrona kommun inte köper någon av de turer som Blekingetrafiken 
beslutat dra in genom styrelsens beslut den 24 februari 2005. 
_______  
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Kommunfullmäktige, anmälningsärende 2005.177.042 
 
 
 
 
 

 
§ 54 
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2005 
 
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger 
under löpande budgetår 2005 inhämta uppgifter för en traditionell budgetupp-
följningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport 
bygger på erfarenheterna från årets första två månader. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 april 2005 lämnat budget- 
och verksamhetsuppföljning februari år 2005. Årsbudgeten förutsätter att det 
ekonomiska resultatet år 2005 för kommunen som helhet skall bli + 23,3 mkr. En 
prognos efter februari månads utgång pekar mot ett resultat om + 9,2 mkr.  

 Kommunledningsförvaltningen har inte lämnat något beslutsförslag.  
 

Ordföranden informerar om att anledningen till att det inte finns något besluts-
förslag är att den förstärkta budgetberedningen har kallats till sammanträde den 19 
april 2005 för att bereda förslag till ombudgetering samt nya budgetdirektiv. 
Kommunfullmäktige kommer den 26 maj 2005 att besluta i ärendet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar  
 

att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande har 
kallat den förstärkta budgetberedningen till sammanträde den 19 april 2005 för att 
bereda förslag till ombudgetering 2005 samt nya budgetdirektiv 2006. 
Kommunfullmäktige kommer den 26 maj 2005 att besluta i ärendet. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige 2005.91.805 
 
 
 
 
 
 

§ 55 
Införande av startbidrag till föreningar    
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 31 januari 2005, § 2, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. I samband med att nämnden gick fram med förslag till 
nya bidragsnormer för föreningar i Karlskrona och ärendet behandlades i kommun-
fullmäktige, väcktes förslag och beslutades om att startbidrag skall kunna beviljas 
till föreningar. Nämnden har tagit fram förslag till normer för startbidrag som 
kommer att tillföras de övriga bidragsreglerna. 

 
Nystartad förening kan beviljas startbidrag för att underlätta uppstart av verksam-
het, med villkor: 
1. De allmänna bestämmelserna för förening skall vara uppfyllda 
2. Till ansökan skall bifogas protokoll från bildandet, antagna stadgar, styrelsens  
    sammansättning och uppgift om bank- eller postgiro 
3. Föreningen får inte ha varit verksam i kommunen de senaste 10 åren. 
 
Bidrag utgår med 2 000 kronor i form att fri upplåtelse av kommunala lokaler 
motsvarande 1 000 kronor och engångs kontantstöd om 1 000 kronor. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta norm för startbidrag enligt idrotts- och fritidsnämndens förslag. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2005.66.170 
 
 
 
 
 
 

§ 56 
Räddningstjänsten Östra Blekinges begäran om yttrande om investering i 
fordon  
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge har med skrivelse den 7 februari 2005 begärt 
yttrande om investering av fordon, till en kostnad av 5 mkr. Ett förslag till ny 
fordonsplan har utarbetats. Denna plan förutsätter anskaffning av två s.k. lastväxlar-
bilar. Denna anskaffning innebär att fyra tunga fordon ersätts av två lastväxlarbilar. 
Enligt förbundsordningen skall förbundet inhämta medlemskommunernas yttrande 
vid investeringar överstigande 500 tkr.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 mars 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta   
 
att ställa sig positiv till räddningstjänstens investeringar i lastväxlarfordon och att 
dessa finansieras inom de pengar som väntas stå till räddningstjänstens förfogande 
under de kommande åren. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.191.251 
 
 
 
 
 

 
§ 57 
Exploateringskalkyl för byggnadsplan för Sandramarken på Hasslö, 
Karlskrona kommun  
 
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har upprättat 
ett förslag till exploateringskalkyl. Till kalkylen ligger berörda förvaltningars och 
avdelningars exploateringskostnader. Kalkylen har tagits fram som ett led av att 
efterfrågan på tomter för småhusbebyggelse har ökat inom kommunen. Planen an-
togs 1980 och exploateringsområdet medger 27 tomter för småhusbebyggelse samt 
11 radhus. Exploateringsområdet är beläget i anslutning till Hasslö centrum, strax 
söder om skolan och väster om Fiskaregårdsvägen. Marken ägs av kommunen. 
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 16 mars 2005 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att exploatera ovan nämnda område för småhus vid Sandramarken på Hasslö samt 
att anslå erforderliga 6 900 000 kronor för exploateringen att senare täckas av 
inflytande köpeskillingar och anläggningsavgifter. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.192.251 
 
 
 
 
 
 

§ 58 
Exploateringskalkyl för detaljplan för del av Binga 9:8, 9:15 i Jämjö, 
Karlskrona kommun 
 
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har upprättat 
ett förslag till exploateringskalkyl. Till underlag för kalkylen ligger berörda förvalt-
ningars och avdelningars exploateringskostnader. 
 
Exploateringskalkylen har tagits fram som ett led av att efterfrågan på tomter för 
småhusbebyggelse har ökat inom kommunen. Detaljplanen antogs 1996 och explo-
ateringsområdet medger åtta tomter för småhusbebyggelse. Exploateringsområdet 
är beläget i östra delen av Jämjö i Sofieborgsvägens förlängning. Marken ägs av 
kommunen. Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 16 mars 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att exploatera nämnda område för småhus vid Binga i Jämjö samt att anslå 
erforderliga 1 870 000 kronor för exploateringen att senare täckas av inflytande 
köpeskillingar och anläggningsavgifter. 
_______   
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 Kommunfullmäktige  2005.193.251 
 
 
 
 
 
 

§ 59 
Exploateringsavtal för Säby 4:14, Karlskrona kommun  
 
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 16 mars 2005 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. KB Trummenäs (exploatören) äger fastigheten Säby 4:14 i 
Karlskrona kommun. Fastigheten är belägen i nordvästra Trummenäs och består 
idag av igenvuxen åkermark. Detaljplan för del av Säby 4:14 m.fl., som medger 
byggnation med småhus, är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden och inläm-
nad för antagande till kommunfullmäktige. Arbetet med fördjupad översiktsplan 
över Trummenäsområdet pågå parallellt och behandlar bl.a. va-sanering, trafik-
frågor, funktionsomvandling av fritidshus samt nya exploateringsområden.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och KB 
Trummenäs för exploatering av fastigheten Säby 4:14.  
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.36.214 
 
 
 
 
 
 

§ 60 
Detaljplan för Säby 4:14 (del 3) Karlskrona kommun - antagande 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 oktober 2003, § 256, 
hemställt att fullmäktige skall anta detaljplanen efter det att exploateringsavtal 
upprättats. Planområdet omfattar fastigheten Säby 4:14 del tre samt del av fastig-
heten Torstäva 15:5 och är belägen väster om Trummenäsvägen och norr om 
golfbanan. Planområdet omfattar 4,1 ha. Säby 4:14 består idag av åkermark och 
Torstäva 5:15 är ett uppvuxet fritidshusområde med inslag av permanentboende. 
 
Syftet med planen är att skapa en attraktiv boendemiljö. Planen möjliggör 
byggande av 20-26 friliggande villor, 0-6 parhus och en förskola med två 
avdelningar. Om förskola inte kommer till stånd kan området bebyggas med 
ytterligare fyra friliggande villor alternativt ca åtta parhus eller radhus. Ett boende 
kan vara attraktivt för dem som vill bo nära havet, badplats, golfbana och som vill 
ha havsutsikt. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta detaljplan för del av Säby 4:14 m.fl. Karlskrona kommun, Blekinge län. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2005.194.004 
 
 
 
 
 
 

§ 61 
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 
mars 2005 
 
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 väckts. 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 och 30 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balans- 
förteckning över ej färdigberedda motioner och medborgarförslag lämnas vid full-
mäktiges april- och oktobersammanträden. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 mars 2005 lämnat 
beslutsförslag.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna balansförteckningen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2004.319.101 
 
 
 
 
 
 

§ 62 
Svar på medborgarförslag om direktsändning av fullmäktige via Internet 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2004, § 
104, av Peter Christensen. Förslagsställaren föreslår fullmäktige att utreda förut-
sättningen för att börja sända fullmäktige via kommunens hemsida över Internet 
och att om utredningen visar på att de tekniska förutsättningarna och kostnaderna är 
rimliga starta upp sändning av fullmäktige via Internet.   
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 mars 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Frågan om Internet-sändningar behandlades av Demokratiut-
redningen och i januari 2004 beslutade fullmäktige att avslå förslaget om direkt-
sändningar i avvaktan på nya tekniska lösningar. Då kommunen idag har en ny 
hemsida som är byggd på en modern teknisk plattform är det troligt att kommunen 
med enkla medel kan sända ljud från fullmäktiges möten. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att tillstyrka medborgarförslaget om att utreda förutsättningarna för att sända 
fullmäktige via Internet. 
_______ 
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 Kommunfullmäktige 2004.521.805 
 
 
 
 
 
 

§ 63 
Svar på motion om föreningslivets alkoholpolicy 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2004, § 170, av 
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår att endast föreningar med en utarbetad, av 
kommunen godkänd alkoholpolicy skall kunna få bidrag för ungdomsverksam-
heten. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2005, § 10, läm-
nat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att i samband med 
framtagande av nya bidragsnormer för föreningar som bedriver ungdomsverksam-
het i kommunen aktualiserades frågan. I allmänna bestämmelser står därför inskri-
vet att för att vara bidragsberättigad förening gäller bland annat att föreningen - ska 
ha skrivna mål/policies för drogfrihet, jämställdhet, öppenhet för alla och funkti-
onshindrades medverkan. Verksamheten ska anses vara positiv för ungdomens ut-
veckling och vara fri från dopning och droger.   
 
Noteras bör att förvaltningen med drogfrihet även menar att alkohol ingår i detta 
begrepp och inte är acceptabelt i sammanhang där ungdomar deltar, vilket kan för-
tydligas i andra dokument som föreningarna erhåller. Muntlig och skriftlig doku-
mentation lämnas samtliga föreningar om gällande bidragsregler. Om uppgiften 
saknas i ansökan kommer den att krävas in innan bidrag beviljas. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige  
 
att motionen skall anses besvarad med vad som ovan anförts, befintliga 
bidragsnormer innehåller av motionären önskad regel.  
_______ 
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Kommunfullmäktige  2004.402.773 
 
 
 
 
 

 
§ 64 
Svar på motion om inrättande av ett ”fixar-Malteprojekt” för att minska 
antalet fallolyckor bland äldre 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av 
Richard Jomshof (sd). Motionären vill att kommunen inrättar ett ”fixar-
Malteprojekt”, med Höganäs som förebild, för att minska antalet fallolyckor bland 
äldre, och att detta projekt skall permanentas om det visar sig vara framgångsrikt. 
 
Äldrenämnden har vid sammanträde den 16 februari 2005, § 4, lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att äldreförvaltningen sedan 5-6 år 
tillbaka arbetar med uppföljning av och åtgärder för att förebygga fallolyckor. 
Hösten 2003 togs frågan upp om att erbjuda äldre hjälp med enklare praktiska 
åtgärder i bostaden för att förebygga fallolyckor. 
 
Äldrenämnden har sedan hösten 2003 diskuterat att erbjuda fixarservice till äldre 
och funktionshindrade. Målgruppen är avgränsad till personer 80 år och äldre samt 
hjälptagare inom äldre- och handikappomsorgen. Exempel på fixarservice är lamp-
byten, byta säkringar, sätta upp gardiner, ordna upp sladdar, enklare lagning av 
persienner. Verksamheten sker på prov sedan november 2004 till och med år 2005 
och utvärderas hösten 2005 för att eventuellt permanentas. 
 
Servicen är kostnadsfri. Mottagarna av servicen betalar naturligtvis material som 
behövs. Kommunens arbetsmarknadsenhet utför servicen. Äldreförvaltningens krav 
om bland annat legitimation gäller.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen härmed är besvarad eftersom föreslagen service till äldre och 
funktionshindrade redan är igång. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2004.403.773 
 
 
 
 
 

 
§ 65 
Svar på medborgarförslag om inrättande av ”fixare” som hjälper pensionärer 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 
132, av Gunnar Blomqvist. Förslaget gäller att snarast inrätta en fixartjänst, som 
finns i Höganäs kommun, för att minska antalet fallolyckor bland äldre. 
 
Äldrenämnden har vid sammanträde den 16 februari 2005, § 11, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att äldreförvaltningen sedan 5-6 år 
arbetar med uppföljning av och åtgärder för att förebygga fallolyckor. Hösten 2003 
togs frågan upp om att erbjuda äldre hjälp med enklare praktiska åtgärder i bosta-
den för att förebygga fallolyckor.  
 
Äldrenämnden beslöt i oktober 2004 att erbjuda fixarservice till äldre och funk-
tionshindrade. Målgruppen är avgränsad till personer 80 år och äldre samt hjälp-
tagare inom äldre- och handikappomsorgen. Exempel på fixarservice är lampbyten, 
byta säkringar, sätta upp gardiner, ordna upp sladdar, enklare lagning av persienner. 
Verksamheten sker på prov sedan november 2004 till och med år 2005 och utvärde-
ras hösten 2005 för att eventuellt permanentas.  
 
Servicen är kostnadsfri och mottagaren av service betalar material som behövs. 
Kommunens arbetsmarknadsenhet utför servicen och äldreförvaltningens krav om 
bland annat legitimation gäller. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget är besvarat eftersom föreslagen service till äldre och 
funktionshindrade redan är igång. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2004.434.210 
 
 
 
 
 

 
§ 66 
Svar på medborgarförslag om äldreboende i Rosenholmsområdet 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 
132, av Gull-Britt Göransson Lind. Linds visioner och tanker inför framtiden 
innebär byggande av ett större ålderdomshem i Rosenholmsområdet med tillgång 
till bland annat lokaler för träning, dans, närhet   till naturen m.m. Det blir en 
ekonomisk fördel genom storskalighet. 
 
Äldrenämnden har vid sammanträde den 16 februari 2005, § 12, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att Rosenholmsområdet utgör 
kärnan i ett planeringsarbete som pågår för utveckling av ett större område som 
benämns Nordvästra stadsbygden – Rosenholm med omgivningar. Miljö- och 
byggnadsnämnden har tagit fram, och efter samråd, godkänt ett program för 
utveckling av detta område.  
 
När planeringsarbetet med utvecklingen av Nordvästra Stadsbygden – 
Rosenholmsområdet fortsätter, kommer äldrenämnden att ta upp frågan om 
förutsättningar för olika boendeformer för äldre inom området som helhet.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2004.445.214 
 
 
 
 
 
 

§ 67 
Svar på medborgarförslag om att detaljplanen för Prästamarken ändras 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 
132, av Karin Sacklin, Björn Linge och Lars-Gösta Larsson. Förslaget innebär att 
nu gällande detaljplan för bland annat Prästamarken, ändras så att Bengtsaleden 
stryks och att det kommunala arbetet istället inriktas på att förstärka och utveckla 
befintlig infrastruktur på Verköleden och Österleden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 februari 2005, § 51, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis att den 
detaljplanerade men inte utbyggda delen av Bengtsavägen bedöms kunna kompen-
seras genom att den norra delen av Verkövägen och Österleden byggs ut för högre 
kapacitet. Lämpligheten av att upphäva detaljplanen prövas i en detaljplaneprocess. 
Förfarandet avser att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och 
påverkan från alla berörda intressenter, statliga och kommunala myndigheter, 
fastighetsägare, boende, allmänhet m.fl. De höga naturvärdena sydöst om Lyckeby 
medför att pågående markanvändning kommer att bestå, vilket medför att gällande 
detaljplan inte behöver ersättas med en ny om den upphävs. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att i huvudsaklig 
överensstämmelse med medborgarförslaget, i en detaljplan pröva om det är lämp-
ligt att upphäva gällande detaljplan för den inte utbyggda delen av Bengtsavägen, 
samt att det kommunala arbetet inriktas på att förstärka och utveckla befintlig 
infrastruktur på Verköleden och Österleden, samt att medborgarförslaget därmed är 
besvarat. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 april 2005 tillstyrkt förslaget. 
 

Yrkande 
Gerthie Olsson (s) med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och Karl-
Gösta Svenson (m), yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget.  

 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Gerthie Olssons 
m.fl. yrkande om bifall till medborgarförslaget. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla medborgarförslaget. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2004.399.214 
 
 
 
 
 
 

§ 68 
Svar på motion om aktualisering av gamla detaljplaner 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2004, § 123, av 
Andreas Reinholdson (kd). Motionären yrkar att fullmäktige beslutar att en detalj-
plan alltid skall tas upp för behandling i ansvarig nämnd när dess genomförandetid/ 
förnyelse gått ut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 februari 2005, § 50, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden uppger bland annat att det inte är 
rimligt att aktualisera varje plan efter genomförandetidens utgång. Nämnden anser 
dock att övervägande om upphävande av inaktuella planer i kommunen kan aktuali-
seras i samband med revidering av översiktsplanen. Det finns t.ex. samhällen där 
äldre inaktuella planer lägger hinder för utvecklingen. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen är besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
_______   
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 Akterna 
 
 
 
 
 
 

§ 69 
Anmälningsärenden   
 
1.   Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   
2.   Kommunfullmäktiges protokoll den 31 mars 2005 
3.   Årsredovisning 2004 för Länsstyrelsen Blekinge län 
4.   Idrotts- och fritidsnämndens beslut 050228, § 11, om taxor för Arena  
      Rosenholm 
5.   Marknadsföringsavtal mellan Karlskrona kommun och Lyckeby BTK 
6.   Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2004, utsänd  
7.   Länsstyrelsen Blekinge län  
• För kännedom 041230 – 2004 års länsrapport på alkohol-, tobaks- och  

            folkhälsoområdet 
• Beslut 050210 om tillstånd för Preem Petroleum AB att bruka övervak-       

            ningskamera   
• Beslut 050302 om landsbygdslån till Kristianopels Handelsbod AB, Fågelmara  
• Beslut 050316 om stöd till kommersiell service till Kristianopels  

            Butiksfastighet AB 
• Beslut 050316 om företagsstöd till Lyckeby Kvarterskrog AB/Eringsboda  

            Pizzeria 
8.  Svenska Kommunförbundets/Landstingsförbundets cirkulär 2005 
     nr   3   Arbetsmarknadspolitiska insatsen – Prova På Platser      
     nr  13  Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för AGS-KL  
                gällande från och med den 1 januari 2005    
     nr 15   Tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer i domstol 
_______ 
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 § 70 
 Övrigt – frågor 
 

Mats Lindbom (c) ställer fråga om utbyggnaden av fjärrvärmen och nästa steg på 
Bubbetorp. 

 
Ordföranden svarar att det pågår en politisk beredning. I slutet av april kommer ett 
förslag att vara klart och i maj/juni kommer besked om investering. 
 
Ordföranden informerar om pågående fastighetsförsäljningar som skall finansiera  
Rosenholmsprojektet och också påverkar investeringsutrymmet.  
_______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 10 maj 2005 

§ 71 Informationer, föredragningar och frågor  

§ 72 Yttrande över förslag till marknadsplan för Blekingetrafiken 2007-2010 

§ 73 Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet 

§ 74 Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i  
               Karlskrona kommun åren 2005-2006       

§ 75 Investeringstillstånd för utbyggnad av gästhamn 

§ 76 Investeringstillstånd för vattenledning östra skärgården 

§ 77 Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun 

§ 78 Ombudgeteringar 2005 samt nya budgetdirektiv år 2006 

§ 79 Miljöbokslut 2004 

§ 80 Begäran om investeringstillstånd för industrispår till Verkö 

§ 81 Svar på motion om mobil telefoni 

§ 82 Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman 

§ 83 Svar på medborgarförslag om ny lekplats på Hasslö 

§ 84 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet i Mariedalsområdet 

§ 85 Svar på motion om farliga vänstersvängar 

§ 86 Anmälningsärenden 

§ 87 Skrivelse till Apoteksbolaget om behovet av apotek i Nättraby 

_______  
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 Tisdagen den 10 maj 2005, kl. 08.30-14.00 
 Sammanträdet ajourneras kl. 10.50-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf. Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
 ledamöter 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 Ingrid Trossmark (s) 
  Annicka Engblom (m) kl. 08.30-10.50 § 71 
  Carl-Göran Svensson (m) kl. 13.30-14.00 §§ 72-87 
 
Närvarande ersättare Ewa Lengstedt (s) 
  Rolf Andersson (s) 
  Patrik Hansson (s) kl. 08.30-10.50 § 71 
  Ulf Hansson (v) 
  Carl-Göran Svensson (m) kl. 08.30-10.50 
  Mikael Andersson (fp) 
  Inga Lill Siggelsten (kd) 
  Jan-Olof Petersson (fp) kl. 09.15-10.50 
 
 Tjänstemän Kommunchef Anna-Lena Cederström 
  Ekonomi- och finanschef Bo Johansson 
  Personalchef Anneli Ekström 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
  Informationschef Ulla Nelson 
  Näringslivschef Peter Adaktusson 
  Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren 
  Samordnare Anders Jaryd 
  Chef för strategisk planering Tore Almlöf kl. 08.30-09.05 
  Hamnchef Lars-Håkan Winkler kl. 09.00-09.10 
  Agenda 21-samordnare Sven-Olof Petersson kl. 08.30-09.40 
  Utvecklingschef Hans Håkansson kl. 09.55-10.25  
  Kommunekonom Åke Karlsson kl. 10.00-10.50 
  Kommunsekreterare Laila Karlsson 
  
Utses att justera   Ann-Charlotte Svensson  
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Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
 
Underskrifter 
Sekreterare  …………………………………………… §§ 71-87 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ……………………………………………. 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare ……………………………………………… 
 Ann-Charlotte Svensson  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den     maj 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
……………………………………. 
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§ 71 
Informationer och föredragningar       
 
1. Yttrande över Blekingetrafikens marknadsplan föredras av chefen för strategisk  
planering Tore Almlöf, 
 

 2. Investeringstillstånd för utbyggnad av gästhamn föredras av hamnchef Lars-
Håkan Winkler, samt investeringstillstånd för vattenledning östra skärgården 
föredras av förvaltningschef Anders Jaryd, 

 
 3. Miljöbokslut 2004 föredras av Agenda 21-samordnare Sven-Olof Petersson, 
 
 4. Representationspolicy för Karlskrona kommun föredras av kommunchef Anna-

Lena Cederström, 
 
 5. Investeringstillstånd för industrispåret till Verkö föredras av utvecklingschef 

Hans Håkansson, samt  
 
 6. Budgetuppföljning februari med förslag till ombudgeteringar och nya budget-

direktiv föredras av ekonomi- och finanschef Bo Johansson och kommunekonom 
Åke Karlsson. 

 
 7. Under punkten övrigt tar Carl-Göran Svensson (m) upp frågan om vad som 

hände med fotografierna i Ramdala medborgarhus som tagits bort trots 
kommunstyrelsebeslut.   

 
 Ordföranden svarar och samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren får i 

uppdrag att lämna en redovisning i ärendet. 
 
 8. Gerthie Olsson (s) informerar om seminarium den 25 maj 2005 kl. 08.30-12.00 i 

Ehrenswärdska gymnasiets aula. Redovisning av: 1. Rapport från Gehl Architects 
om Stadsanalys i Karlskrona och 2. Handelsutredning om uppdrag och utveck-
lingstendenser genom Handelns Utredningsinstitut. 

 _______   
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Kommunfullmäktige 2005.21.107 

 
 
 
 
 
 

§ 72 
Yttrande över förslag till marknadsplan för Blekingetrafiken 2007-2010     
 
Enligt trafikavtalet med ägarna skall Blekingetrafiken varje år göra en marknads-
plan. Planen skall avse de två verksamhetsåren efter nästkommande verksamhets-
år. Blekingetrafikens styrelse har vid sammanträde den 16 december 2004 beslutat 
att överlämna förslag till marknadsplan för åren 2007-2010 på remiss till ägarna.  
 
Bolaget skall under år 2005 upphandla i princip all busstrafik, tågtrafik och när-
trafik. Detta innebär att bolaget kommer att sluta avtal som sträcker sig fram till 
2010-2013. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inhämtat synpunkter på förslaget till marknads-
plan från äldre-, handikapp-, tekniska, barn- och ungdoms-, utbildnings- och 
samhällsbyggnadsförvaltningarna.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 april 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag i 12 attsatser. 

  
 Allmänna utskottet har vid sammanträden den 3 maj 2005 tillstyrkt förslaget. 
  
 Yrkanden 

Kent Lewén (fp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag attsatserna 1 och 3-12, 
avslag till attsats 2. 

  
 Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
 Mats Lindbom (c) yttrar sig. 
 
 Propositioner och beslut 

Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag attsatserna 1  
och 3-12. 

  
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag attsats 2 
mot Kent Lewéns avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 

  
 Reservation 

Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Carl-Göran 
Svensson (m) och Tommy Olsson (kd) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att uppdra till Blekingetrafiken att ta fram en analys över de demografiska 
förändringarna i länet för planperioden, 
 
2. att uppdra till Blekingetrafiken att i samband med upphandlingen av 
busstrafiken även redovisa ett alternativ med trafiken i egen regi, 
 
3. att uppdra till Blekingetrafiken att i samband med upphandlingen av 
busstrafiken ta med ett alternativ med små citybussar för trafiken i Karlskrona 
innerstad, 
 
4. att uppdra till Blekingetrafiken att i upphandlingen ta med alternativ med 
förnyelsebart bränsle för samtlig trafik, 
 
5. att uppdra till Blekingetrafiken att pröva om anropsstyrd trafik inom ramen för 
Närtrafiken kan ersätta någon eller några bussturer som har lågt resandetal, 
 
6. att uppdra till Blekingetrafiken att övergå från nettokostnadsavtal till 
bruttokostnadsavtal när det gäller trafiken, 
 
7. att uppdra till Blekingetrafiken att öka sitt engagemang i trafiken på Kust till 
kustbanan för att skapa en gemensam arbetsmarknads- och studieregion i triangeln 
Växjö-Kalmar-Karlskrona, 
 
8. att systemmässigt knyta ihop Kust till kustbanan och Blekinge kustbana för att 
möjliggöra genomgående trafik,  

 
9. att uppdra till Blekingetrafiken, att tillsammans med länstrafikbolaget i Kalmar 
län och Kronobergs län, skapa ett prismässigt attraktivt månadskort för resor i 
triangeln Växjö-Kalmar-Karlskrona, 
 
10. att uppdra till Blekingetrafiken att låta en oberoende part utvärdera 
Närtrafiken, 
 
11. att i övrigt ge Blekingetrafiken tillkänna vad kommunledningsförvaltningen 
anfört gällande förslag till marknadsplan för åren 2007-2010, samt 
 
12. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid Blekingetrafikens AB 
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan. 
_______ 
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Länsstyrelsen Blekinge län 2005.100.760 
Socialnämnden  
Akten 
 
 
 

 
§ 73 
Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet  
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 25 april 2005, § 44 och 45, lämnat 
slutrapport av projektet ”Karlskrona samlas mot droger” och samordnartjänst – 
samt förslag på och motiv för fortsatt förstärkt drog- och brottspreventiv 
samordning i Karlskrona. 
 
Socialnämnden har till kommunstyrelsen översänt ansökan till Länsstyrelsen i 
Bleking län om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och 
drogområdet. Socialnämnden har för egen del beslutat godkänna rapport och att 
arbeta i enlighet med förslag till drogpreventiv samordning under förutsättning att 
projektmedel beviljas. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen   
 
1. att godkänna slutrapporten av projektet ”Karlskrona samlas mot droger” och 
översända densamma till Länsstyrelsen Blekinge län, 
 
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter och 
förutsättningar för fortsatt samordning av det brottspreventiva arbetet, samt  
 
3. att hos Länsstyrelsen i Blekinge län ansöka om projektmedel/utvecklingsmedel 
med sammanlagt belopp om 157 750 kronor för drogpreventiv samordning. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.436.178 
 
 
 
 
 
 

§ 74 
Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot 
olyckor i Karlskrona kommun åren 2005-2006 
 
Kommunfullmäktige beslöt den 3 mars 2005, § 8, att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen. Invändningen mot att anta förslaget var i första hand syn-
punkten att det i programmet saknades mål kring förebyggande åtgärder mot 
olyckor till havs. Räddningstjänst delas upp i ett kommunalt och ett statligt ansvar. 
Räddningstjänst till havs är i huvudsak ett statligt ansvar fördelat mellan 
Kustbevakningen och Sjöfartsverket. 
 
Det nu aktuella handlingsprogrammet skall i första hand betraktas i perspektivet av 
att det behandlar kommunala insatser och ansvar. Att påverka förebyggande åtgär-
der inom sjöfarten kan antas ligga utanför det primära syftet med kommunens 
handlingsprogram men utesluter naturligtvis inte ett kommunalt engagemang på 
olika arenor för att nå ökad säkerhet till havs. 
 
I sammanhanget konstateras att kommunen sedan tidigare, på olika sätt, tagit 
initiativ som har beröringspunkter med det nu aktuella ärendet. Exempelvis har 
kommunfullmäktige beslutat att kommunens oljeskyddsplan skall revideras och 
kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att kommunen skall medverka i 
Interreg projektet Baltic MASTER. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
att tillstyrka förslag till handlingsprogram. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att för egen del, senast den 1 
augusti 2005, upprätta och besluta om prestationsmål med föreliggande handlings-
program som grund. 
_______ 
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Tekniska nämnden 2005.186.846 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende 
Akten   
 
 
 

§ 75 
Investeringstillstånd för utbyggnad av gästhamn 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 21, beslutat att hos 
kommunstyrelsen begära investeringstillstånd i rubricerade ärende. I tekniska 
nämndens investeringsbudget finns 750 000 kronor upptagna för utbyggnad av 
gästhamn från 90 till 136 platser. Därutöver blir det ytterligare ca 30 platser som 
skall lämnas över till Tallebryggans Båtklubb. 
 
Efter inkomna anbud på rubricerade arbeten har en total kostnadssammanställning 
upprättats. Denna visar på en slutkostnad på 700 000 kronor. Ökade driftskostna-
der (inklusive kapitalkostnader) finansieras med ökade intäkter av båtplatsavgifter. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av gästhamn. 
_______   
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Tekniska nämnden 2005.187.344 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende 
Akten 
 
 
 

§ 76 
Investeringstillstånd för vattenledning östra skärgården 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 22, beslutat hem-
ställa hos kommunstyrelsen om investeringstillstånd till ny sjöledning i östra 
skärgården för 2 mkr. 
 
Öarna Långören, Stenshamn, Inlängan och Ungskär har vattentankar som fylls av 
en vattenpråm sommartid för att förbättra vattenförsörjningen. 
 
I tekniska nämndens investeringsbudget för 2005 finns 2 mkr upptagna för en 
sjöledning till dessa öar från Torhamn. Det kommer att upprättas ett tappställe på 
varje ö som ersätter befintliga vattentankar där man kan hämta vatten i dunk eller 
motsvarande. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att meddela investeringstillstånd till ny sjöledning i östra skärgården för 2 mkr. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   
 
 
 
 
 
 
 

§ 77 
Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun 
 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en 
översyn av policyn för representation och gåvor. Kommunledningsförvaltningens 
har reviderat befintlig policys för representation, gåvor och uppvaktning. Denna 
policy är kommunövergripande och gäller både för samtliga anställda och 
förtroendevalda inom Karlskrona kommun och dess bolag. I policyn har 
Skatteverkets bestämmelser beaktats. 
 
Denna policy ersätter från och med den 1 juni 2005 samtliga tidigare gällande 
policy angående representation, gåva och pensionsavtackning. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 maj 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkanden 

Efter förmiddagens diskussion yrkar ordföranden att uppdra åt personaldelega-
tionen att återkomma med förnyat förslag kring kommunens uppvaktningar vid 50 
års uppvaktningar och pensionsavgång. 
 
Tommy Olsson (kd) yrkar att sista meningen stryks i punkt 1:3 att - Vid enstaka 
tillfällen kan avsteg från denna huvudregel få göras.  
 
Propositioner 
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets förslag mot Tommy 
Olssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag. 
 
Därefter beslutar kommunstyrelsen bifalla tilläggsyrkandet om uppdrag till 
personaldelegationen. 

  
Reservation 
Tommy Olsson (kd) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att ge personaldelegationen i uppdrag att återkomma med förnyat förslag kring 
kommunens uppvaktningar vid 50 års uppvaktningar och pensionsavgång. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta föreslagen policy för representation och gåvor för Karlskrona 
kommunkoncern, samt 
 
2. att denna policy skall börja gälla från den 1 juni 2005. 
_______   
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 Kommunfullmäktige 2005.177.042 
 
 
 
 
 

 
§ 78 
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008 
 
Förslaget bygger på en överenskommelse den 2 maj 2005 mellan socialdemokra-
terna, vänsterpartiet och miljöpartiet, protokollsbilaga 1. 
Budgetuppföljningsrapport per den 28 febru-ari 2005 ligger också till grund för 
förslaget. Även regeringens vårproposition med dess satsningar på åtgärder för 
bland annat långtidsarbetslösa har beaktats. Däre-mot är det naturligtvis just nu 
inte möjligt att konkret ta hänsyn till regeringens uttalande i vårpropositionen om 
att kommunsektorn kan behöva tillföras ytterligare resurser i höstens 
budgetproposition. 

  
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den  3 maj 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkande 

Kent Lewén (fp) yrkar bifall till ombudgeteringsförslaget och yrkar enligt 
Alliansens förslag till budgetdirektiv för år 2006-2008 Tillväxt och livskvalité i en 
framtidskommun.  
 
Ordföranden yrkar bifall till majoritetens förslag med tilläggsattsats att inom ramen 
för befintlig verksamhet införa en friskvårdstimme i veckan på arbetstid för den 
anställde. 
 
Propositioner och beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt majoritetens/allmänna utskottets förslag 
till ombudgeteringar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt om de finansiella målsättningar, attsats 1, som 
är desamma i majoritetens och minoritetens förslag till direktiv. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på majoritetens förslag i övrigt mot 
minoritetens förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens/allmänna 
utskottets förslag. 
 
Därefter beslutar kommunstyrelsen bifall tilläggsyrkandet.  
 
Reservationer 
Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Carl-Göran 
Svensson (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig skriftligt 
till förmån för eget yrkande, protokollsbilaga 2. 
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 Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
 A. Ombudgetering år 2005 
 

1. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 0,5 mkr för projektet Hälsa på 
arbetsplatsen från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i årsbudgeten år 
2005, 

 
2. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 6 mkr för projekt Arena Rosenholm 
från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i årsbudgeten år 2005, 
 
3. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 1 mkr för projektet 
Bredbandsutbyggnad från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i 
årsbudgeten år 2005, 
 
4. att utöka budgetramen för högskoleverksamheten år 2005 med 125 tkr avseende 
studenternas fria resor på Kustpilen vårterminen år 2005, genom överföring av 
medel från kommunstyrelsens reserv för volym- och kvalitetsökning, samt 
 
5. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 0,4 mkr år 2005 av de investeringsmedel 
om 0,8 mkr som avsatts under kommunstyrelsen för inventarier i samband med 
demografisk utbyggnad av förskolan. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 B. Budgetdirektiv 
 

1. att uppmana Affärsverken att strukturera sin ekonomiska information till 
kommunstyrelsen så att de olika affärsområdenas resultat kan särskiljas och 
aktuella investeringar kan hänföras till respektive affärsområde. Affärsområdet 
energi bör uppdelas på elnät, elhandel och fjärrvärme, 
 
2. att uppmana Karlskronahem att strukturera sin ekonomiska information till 
kommunstyrelsen så att resultaten för bostäder, lokaler och äldreomsorgslokaler 
kan särskiljas och aktuella investeringar kan hänföras till respektive affärsområde, 
samt   
 
3. att uppmana tekniska nämnden att strukturera sin ekonomiska information till 
kommunstyrelsen så att de större verksamhetsområdenas resultat kan särskiljas och 
aktuella investeringar kan hänföras till respektive affärsområde. 

 
  - - 
   
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 A. Ombudgetering 
  

1. att utöka handikappnämndens budgetram för år 2005 med 5 mkr och att finan-
siera denna utökning genom ianspråktagande av 5 mkr ur befintlig reserv för 
volym- och kvalitetsökningar under huvudprogrammet Finansiering, 
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2. att tillfälligt utöka socialnämndens budgetram avseende socialbidrag för år 2005 
med 4 mkr genom ianspråktagande av 4 mkr ur reserven för volym- och kvalitets-
ökningar, 
 
3. att utöka utbildningsnämndens budgetram för år 2005 med 8 mkr, 
 
4. att utöka ramen för Stöd till kollektivtrafiken med 0,2 mkr år 2005 avseende 
andra halvåret med krav på Länstrafiken att även i fortsättningen upprätthålla 
nattbusstrafiken inom Karlskrona kommun, 

 
5. att utöka kulturnämndens budgetram för år 2005 med 0,1 mkr för finansiering 
av den årliga kostnaden för en ny flygel, 
 
6. att utöka idrotts- och fritidsnämndens budgetram för år 2005 med 0,1 mkr för 
finansiering av den årliga kostnaden för investeringar i idrottshallen avseende 
upprustning av duschrum och utbyte av bänkar, 
 
7. att budgetera en resultatförsämring avseende kommunens resultatandel i 
Gullberna KB med 0,8 mkr år 2005 med anledning av försenade försäljningar, 

 
8. att år 2005 öka avkastningskravet på moderbolagskoncernen med 8 mkr 
relaterat till det positiva resultatet avseende år 2004, 
 
9. att utöka ramen för Pensioner år 2005 med 1,5 mkr, 
 
10. att minska reserven för löne- och prisstegring år 2005 med 2,5 mkr, 
 
11. att minska ramen för det externa finansnettot (kostnad) med 7,1 mkr år 2005, 
samtidigt som det interna finansnettot (intäkt) minskas med 1 mkr, 
 
12. att räkna ned skatteintäkter och generella statsbidrag år 2005 med 9 mkr, 
 
13. att medge barn- och ungdomsnämnden år 2005 disponera 1 050 000 kronor av 
de investeringsmedel som kvarstod oförbrukade vid utgången av år 2004, för ut-
rustning, inventarier och ombyggnader i enlighet med av nämnden redovisad 
specifikation, och att bevilja nämnden omedelbart investeringstillstånd för dessa 
projekt, samt 
 
14. att anmoda berörda nämnder att vidta sådana åtgärder att befarade negativa 
budgetavvikelser år 2005 inte uppstår.  

 
  
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 B. Budgetdirektiv  
  
 1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2006-2008: 

a) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 2 % av    
    skatteintäkter och statsbidrag vardera åren 2006, 2007 och 2008, 
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b) Samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel, med undantag av 
     investeringar för dricksvattenrening vid Johannishusåsen och investering i  
     Arena Rosenholm, och kommunens investeringsutgifter skall varje år begränsas  
     till ett belopp som motsvarar samma års avskrivningsmedel, samt 
c) 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 2006 och 2007 
i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 2005-2007 primärt även skall gälla 
som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 2006-2008, 
 
3. att nämndernas ramar för åren 2006 och 2007 därvid skall räknas upp med 
anledning av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av verksamhetsföränd-
ringar, som beslutats i årsbudgeten för år 2005, och att dessa uppräkningar skall 
finansieras genom ianspråktagande av medel ur reserven för volym- och kvalitets-
ökning i treårsbudgeten 2005-2007, 
 
4. att skatteintäkter och statsbidrag år 2006 dock skall reduceras med 12 mkr och 
år 2007 med 14 mkr jämfört med gällande treårsbudget 2005-2007 med anledning 
av skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Landsting, och att 
belopp för skatteintäkter och statsbidrag år 2008 skall tas upp i enlighet med 
prognos från Sveriges Kommuner och Landsting,  
 
5. att ramen för det externa finansnettot (kostnad) skall minskas med 4 mkr år 
2006 och med 5 mkr år 2007 jämfört med gällande treårsbudget 2005-2007, 
 
6. att ramen för det externa finansnettot (kostnad), exklusive ränta på 
pensionsskuld, skall tas upp med 14,7 mkr år 2008,  
 
7. att reserven för löne- och prisstegring skall minskas med 5,5 mkr år 2006 och 
med 7 mkr år 2007 jämfört med gällande treårsbudget 2005-2007, och att samma 
reserv skall ökas med 65 mkr mellan år 2007 och år 2008, 
 
8. att beloppen avseende Pensioner skall ökas med 1,5 mkr netto vardera åren 
2006 och 2007 och tas upp med 36,6 mkr netto år 2008, 
 
9. att kommunbidraget till handikappnämnden skall ökas och reserven för volym- 
och kvalitetsökning minskas med 5 årliga miljoner från år 2006 jämfört med 
gällande treårsbudget, som konsekvens av ombudgetering år 2005, 
 
10. att kommunbidraget till socialnämnden avseende socialbidrag skall ökas och 
reserven för volym- och kvalitetsökning minskas med 2 miljoner kronor år 2006 
jämfört med gällande treårsbudget, med anledning av beräknat ökat behov av 
socialbidrag nämnda år, 
 
11. att kommunbidraget till utbildningsnämnden skall ökas med 8 årliga miljoner 
kronor från år 2006 jämfört med gällande treårsbudget, som konsekvens av 
ombudgetering år 2005,  
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12. att kommunbidraget avseende kollektivtrafiken skall ökas med 0,2 mkr år 
2006 avseende första halvåret med krav på Länstrafiken att även fortsättningsvis 
upprätthålla nattbusstrafiken inom Karlskrona kommun, 
 
13. att kommunbidraget till kulturnämnden avseende Konserthuset skall ökas med 
0,1 årliga miljoner kronor från år 2006 jämfört med gällande treårsbudget, som 
konsekvens av ombudgetering år 2005, 
 
14. att kommunbidraget till idrotts- och fritidsnämnden avseende idrottshallen 
skall ökas med 0,1 årliga miljoner kronor från år 2006 jämfört med gällande 
treårsbudget, som konsekvens av ombudgetering år 2005, 
 
15. att avkastningskravet på moderbolagskoncernen skall ökas med 2 mkr åren 
2006 och 2007 jämfört med gällande treårsbudget och att denna högre nivå på 
avkastningskravet skall gälla även för år 2008, 
 
16. att realisationsvinster från exploateringar och fastighetsförsäljningar skall 
budgeteras med ytterligare 2 mkr vardera åren 2006-2008 utöver de 5 mkr per år 
som är upptagna i gällande treårsbudget, 
 
17. att reserven för volym- och kvalitetsökning skall minskas med 2 mkr vardera 
åren 2006-2008 jämfört med gällande treårsbudget, avseende medel avsatta för 
ökade skolskjutskostnader, 
 
18. att kommunbidraget avseende kommunstyrelsens projektbudget tillfälligt år 
2006 skall minskas med 2 mkr, 
 
19. att kommunens resultatandel i Gullberna KB för år 2006 budgeteras med ett 
förbättrat resultat om 1,2 mkr till följd av försenade försäljningar, 
 
20. att ge kommunstyrelsen (chefsgruppen) i uppdrag att ta fram förslag på riktade 
rationaliseringar genom samordning uppgående till 3 mkr år 2006 och 5 mkr åren 
2007 och 2008, 
 
21. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika 
nämnderna år 2008 som för år 2007, 
 
22. att uppta 4 mkr i den centrala säkerhetsmarginalen även år 2008, 
 
23. att för år 2006 budgetera resterande s k Wärnerssonbidrag till personalför-
stärkning inom skola/fritidshem enligt nuvarande modell i form av ett till barn- och 
ungdomsnämnden respektive utbildningsnämnden riktat statsbidrag, 
 
24. att ge samtliga nämnder i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2005 
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 
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nödvändiga volym- och kvalitetsökningar. Presenterar nämnden inte sådana förslag 
kommer avräkning att ske mot nämndens kompensation för prisökning, 
 
25. 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, 
 
26. att inom ramen för befintlig verksamhet införa en friskvårdstimme i veckan på 
arbetstid för den anställde, samt 
 
27. 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 2005. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2005.87.042 
  
 
 
 
 
 

§ 79 
Miljöbokslut 2004 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att årligen ställa samman 
kommunens miljöbokslut. 2004 års miljöbokslut redovisar bland annat nyckeltalen 
som framtagits inom nätverket Sveriges Ekokommuner där Karlskrona är en av 60 
medverkande kommuner. Kommunens miljöarbete styrs av de politiskt antagna 
styrdokumenten miljöplan, miljöpolicy och Agenda 21-dokument och inriktningen 
är att anpassa verksamheterna mot en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2005 lämnat 
beslutsförslag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att besluta  
 
att godkänna miljöbokslut för år 2004. 
_______    
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Tekniska nämnden 2004.269.530 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 80 
Begäran om investeringstillstånd för industrispår till Verkö   

 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 april 2005, § 36, beslutat föreslå 
kommunstyrelsen att meddela investeringstillstånd för upprustning av 
industrispåret inom ramen för 3 400 000 kronor varav ca 1 400 000 kronor 
finansieras med EU-medel och återstoden 2 000 000 kronor med kommunalt 
anslag i 2005 års investeringsbudget. 

 
EU har i sin Vitbok deklarerat att målsättningen är att 35 % av alla internationella 
transporter skall gå på järnväg. Detta av miljöskäl och för att avlasta redan 
igenkorkade vägsystem.  
 
EU föreskriver att hamnar, för att klassificeras som Trans European Network 
(TEN) hamnar skall ha förbindelse både med landsväg och järnväg till det 
nationella väg- och järnvägssystemet. Karlskrona är idag klassificerat som TEN-A 
hamn, d.v.s. en av de hamnar i Sverige som finns med på EU:s karta över viktiga 
hamnar i Europa. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att meddela investeringstillstånd för upprustning av industrispåret inom ramen för 
3 400 000 kronor varav ca 1 400 000 kronor finansieras med EU-medel och 
återstoden 2 000 000 kronor med kommunalt anslag i 2005 års investeringsbudget. 
_______ 
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 Kommunfullmäktige   2004.282.005 
 
 
 
 
 
 

§ 81 
Svar på motion om mobil telefoni  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 2004, § 89, av Mats 
Lindbom (c). Motionären föreslår att genom tillämpning av försiktighetsprincipen 
rekommendera alla anställda att vid användning av mobila telefoniapparater skall 
dessa vara försedda med headset och att inte föra samtal i bil om yttre antenn 
saknas, samt att bärbara telefoner i kommunens telefonisystem skall utrustas med 
headset. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2005 lämnat yttran-
de och beslutsförslag. Motionären skriver att Landstinget Blekinge har utrett 
frågan. De har i sin utredning konstaterat att forskningen på området inte kunnat 
belägga huruvida strålningen från mobila telefoner är skadliga för människan. 
Karlskrona kommun har ca 1000 mobiltelefoner och ca 350 bärbara Dect-telefoner. 
Praxis idag är att den anställde som vill ha ett headset får det. Det finns dock ingen 
så tydlig rekommendation som motionären föreslår. 
 
Frågan har prövats av kommunhälsan som föreslår en tillämpning som ligger i linje 
med det som motionären föreslår. Förslaget blir således att bifalla motionen och 
förtydliga gällande policy i enlighet med motionen och kommunhälsans förslag.  

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 maj 2005 tillstyrkt förslaget. 
  
 Mats Lindbom yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.  
 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att bifalla motionen, 
 
2. att komplettera befintlig policy för användning av e-post, Internet och telefoni i 
enlighet med motionen och kommunhälsans rekommendation, samt 
 
3. att kostnader för utrustning skall belasta respektive förvaltning. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.131.719 
 
 
 
 
 
 

§ 82 
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. 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 28 oktober 2004, § 150, att 
återremittera ärendet med uppdrag att motionen skulle remitteras till samtliga 
nämnder, styrelser och bolag. 
 
Remisssynpunkter  
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 
Räddningstjänsten Östra Blekinge den 28 oktober 2004 § 150 
Kruthusen Företagsfastigheter den 18 januari 2005 
Tekniska nämnden den 25 januari 2005 § 1  
Affärsverken Karlskrona AB den 28 januari 2005 
AB Karlskronahem den 1 februari 2005 § 10 
Miljö- och byggnadsnämnden den 9 februari 2005 § 56 
Handikappnämnden den 16 februari 2005 § 1  
Äldrenämnden den 30 mars 2005 § 22  

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 april 2005 sammanställt 
yttrandena och lämnat beslutsförslag. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 maj 2005 tillstyrkt förslaget. 

 
Yrkande 
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Dessins 
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
Reservation 
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2005.124.332 
 
 
 
 
 
 
 

§ 83 
Svar på medborgarförslag om ny lekplats på Hasslö   
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 
28, av Jeanette Petersson m.fl. Boende på Hasslö har hemställt om att en ny 
lekplats anläggs på västra delen av Hasslö. De flesta lekplatserna är belägna mitt 
på ön och man måste därför förflytta sig längre sträckor, ibland med bil. Totalt 
berör detta ca 20 familjer. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 27, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. På Hasslö finns för närvarande tre kommunala lekplatser. Att 
anlägga ytterligare en lekplats innebär, förutom en anläggningskostnad på ca 200 
tkr, också ökade kostnader för drift och underhåll även om denna skulle kunna 
drivas som ett självförvaltningsobjekt. 
 
Frågan kommer att behandlas i tekniska nämnden i samband med budgetarbetet för 
år 2006 varvid behovet då bör prövas mot andra angelägna objekt. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att medborgarförslaget om ny lekplats på västra sidan av Hasslö prövas av 
tekniska nämnden i samband med 2006 års budgetarbete, samt 
 
2. att medborgarförslaget därmed skall anses besvarat. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.433.512 
 
 
 
 
 
 
 

§ 84 
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet i Mariedalsområdet  
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 
132, av Sven Ranfors. Förslaget innebär att hastigheten sänks till 30 km/tim i 
Mariedalsområdet samt att eventuellt genomfartsförbud för motorfordon införs på 
Lärkvägen mellan Hortenvägen och Infartsvägen. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 25, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. De båda föreslagna åtgärderna är lokala trafikföreskrifter och 
det är tekniska nämnden i egenskap av trafiknämnd som fattar beslut om nya 
föreskrifter. 
 
Tekniska nämnden beslöt för egen del att erbjuda de boende att utplacera 
blomlådor i enlighet med de regler tekniska nämnden fastställt vid sammanträde 
den 20 april 1999, § 58.  
 
Nämnden föreslår fullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget om hastighets-
begränsning 30 km/tim i Mariedalsområdet och genomfartsförbud för motorfordon 
på Lärkvägen mellan Hortenvägen och Infartsvägen, samt att medborgarförslaget 
därmed skall anses besvarat. 

 
  

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  

 
att avslå medborgarförslaget om hastighetsbegränsning och genomfartsförbud i 
Mariedalsområdet. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2004.488.512 
 
 
 
 
 
 

§ 85 
Svar på motion om farliga vänstersvängar 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24-25 november 2004, § 161, 
av Jörgen Johansson (c). Motionären yrkar att kommunen inför förbud mot 
vänstersväng för fordon på Lyckebyvägen i vägkorsningen med Stationsvägen. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 28, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att under 2005 skall nya 
Järavägen vara färdigställd. Den beräknas få en dygnstrafik om ca 5000 fordon, 
samtidigt beräknas trafiken på Lyckebyvägen minska med ca 50 procent och 
trafikproblemen i korsningen med Stationsvägen minska i motsvarande grad.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att i avvaktan på effekten av utbyggnaden av Järavägen avslå motionen, samt 
 
2. att motionen därmed är besvarad. 
_______ 
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Akterna 
 
 
 
 

§ 86 
Anmälningsärenden   

 
a.   Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
b. Kommunfullmäktiges protokoll den 28 april 2005 
c. Regeringsbeslut 050323 från Utbildnings- och kulturdepartementet om 

fastställande av skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Godnatts 
fästningstorn       

d. Regeringsbeslut 050323 från Utbildnings- och kulturdepartementet om 
fastställande av skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet 
Kurrholmens fästningstorn 

e. Kommunledningsförvaltningens skrivelse till Länsstyrelsen 050414 att avstå 
från att avge yttrande över Blekingesjukhuset begäran om tillstånd för allmän 
kameraövervakning   

f. Marknadsföringsavtal 050408 mellan Karlskrona kommun och Karlskrona 
Tennisklubb  

g.   Länsstyrelsen i Blekinge län 
• Beslut 0050317 om undantag från beträdnadsförbud i fågelskyddsområden 

i Blekinges skärgård för Torhamns fågelstation 
• Yttrande till finansdepartementet 050321 över betänkandet En lag om 

Sveriges indelning i län och landsting (SOU 2004:18)   
• Beslut 050329 om undantag från beträdnadsförbud i fågelskyddsområden i 

Blekinges skärgård för Björn-Eyvind Swahn 
       h.  Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2005 
            nr 17   Blockader vid byggnadsentreprenader   

nr 18   Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.  
           med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd  
nr 20   Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.  
           med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 
nr 21   Huvudöverenskommelse 05 om lön och allmänna anställningsvillkor  
           m.m. med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges Läkarförbund, samt  
           överenskommelse om avtal som inte omfattas av Huvudöverenskommel- 
  se 05 
nr 22   Huvudöverenskommelse med Akademiker Alliansen 
nr 23   Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler  
nr 24   Vårpropositionen 2005 
nr 25   Beslut om särskild sjukfrånvaroavgift 
nr 26   Anvisningar om tolkning och tillämpning av PA-KL och PAK/LPAK 
nr 27   Huvudöverenskommelse 05 om lön och allmänna anställningsvillkor  
           m.m. med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, Vårdförbundet  
_______  
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Apoteket AB 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 87 
  Öppnande av apoteket i Nättraby, Karlskrona kommun 
 
  Apoteket i Nättraby stängdes p.g.a. brist på kvalificerad personal år 2000. Nu, fem 

år senare har Karlskrona kommun per telefon informerats om att Apoteket AB inte 
ämnar öppna apoteket. 

 
  Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2005 lämnat yttrande 

och föreslagit att kommunstyrelsen i Karlskrona kommun kräver att Apoteket AB 
åter öppnar apoteket i Nättraby. 

 
  Karlskrona kommun önskar svar från Apoteket AB senast den 30 juni 2005. 
 
  Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall. 
 
 
  Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
  att godkänna att skrivelsen sänds till Apoteket AB.  
  _______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 31 maj 2005 

§ 88 Informationer och föredragningar  

§ 89 Yttrande över slutbetänkandet Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna 

§ 90 Förstudie om regionalt energikontor i Blekinge  

§ 91 Uppdatering av kommunens grafiska profil 

§ 92 Ombudgetering och investeringstillstånd för broförnyelse och ny gång- och cykelväg  
               Lyckeby-Lösen            

§ 93 Arbetsordning för Karlskrona kommunfullmäktige 

§ 94 Bolagsbildning AB Arena Rosenholm Karlskrona 

§ 95 Ekonomisk översyn för stiftelsen Björkholmsstugor 

§ 96 Försäljning av fastigheten Molnvädret 6, Hässlegården 

§ 97 Utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun 

§ 98 Investeringstillstånd för ombyggnad av metodkök, barutbildning, sophantering m.m. vid  
               Östersjöskolan         

§ 99 Svar på motion om medel till studieresor i syfte att illustrera kommunismens och  
               nationalsocialismens brott mot mänskligheten      

§ 100 Svar på motion om att införa rådslag 

§ 101 Svar på motion om instiftande av priset ”Guldboken” 

§ 102 Anmälningsärenden 

§ 103 Investeringstillstånd för storköksutrustning i samband med ombyggnad av Eklidens kök 

§ 104 Delårsbokslut per den 30 april 2005 för Karlskrona kommunkoncern 

§ 105      Rekrytering av ny stadsarkitekt  

§ 106 Sammanträdets avslutning 

_______ 
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Plats och tid Arena Rosenholm, Vasallens lokal Allatorp 
 tisdagen den 31 maj 2005, kl. 08.30-14.45 
 Sammanträdet ajourneras kl. 10.00-11.00  
 Sammanträdet ajourneras kl. 11.30-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf. Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Patrik Enstedt (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) kl. 08.30-13.00 
  Börje Nilsson (s) 
  Gunilla Ekelöf (fp) 
  Karl-Gösta Svenson (m) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Tommy Olsson (kd) 
  Mats Lindbom (c) 
  Günter Dessin (v) 
   
Tjänstgörande ersättare Ewa Lengstedt (s) 
  Marcel Abedini (mp) 
 
Närvarande  ersättare Rolf Andersson (s) 
  Lisbeth Bengtsson (s) 
  Patrik Hansson (s) 
  Carl-Göran Svensson (m) 
  Mikael Andersson (fp) 
  Inga Lill Siggelsten Blum (kd) 
  Torbjörn Åkesson (c) 
  Ulf Hansson (v) 
 
 tjänstemän Näringslivschef Peter Adaktusson 
  Personalchef Anneli Ekström 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
  Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren  
  Samordnare Anders Jaryd 
  Informationschef Ulla Nelson kl. 08.30-10.50, 13.00-14.45 
  Ekonomichef Bengt Nilsson kl. 08.30-11.30 
  Marknadsförare Tina-Mari Eriksson kl. 08.30-11.30 
  Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson kl. 09.00-09.40 
  VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl. 09.20-09.40  
  Kommunsekreterare Laila Karlsson 
  
Utses att justera Börje Nilsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse  
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Underskrifter 
Sekreterare …………………………………………. §§ 88-106 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ………………………………………….. 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare ………………………………………….. 
 Börje Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 juni 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar   
 
…………………………………………….. 
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§ 88 
Informationer och föredragningar 
 
Under förmiddagen lämnades följande informationer och föredragningar:  
 
1. Uppdatering av kommunens grafiska profil föredras av informationschef Ulla 
Nelson och marknadsförare Tina-Marie Eriksson. Förslaget tillstyrks med ett 
förtydligande av hur kommunvapnet får användas, 
 
2. Bolagsbildning AB Arena Rosenholm Karlskrona föredras av controller Olle 
Karlsson, 
 
3. Utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun föredras av idrotts- och 
fritidschef Ann-Katrin Olsson,  
 
4. Delårsbokslut för Karlskrona kommunkoncern per den 30 april 2005 föredras av 
ekonomichef Bengt Nilsson och VD för Karlskrona Moderbolag Lottie Dahl Ryde. 
Ordföranden informerar om vidtagna åtgärder och beslutsförslag från Affärsverken 
om investeringstillstånd som skall ingå i beslutet, samt   
 
5. Ordföranden lämnar information om att de restmassor som körs bort från 
Rosenholm läggs ute på Bubbetorp. Där han man funnit en projektil och området 
är avspärrat och polis m.m. finns på plats. 
Under eftermiddagen meddelar ordföranden att det var en ofarlig projektil och att 
Bubbetorp öppnats igen. 

 
 6. Under eftermiddagen lämnas information om AB Arena Rosenholm Karlskrona.   
 a) Övergripande information visioner, visning av området, invigningen och  
     Hälsans hus lämnas av projektchef Michael Fransson 
 b) Information om bygget, ytor och hus som kommunen äger samt ekonomin   
                               lämnas av fastighetschef Håkan Franzén 
 c) Planchef Hans Juhlin informerar om planläggning av området 
 d) Information om skolan och Arena Rosenholm lämnas av projektledare Birgitta  
                               Strelert. Barn- och ungdomsnämndens inriktning om prova-på-verksamhet,  
                               idrottsprofil/extra träning och ny skola med idrottsinriktning för grundskole-   
                               elever presenteras. Idéer finns om kompetensutveckling, dans, lägerskola m.m. 

 e) Projekt Aktivitetscenter presenteras av personalchef Anneli Ekström.  
                                        Karlskrona kommun och Landstinget tar fram ett projekt för att få tillbaka  
                                        långtidssjukskrivna i arbete. Långtidssjukskriva = över 60 dagar och det rör sig  
                                        om 700 personer. Beslut om projektet kommer att tas i augusti månad 2005. 
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 7. Ledamöter, ersättare och tjänstemän avslutar sammanträdet med att göra en 
rundvandring för att se hur långt bygget kommit och för att njuta av den vackra 
naturen. 

 _______ 
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Justitiedepartementet 2005.93.106 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 89 
Yttrande över slutbetänkandet Frågor om Förmyndare och ställföreträdare 
för vuxna (SOU 2004:112) 
 
Justitiedepartementet har den 18 februari 2005 översänt rubricerade ärende för 
yttrande senast den 15 juni 2005. 
 
Överförmyndarnämnden har med skrivelse den 10 maj 2005 lämnat sammanfatt-
ning, yttrande och beslutsförslag. Synpunkter från socialförvaltningen har infogats 
och avstämning har skett med överförmyndarenheter vid övriga länets kommuner. 
 
Nämnden skriver bland annat att kostnaderna kommer att öka väsentligt för de 
enskilda kommunerna när denna nya reform skall träda i kraft. För att göra över-
gången till den nya reformen smidig bör statliga medel riktas till överförmyndar-
enheterna. Dessa bör baseras på ärendemängden i de olika kommunerna. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att översända yttrandet till justitiedepartementet. 
_______ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2005.185.370  
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 90 
Förstudie om regionalt energikontor i Blekinge 

 
Region Blekinge har med skrivelse den 5 april 2005 översänt en förfrågan till 
Blekings kommuner och landsting om det finns intresse för att Region Blekinge 
går in med en ansökan om 150 000 kronor till Energimyndigheten för en förstudie 
om ett regionalt energikontor respektive om det kan finnas någon som kan genom-
föra en sådan förstudie. 
 
Kommunförbundet Blekinge gjorde 1999 en förfrågan till länets kommuner om 
intresset att medverka i Energikontor Sydost. Karlskrona kommun avböjde erbju-
dandet om medverkan med motiveringen att det var svårt att se, med stöd av de 
handlingar och uppgifter som kommunen erhöll vid tillfället, hur Energikontor 
Sydost skulle kunna ge kommunen konkret hjälp med att genomföra de åtgärder 
som var beskrivna i kommunens energiplan. 
 
Följande förutsättningar för förstudien bör gälla: 

• att en styrgrupp bestående av representanter från Blekinges kommuner, 
landsting och Region Blekinge tillsätts och får ansvaret för genomförandet 
av förstudien, 

• att styrgruppen beslutar om vilka utredningstjänster som skall anlitas för 
uppdraget, 

• att förstudien skall omfatta två alternativ; bildande av ett eget regionalt 
energikontor i Blekinge respektive medlemskap i Energikontor Sydost, 

• att förstudien skall omfatta mål och riktlinjer för verksamheten, 
organisationsutformning, finansiering och lokalisering av energikontoret. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att ställa sig positiv till att en förstudie genomförs som finansieras av 
Energimyndigheten och med beaktande av ovan nämnda förutsättningar. 
_______  
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Kommunfullmäktige   1999.173.105 
 
 
 
 
 
 

§ 91 
Uppdatering av kommunens grafiska profil 
 
Karlskrona kommuns nuvarande grafiska profil antogs av kommunfullmäktige i 
april 1999. Under de senaste åren har marknadsföring och varumärke blivit allt 
vanligare begrepp inom den kommunala verksamheten och den digitala tekniken 
ställer också nya krav som måste täckas in i den grafiska profilen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Karlskrona kommun är en stor koncern där många olika verk-
samheter samsas under samma varumärke. En konsekvent användning av profilen 
är en kvalitetsstämpel och gör att kommunens verksamhet lätt kan kännas igen.  
 
Uppdateringen av den grafiska profilen innebär inga stora förändringar. Den är 
moderniserad och kompletterad med profilfärger som kan användas både digitalt 
och i tryck. Något nytryck görs inte av den grafiska profilen, i stället finns den att 
hämta på intranätet. Det blir på så vis enklare att göra uppdateringar och att hålla 
den aktuell.  
 
I samband med uppdateringen av den grafiska profilen kommer utbildning att ske 
av berörda personer på de olika förvaltningarna.  

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 maj 2005 tillstyrkt förslaget med 
förtydligande om hur kommunvapnet skall användas.  

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta uppdateringen av den grafiska profilen för Karlskrona kommun, 
finansierad inom befintlig budget, samt  
 
2. att den föreslagna grafiska profilen gäller för all nyproduktion från och med den 
1 juli 2005. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.232.312 
 
 
 
 
 
 

§ 92 
Ombudgetering och investeringstillstånd för broförnyelse och ny gång- och 
cykelväg Lyckeby-Lösen  
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 april 2005, § 35, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Nämnden uppger att i investeringsbudgeten för 2005 finns 
projekten broförnyelse och gång- och cykelväg Lyckeby – Lösen budgeterade med 
4 100 000 kronor respektive 1 400 000 kronor. 
 
Då kostnaderna för broförnyelse överstiger budgeterade medel med 500 000 
kronor och kostnaderna för gc-vägen, genom statsbidraget, blir 500 000 kronor 
lägre än budgeterade medel, föreslår nämnden en omdisponering av anslagen. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta   
 
1. att ombudgetera 500 000 kronor från investeringsanslaget för gång- och 
cykelväg Lyckeby-Lösen till investeringsanslaget för broförnyelse, 
 
2. att meddela investeringstillstånd för projektet broförnyelse inom ramen 
4 600 000 kronor, samt 
 
3. att meddela investeringstillstånd för anläggande av gång- och cykelväg mellan 
Lyckeby och Lösen inom ramen 1 400 000 kronor, varav 500 000 kronor 
finansieras med statsbidrag. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.453.101 
 
 
 
 
 
 

§ 93 
Fastställande av arbetsordning för Karlskrona kommunfullmäktige, 
kommunal författningssamling 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
På uppdrag av kommunfullmäktiges ordförande inarbetas i arbetsordningen § 30 
en renodling av medborgarförslag och uteslutet ärenden som är ren verkställighet. 
Förtydligande genom redaktionell ändring har skett i § 34 andra stycket.  

 
 Patrik Hansson (s) yttrar sig. 
 
 Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förslaget. 
 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa arbetsordningen för kommunfullmäktige i Karlskrona kommun att 
träda i kraft den 1 juli 2005. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2002.272.210 
 
 
 
 
 
 

§ 94 
Bolagsbildning AB Arena Rosenholm Karlskrona 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 17 februari 2005, § 21, att ge 
projektledningsgruppen för Arena Rosenholm i uppdrag att arbeta vidare med 
förslag till bolagsordning, bolagsbildning m.m. för AB Arena Rosenholm, 
Karlskrona. Vid mötet presenterades och godkändes även förslag till ansvarsför-
delning mellan kommunens förvaltningar och bolaget.    

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 maj 2005 tillstyrkt förslaget med 
tillägget att i skrivelsen sidan 2 stryka om delägarskap ”med högst 49 %”.  
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att utifrån givna bolagsordning och ägardirektiv ge AB Karlskrona Moderbolag 
i uppdrag att bilda AB Arena Rosenholm Karlskrona, 
 
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att tillskapa ett aktieägartillskott om 
500 tkr för AB Arena Rosenholm, 
 
3. att finansiering av aktiekapitalet och aktieägartillskottet skall ske inom AB 
Karlskrona Moderbolags verksamhet, samt 
 
4. att godkänna finansieringspolicy för AB Arena Rosenholm Karlskrona. 

 _______  
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Kommunfullmäktige   2004.144.253 
 
 
 
 
 
 

§ 95 
Ekonomisk översyn för stiftelsen Björkholmsstugor  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 maj 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Stiftelsen Björkholmsstugor bildades 1963 av Karlskrona 
kommun och Lions Club med ändamålet att förvärva, äga och förvalta kultur-
historiskt värdefulla fastigheter inom stadsdelen Björkholmen i Karlskrona. 
Stiftelsen har varit medveten om det stora och ökande underhållsbehovet av 
byggnaderna. 
 
Möjligheterna för stiftelsen att få en verksamhet som är långsiktigt hållbar med 
nuvarande driftsform bedöms inte som möjlig. Det under lång tid eftersatta 
underhållet måste åtgärdas. Med en extern operatör som kan sammanlänka hela 
beståndet ses en god möjlighet att bevara den kulturhistoriskt intressanta miljön 
intakt. 
 
Alternativet är en försäljning av hela eller delar av fastighetsbeståndet. För detta 
krävs en ändring av stiftelsens nuvarande stadgar, en så kallad permutation. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna stiftelsen Björkholmsstugors begäran om utökad checkräkningskredit 
om maximalt 1,3 mkr. 
_______  



  31 maj 2005 13 

 Kommunfullmäktige   2005.313.253 
 
 
 
 
 

 
§ 96 
Försäljning av fastigheten Molnvädret 6, Kulinggatan, Hässlegården   
 
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2005 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Fastigheten Molnvädret 6 har nyttjats av handikappförvaltningen 
som gruppbostad. Fastigheten omfattas av detaljplan fastställd 1975 som medger 
byggnadskvarter för bostadsändamål, fristående hus. 
 
Med anledning av att tekniska förvaltningen har ett uppdrag att sälja fastigheten 
annonserades den ut för försäljning i dagspressen under mars månad 2005. 
Försäljningen skedde genom budgivning. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna föreliggande försäljning av Molnvädret 6 till Bengt Svensson och 
Jessica Berg för en köpeskilling om enmiljonsexhundratusen (1 600 000) kronor 
enligt upprättat köpeavtal. 
_______  
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Akten   2005.236.100 
 
 
 
 
 
 

§ 97 
Utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun 
 
Under hösten 2004 har en utvärdering skett av Ungdomsrådets verksamhet i 
kommunen. Utvärderingen har skett med hjälp av Helena Hegg, BTH. 
Ungdomsrådet har funnits i kommunen sedan 2000. Verksamheten har bedrivits 
med stöd från barn- och ungdoms-, idrotts- och fritids-, kultur-, social- och utbild-
ningsförvaltningarna. Förvaltningarna har dels lämnat ekonomiskt stöd om 40 tkr 
per förvaltning och år, dels även tillhandahållit personellt stöd till Ungdomsrådet. 
 
Idrotts- och fritidsförvaltningen har med skrivelse den 28 april 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 maj 2005 tillstyrkt förslaget att 
förslår kommunfullmäktige besluta   
1. att efter genomförd utvärdering permanent inrätta ett Ungdomsråd i Karlskrona, 
samt 
2. att  uppdra åt berörda förvaltningar att arbeta i enlighet med angiven inriktning. 
 
Yrkande  
Christina Mattisson (s), Kent Lewén (fp) och Günter Dessin (v) yrkar att ärendet 
remitteras till de politiska ungdomsförbunden. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller 
remitteras. Kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Mattissons m.fl. yrkande. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att remittera ärendet till de politiska ungdomsförbunden för yttrande. 
_______  
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Tekniska förvaltningen 2004.467.287 
Ekonomienheten 
Aten 
 
 
 
 

§ 98 
Investeringstillstånd för ombyggnad av metodkök, barutbildning, 
sophantering m.m. vid Östersjöskolan 
       
Utbildningsnämnden har enligt sammanträdesprotokoll § 68 begärt att tekniska 
förvaltningen skall göra en investering i lokaler för Hotell- och restaurangpro-
grammet i kv. Sparre och att detta kommer till stånd under år 2005. 
 
Fastighetsavdelningen, tekniska förvaltningen, har projekterat och stämt av kost-
nadsberäkningen tillsammans med vår byggserviceavdelning för ombyggnad av 
metodkök, barutbildning, sophantering m.m. vid Östersjöskolan. 
 
De totala kostnaderna inkl. projektering, byggherrekostnader samt oförutsett be-
räknas uppgå till 1 100 000 kronor. De underhållsarbeten som sker i samband med 
ombyggnaden har kostnadsberäknats till 100 000 kronor. Detta innebär att de inve-
steringsmedel som behövs för projektets genomförande uppgår till 1 000 000 
kronor. 
 
I investeringsbudgeten för år 2005 finns upptaget 1 000 000 kronor för ombyggnad 
av metodkök, barutbildning, sophantering m.m. vid hotell- och restaurangprogram-
met vid Östersjöskolan. 

 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att bevilja investeringstillstånd med 1 000 000 kronor för ombyggnad av 
Östersjöskolan. 
_______    
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Kommunfullmäktige   2004.360.043 
 
 
 
 

 
 
§ 99 
Svar på motion om medel till studieresor i syfte att illustrera kommunismens 
och nationalsocialismens brott mot mänskligheten  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2004, § 123, av 
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
återkomma med förslag kring hur studieresor till koncentrationslägret 
Sachsenhausen, i syfte att belysa kommunismens och nationalsocialismens brott 
mot mänskligheten, skall kunna finansieras och genomföras. 
 
Remissynpunkter 
Barn- och ungdomsnämnden den 26 januari 2005, § 7 
Utbildningsnämnden den 27 januari 2005, § 4 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 april 2005 sammanställt 
yttrandena och lämnat beslutsförslag. I grundskolan och på gymnasiet undervisas 
idag på olika sätt om kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänsk-
liga rättigheter. Olika studieresor och vänortsbesök genomförs och ibland besöks 
även koncentrationsläger. Både barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämn-
den framhåller att det är rektorernas och lärarnas ansvar att besluta om vilka 
arbetssätt som skall användas för att genomföra de mål som finns i skolan. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige          2004.535.109 
 
 
 
 
 
 

§ 100 
Svar på motion om att införa rådslag  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Björn 
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna föreslår att 
demokratin och engagemanget i kommunen skall stärkas genom att så kallade 
rådslag införs. De föreslår också att rådslag skall genomföras om fem procent av 
kommunens befolkning kräver det. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 maj 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. I yttrandet beskrivs erfarenheter från Kalix kommun. Metoden 
med kommunala rådslag är intressant för att stärka demokratin och öka engage-
manget bland medborgarna. Om metoden skall bli framgångsrik måste det redan 
från början vara klart hur resultatet av ett rådslag skall hanteras och det bör därför 
vara de demokratiskt valda förtroendemännen som formulerar frågorna. Det är 
viktigt att rådslagen inte ställer olika grupper mot varandra eller blir ett forum för 
missnöjesyttringar. Ett rådslag kräver omfattande planering både vad det gäller 
frågeställningar, tidplan och ekonomi.   

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
1. att ställa sig positiv till förslaget om att införa rådslag, 
2. att inför varje rådslag fatta särskilt beslut om handlingsplan och finansiering, 
3. att avslå förslaget om att rådslag skall genomföras om fem procent av 
kommunens befolkning kräver det, samt 
4. att motionen därmed skall anses besvarad.   
 
Yrkanden 
Karl-Gösta Svenson (m) och Tommy Olsson (kd) yrkar avslag. 
 
Marcel Abedini (mp) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Karl-Gösta 
Svensons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
 
Votering begärs. 
 



  31 maj 2005 18 

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka allmänna 
utskottets förslag röstar ja, den som vill avslå förslaget röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Patrik Enstedt (s), 
Ann-Charlotte Svensson (s), Börje Nilsson (s), Ewa Lengstedt (s), Günter Dessin 
(v), Marcel Abedini (mp) och ordföranden. 
 
Följande röstar nej: 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 ja-röster mot sex nej-röster enligt 
allmänna utskottets förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att ställa sig positiv till förslaget om att införa rådslag, 
 
2. att inför varje rådslag fatta särskilt beslut om handlingsplan och finansiering, 
 
3. att avslå förslaget om att rådslag skall genomföras om fem procent av  
kommunens befolkning kräver det, samt 
 
4. att motionen därmed skall anses besvarad.   
_______ 



  31 maj 2005 19 

Kommunfullmäktige   2002.535.609 
 
 
 
 
 
 

§ 101 
Svar på motion om instiftande av priset ”Guldboken”  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2002, § 172, av 
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår att Karlskrona kommun instiftar priset 
”Guldboken” vilken årligen skall gå till en i kommunen framstående lärare. Denne 
skall i sitt arbete ha utmärkt sig som förebild för andra lärare och på ett betydande 
sätt ha bidragit till att skapa den goda pedagogiska miljö som krävs för att rätt sti-
mulera eleverna till framgångsrikt arbete med att inhämta kunskaper.  
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2003, § 87, återremitterat 
ärendet till barn- och ungdomsnämnden. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 april 2005, § 38, lämnat 
yttrande och beslutsförslag till fullmäktige att bifalla motionärens förslag om att 
instifta ”Guldboken” med tillägget att kretsen av möjliga kandidater till priset bör 
omfatta alla som arbetar inom skola, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, 
samt att motionen därmed är besvarad. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har den 27 april 2005, § 38, för egen del beslutat att 
under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med barn- och 
ungdomsförvaltningens yttrande, avsätta medel för ”Guldboken” inför varje bud-
getår samt att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till 
regler för priset. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 maj 2005 tillstyrkt barn- och 
undomsnämndens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta  
1. att bifalla motionärens förslag om att instifta ”Guldboken” med tillägget att 
kretsen av möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola, 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, samt  
2. att motionen därmed är besvarad. 
 
Yrkanden 
Karl-Gösta Svensson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Günter Dessin (v) och Marcel Abedini (mp) yrkar avslag till motionen. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot bifall respektive 
avslag till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
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Reservation 
Karl-Gösta Svenson (m) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
1. att bifalla motionärens förslag om att instifta ”Guldboken” med tillägget att 
kretsen av möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola, 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, samt  
 
2. att motionen därmed är besvarad. 
_______ 
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Akterna  
 
 
 
 

 
 
§ 102 
Anmälningsärenden  
 
A.  Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   

       B.  Socialnämndens beslut 050321 om Integrationsplan 2005-2006 
       C.  Äldrenämndens beslut 050330 § 21 Begränsningar av försäljning från  
             äldreförvaltningens kök och dagcentraler för att undvika s k osund konkurrens 

 D.  Länsrätten i Blekinge län 050421 beslut att avslå Karlskrona kommuns  
       yrkande om inhibition  (gäller kameraövervakning) 
 E.  Till kammarrätten 050425 Karlskrona kommuns begäran om prövningstill-

stånd av beslut i Länsrätten om inhibition av länsstyrelsens beslut (gäller 
kameraövervakning) 

 F.  Tekniska nämndens trafikutskott beslut 050419 § 12 om gågata på prov (nya  
       trafikföreskrifter)  

       G. Länsstyrelsen i Blekinge län 
• 050419 om anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om 

anläggande av damm på fastigheten Loppetorp 1:4 i Tving, Karlskrona 
kommun  

• 050422 Skrivelse till fastighetsägare av byggnadsminnen 
H. Sveriges Kommuner och landsting cirkulär 2005 

nr 29   Kommunernas och landstingens arbetsgivarroll i ett EU-perspektiv 
nr 31   Ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i samhällets  
           krishanteringssystem  
nr 32   Feriearbeten – sommaren 2005 
nr 33   Budgetförutsättningar för åren 2006-2008 
nr 34   Överenskommelser mellan staten, Svenska Kommunförbundet och  
            Landstingsförbundet om en fortsatt satsning för utveckling av  
            primärvården och äldrevården respektive psykiatrin 
nr 35   Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor –  
           HÖK 05 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 
nr 36   Ändringar i Allmänna bestämmelser AB 05 
nr 37   Komplettering av Huvudöverenskommelse 05 med Lärarförbundets och  
           Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd  
nr 38   Komplettering av Huvudöverenskommelse 05 med OFRs förbundsom-     
           råde Läkare, Sveriges läkarförbund 
nr 39   Komplettering av Huvudöverenskommelse 05 med OFRs förbundsom- 
           råde Hälso- och sjukvård, Vårdförbundet  
nr 40   Komplettering av Huvudöverenskommelse 05 med Akademiker-  
           Alliansen 
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I.  Tackskrivelser  
      - Karlskronahem tackar för all uppvaktning i samband med invigningen av nytt  
         kontor i Adlersten 
      - Jan Lind tackar för uppvaktning på pensionsdagen 

  _______ 
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Kommunfullmäktige för kännedom 2005.311.287 
Äldrenämnden 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 103 
Investeringstillstånd för storköksutrustning i samband med ombyggnad av 
Eklidens kök 
 
Eftersom det för investeringar överstigande 500 000 kronor erfordras investe-
ringstillstånd från kommunstyrelsen, föreslår äldrenämnden att investeringstill-
stånd meddelas i detta ärende. 
 
Under sommaren år 2005 kommer Karlskronahem att utföra omfattande underhåll 
och ombyggnad av Eklidens kök. I samband med denna ombyggnad planeras ut-
sliten storköksutrustning att bytas ut. Detta arbete måste samköras med underhållet 
i form av golvbyten etc. Förfrågan om investeringstillstånd avser följande: disk-
maskin, grovdiskmaskin samt ugnar. Det totala investeringsbeloppet uppgår till 
775 000 kronor enligt ramavtal. För att om möjligt sänka kostnaderna ytterligare 
pågår upphandling i samråd med upphandlingsenheten. 
 
Investeringsmedel finns avsatta i total beslutad investeringsram för äldrenämnden. 
Beslut togs i samband med budget år 2005. 
 
Det är viktigt att arbetet kan utföras under sommaren eftersom Eklidens kök måste 
stängas ca sex veckor och produktionen då kan förläggas till utbildningsförvalt-
ningens kök som står oanvänt. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att investeringstillstånd meddelas inom ramen 775 000 kronor för investering i 
storköksutrustning till Eklidens kök. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.258.042 
Ekonomienheten 
Barn- och ungdomsnämnden 

 
 
 
 

   § 104 
Delårsbokslut per den 30 april 2005 
 
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april 
för kommunen och koncernen jämt en prognos för årets budgetutfall. Utfallet per 
den 30 april 2005 visar på ett underskott på -29 mkr. Utfallet föregående år mot-
svarande period var ett underskott på -45 mkr. Motsvarande period år 2003 var 
resultatet -43 mkr. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 maj 2005 tillstyrkt 
beslutsförslaget. 
 
Vid dagens sammanträde anmäler ordföranden åtgärder som vidtagits med anled-
ning av att Affärsverken inledde investeringar inom affärsområde fjärrväme innan 
fullmäktige i november förändrade beslutsrätten gällande investeringar. 
 
Affärsverken har med skrivelse den 13 maj 2005 begärt tillstånd för att få utnyttja 
investeringsram för fjärrvärmeutbyggnad. Inom Rosenholmsområdet pågår bygg-
nationen av Arena Rosenholm. I samband därmed kommer Vasallen att bygga ny 
infrastruktur i form av nya anslutningsvägar. I Rosenholmsområdet finns ett befint-
ligt fjärrvärmenät som är i behov av upprustning och tryckhöjning. Affärsverken 
har projekterat ett nytt ledningsnät som ansluter till Affärsverkens övergripande 
planering för utbyggnad av fjärrvärmen från ett nytt kraftvärmeverk i Bubbetorp. 
Utbyggnaden sker i samråd med Vasallens utbyggnad av vägar inom området.  
 
 

   Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 

 1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden de resterande 400 000 kronor som 
avsatts som reserv för inventarier vid förskoleutbyggnader, 

 
   2. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2005,   
 
   3. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige,  
 

 4. att ge Affärsverken AB tillstånd att inom ramen för inlämnad investerings-
budget få utnyttja 8 850 kkr för fjärrvärmeinvesteringar, samt  

 
 5. att godkänna av ordföranden vidtagna åtgärder i samband med detta 

investeringstillstånd. 
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   Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår 
2005, efter beaktande av den föreslagna kompletteringsbudgeten, att omgående 
vidta åtgärder så att budgeten kan hållas, 

 
 2. att anslå en miljon i utökad investeringsram till kulturnämnden för investering i 

flygel till Konserthuset, 
  

 3. att anslå en miljon kronor i utökad investeringsram till tekniska nämnden för 
renovering av Idrottshallen, 

  
 4. att finansiera de utökade investeringsramarna genom ianspråktagande av 

befintlig investeringsreserv om 1,6 mkr samt 0,4 mkr från reserv för 
förskoleutbyggnad som blivit försenad. 

   _______ 
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Personalenheten 2005.312.023 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadschefen 
Akten 
 
 
 

§ 105 
Rekrytering av ny stadsarkitekt  
 
Samhällsbyggnadschef Claes-Åke Kindlunds förordnande upphör den 30 juni 
2005. Kindlund kommer att tjänstgöra som samhällsbyggnadschef till dess ny 
innehavare tillträder. För att genomföra rekryteringen föreslår kommunstyrelsens 
ordförande att konsult anlitas enligt gällande ramavtal. Kostnaden beräknas till ca 
180 tkr inkl. annonser och personbedömning. Kommunstyrelsens presidium 
föreslås bilda rekryteringsgrupp för beredning av tillsättningen. 
  
 

   Kommunstyrelsen beslutar  
 
   1. att kommunstyrelsens presidium utses till rekryteringsgrupp, 
 

 2. att anvisa 180 000 kronor för rekrytering av samhällsbyggnadschef/ 
stadsarkitekt, samt 

    
   3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 2005. 
   _______  
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§ 106 
Sammanträdets avslutning 
 
Ordföranden tackar kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och tjänstemän för 
vårens arbete. Det har varit flera intressanta extraordinära händelser, de tre 
tillfällena som krisledningsgruppen har trätt in har varit vid stormen Gudrun, 
elavbrott och ett försvinnande i Stockholm vid skolresa. Ordföranden tackar alla 
dem som var inblandade vid försvinnandet. Det var en gigantisk insats av bland 
annat socialförvaltningen, särskolan, informationsenheten och kommunledningen. 
Emil med familj, som hittade den försvunne eleven, har som tack inbjudits till 
invigningen av Arena Rosenholm Karlskrona i oktober. 
 
Ordföranden kommer till hösten att ta upp en ordentlig diskussion om utrustning 
till och organisation av krisledningsgruppen.   
 
Ordföranden tackar varmt för ett gott samarbete och önskar alla en skön och 
avkopplande sommar. 
 
1:e vice ordförande Christina Mattisson tackar ordföranden för vårens arbete och 
önskar en avkopplande sommar med bra väder vid golfbanan.  
_______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 9 augusti 2005  

§ 107 Informationer och föredragningar  

§ 108 Revidering av Översiktsplan för Karlskrona kommun 

§ 109 Investeringstillstånd för utbyte av bänkar m.m. i Karlskrona idrottshall 

§ 110 Biotopskyddsområde på fastigheten Karlskrona Augerums-Ryd 1:18 

§ 111 Tillsättande av särskild budgetberedning 

§ 112 Ny affärsplan för Affärsverkens Karlskrona ABs affärsområde kommunikationsnät 

§ 113 Bolagsordning för AB Arena Rosenholm Karlskrona 

§ 114 Förslag till ny Ledningsplan vid extraordinära ändelser och reglemente för  
 krisledningsnämnden      

§ 115 Förslag till ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge 

§ 116 Begäran om ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge 

§ 117 Etablering av Volontärbyrån i Karlskrona under ett år  

§ 118 Svar på motion om trafiksäkerhet för skolbarn 

§ 119 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan 

§ 120 Svar på motion om förbättrad trafiksäkerhet i anslutning till gång- och cykelvägar 

§ 121 Svar på motion om en trafiksäkrare väg Jämjö-Torhamn 

§ 122 Svar på motion om cykelvägar och cykelturism 

§ 123 Svar på medborgarförslag om apotek i Nättraby 

§ 124 Svar på motion om att apoteket i Nättraby åter öppnas 

§ 125 Svar på motion om att bevara och utveckla Stakholmen som besöksmål 

§ 126 Svar på motion om Karlskrona kommuns gästhamnar 

§ 127 Svar på motion om ”Värdig entré för Karlskrona”   

§ 128 Svar på motion om kvinnofridsreformen 

§ 129 Svar på motion ”Håll skärgården levande” 

§ 130 Svar på motion om ny snabbusslinje Nättraby-Karlskrona centrum 

§ 131 Svar på motion om försäljning och uppgradering av termins- och periodkort hos ATG- 
               ombuden m.m.      

§ 132 Svar på medborgarförslag om rättvisare och rimligare busstaxa för att få fler resenärer 

§ 133 Anmälningsärenden 

§ 134      Övrigt  

_______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 tisdagen den 9 augusti 2005, kl. 08.30-14.15 
 Sammanträdet ajourneras kl. 09.20-13.30 
 
Beslutande  Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf. Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Patrik Enstedt (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 Thore Arnström (s) kl. 08.30-09.20 § 107 
  Bo Andersson (s) kl. 08.30-09.20 § 107 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ewa Lengstedt (s) kl. 13.30-14.15 §§ 108-134 
  Rolf Andersson (s) kl. 13.30-14.15 §§ 108-134 
  Marcel Abedini (mp) 
  
Närvarande ersättare Lisbeth Bengtsson (s) kl. 08.30-09.20 
  Patrik Hansson (s) kl. 08.30-09.20 
  Ulf Hansson (v) 
  Annicka Engblom (m) 
  Carl-Göran Svensson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
  Mikael Andersson (fp) 
  Torbjörn Åkesson (c) 
  Inga Lill Siggelsten Blum (kd)  
 
 tjänstemän kommunchef Anna-Lena Cederström  
  ekonomi- och finanschef Bo Johansson 
  informationschef Ulla Nelson 
  samordnare Anders Jaryd 
  samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren  
  kommunjurist Lennarth Eriksson  
  personalchef Anneli Ekström 
  näringslivschef Peter Adaktusson 
  VD Jan Svensson, Affärsverken, kl. 08.30-08.50 
  VD Karlskrona Moderbolag Lottie Dahl Ryde kl. 08.30-08.50 
  räddningschef Anders Engblom kl. 09.00-09.10  
  kommunsekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera   Kent Lewén  
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Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
 
Underskrifter 
Sekreterare ……………………………………………. §§ 107-134 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande …………………………………………….. 
 Mats Johansson  
 
 
Justerare …………………………………………….. 
 Kent Lewén 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den          augusti 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar  
 
…………………………………… 
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§ 107 
Informationer och föredragningar  
 
1. Affärsverkens affärsplan för kommunikationsnätet fördras av VD Jan Svensson, 
Affärsverken Karlskrona AB och VD Karlskrona Moderbolag Lottie Dahl Ryde. 
Vid föredragningen får Lottie Dahl Ryde i uppdrag att ta fram tre attsatser inför 
beslut i kommunstyrelsen,  
 
2. Bolagsordning för AB Arena Rosenholm Karlskrona föredras av kommunchef 
Anna-Lena Cederström, 
 
3. Reglemente för krisledningsnämnden föredras av kommunjurist Lennarth 
Eriksson, 
 
4. Ändring i räddningstjänstens förbundsordning föredras av räddningschef Anders 
Engblom,  

 
5. Kent Lewén (fp) frågar vad som händer just nu med Emmaboda-banan. 
Ordföranden informerar om samordningen med Banverket om Kust- till kustbanan 
och direktiv från minister Messing om tidigareläggning av ombyggnaden. Vad 
gäller E 22an är processen igång och överenskommelse är snart klar med 
Vägverket. Ordföranden informerar också om tvärbanan vid Olofström.  
 
6. Mats Lindbom (c) ställer fråga om bredbandsutbyggnaden av Karlskrona nät och 
om de extrapengar som länsstyrelsen skulle ge. 
Informationschef Ulla Nelson svarar att utbyggnaden följer den plan som fastlagts. 
Återkommer under eftermiddagen med information om pengarna.  
_______ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 
 
 
 

§ 108 
Revidering av Översiktsplan för Karlskrona kommun  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 23 maj 2005 lämnat ytt-
rande och beslutsförslag för revidering av översiktsplanen. Nuvarande översikts-
plan antogs av kommunfullmäktige i augusti 2002. Den avlöste en tidigare plan 
som varit gällande från 1991. Efter en ändring i plan- och bygglagen skall 
kommunerna under varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. 
Det kan i enklaste fall innebära att fullmäktige beslutar att den fortsätter att gälla. 
Oavsett hur kommunen avser ta ställning i frågan skall länsstyrelsens yttrande 
inhämtas före beslutet. Denna framställning tar endast upp samhällsbyggnadsför-
valtningens erfarenheter och syn på behovet av revidering av gällande översikts-
plan. Samråd har skett med chefsgruppen. 

 
Vid allmänna utskottets sammanträde den 8 augusti 2005 tillstyrktes förslaget med 
följande tillägg: att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samverkan 
med Vägverket upprätta en fördjupad översiktsplan över E 22:ans framtida sträck-
ning förbi Jämjö inklusive tillhörande anslutningar. 
 
Yrkanden 
Ordföranden och Mats Lindbom (c) yrkar att i revideringen skall en särskild 
redovisning av grönstrukturplanen genomföras. 
 
Marcel Abedini (mp) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
tillämpa genusperspektivet i samband med revideringen av översiktsplanen. 
 
Birgitta Ståhl (m) yttrar sig. 
 
Propositioner och beslut 
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter  
tillstyrker kommunstyrelsen tilläggsyrkande om fördjupad översiktsplan över E 
22:ans framtida sträckning förbi Jämjö, Lindboms yrkande om grönstrukturplanen 
och Abedinis tilläggsyrkande om att tillämpa genusperspektiv. 
 

  
Således beslutar kommunstyrelsen   
 
1. att inhämta länsstyrelsens synpunkter inför en aktualitetsförklaring av 
kommunens översiktsplan,  
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2. att ta upp överläggningar med Ronneby kommun om en gemensam fördjupning 
av översiktsplanen för området mellan städerna,  

 
3. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med Vägverket 
upprätta en fördjupad översiktsplan över E 22:ans framtida sträckning förbi Jämjö 
inklusive tillhörande anslutningar, 

 
4. att i revideringen skall en särskild redovisning av grönstrukturplanen 
genomföras, samt  
 
5. att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillämpa genusperspektivet i 
samband med revideringen av översiktsplanen. 
_______ 
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Tekniska förvaltningen  2005.364.821 
Ekonomienheten 
Akten  
 
 
 
 

§ 109 
Investeringstillstånd för utbyte av bänkar m.m. i Karlskrona idrottshall  
 
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 17 juni 2005 lämnat yttrande och 
beslutsförslag i ärendet. Anbud har infodrats på läktarstolar, projekterat och kost-
nadsberäknat utbyte av läktarstolar och upprustning av duschrum i Karlskrona 
idrottshall. Arbetet kommer att utföras i egen regi. Totala kostnaden inklusive 
projektering, byggherrekostnader och oförutsett beräknas uppgå till 975 000 
kronor. 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 juni 2005, § 96, beslutat om 
investeringsanslag om 1 000 000 kronor för ändamålet. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att meddela investeringstillstånd för upprustning av idrottshallen inom 
investeringsramen 1 000 000 kronor. 
_______ 
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Skogsvårdsstyrelsen 2003.418.430 
TF mark- och exploateringsenheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 110 
Biotopskyddsområde på fastigheten Karlskrona Augerums-Ryd 1:18  
 
Skogsvårdsstyrelsen har till kommunen föreslagit att ett område med två bergs-
branter inom fastigheten Augerums-Ryd 1:18 i Karlskrona avsätts som biotop-
skyddsområde. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 31, 
beslutat avstyrka skogsvårdsstyrelsens förslag om biotopskydd. 
 
Skogsvårdsstyrelsen, enligt skrivelse den 18 maj 2005, överväger, trots 
kommunens avstyrkan att besluta om biotopskydd för endast den norra branten 
med stöd av 7 kap 11 § miljöbalken (1998:808) och 6 § förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att man inte har något att erinra mot att skogsvårdsstyrelsen avsätter den norra 
bergsbranten inom Augerums-Ryd 1:18 som biotopskyddsområde. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.254.041 
 
 
 
 
 
 

§ 111 
Tillsättande av särskild budgetberedning 
 
Karlskrona kommuns revisorer har med skrivelse den 13 maj 2005 lämnat förslag 
att tillsätta en särskild budgetberedning, skild från kommunstyrelsens budgetbe-
redning, för beredning av revisionens budget för år 2006. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 maj 2005, efter samråd 
med kommunfullmäktiges ordförande, lämnat yttrande och beslutsförslag. Enligt 
fastlagt revisionsreglemente ankommer denna uppgift på kommunfullmäktige.  

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 augusti 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkande 
 Kent Lewén (fp) yrkar bifall till revisionens förslag om särskild budgetberedning. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns 
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
 Reservation 

Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp) och Tommy Olsson (kd) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

 
 

Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att utse kommunstyrelsen/budgetberedningen att utgöra den särskilda beredningen 
för revisionsanslaget. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2005.330.534 
 
 
 
 
 
 

§ 112 
Ny affärsplan för Affärsverken Karlskrona ABs affärsområde 
Kommunikationsnät 
 
I samband med beslutet att Karlskrona Nät AB antogs som operatörsneutral bred-
bandsleverantör beslutade kommunstyrelsen att ge Affärsverken i uppdrag att 
återkomma med affärsplan för affärsområdet kommunikationsnät. I affärsplanen 
skulle man beakta den nya situationen med Karlskrona Nät AB som bredbands-
leverantör. Affärsplanen behandlades i Affärsverken AB:s styrelse och i AB 
Karlskrona Moderbolags styrelse under hösten 2004. Vid beredning till kommun-
styrelsens sammanträde accepterades inte den föreslagna investeringsnivån varför 
ärendet återlämnades till Affärsverken för att omarbeta affärsplanen med lägre 
investeringsnivå. Det nu framtagna förslaget har sänkt investeringsnivån från 34 
mkr till 20,9 mkr under åren 2005 till och med 2009.    

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag.  
 

 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 augusti 2005 tillstyrkt förslaget  
     med tilläggsattsatser inför beslut i kommunstyrelsen, tillsammans fem attsatser. 

 
 Yrkande 
 Ordföranden och Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets  
                           kompletterade förslag i fem attsatser. 
 
 Kent Lewén (fp) yrkar återremiss av ärendet med uppdrag att framlägga förslag till  
 avyttring av kommunikationsnätet. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller 
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag. 

 
Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag i fem 
attsatser. 

  
 Reservation 
 Kent Lewén (fp) och Gunilla Ekelöf (fp) reserverar sig till förmån för eget  
 yrkande. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att anta affärsplanen med utökat avkastningskrav från 6,5 % till 8 % på 
investeringar före avskrivningar på det externa nätet, 
 
2. att resultatkrav på investeringar före avskrivningar på den del av kommuni-
kationsnätet som Karlskrona kommun använder skall uppgå till minst 4 %,  
 
3. att resultatkravet som avses är resultat före avskrivningar, 
 
4. att ägandet av kommunikationsnätet skall omprövas efter fem år eller tidigare 
om resultatkravet inte uppnås, samt 
 
5. att överföra samordningsrollen från AB Affärsverken Karlskrona till tekniska 
nämnden i Karlskrona kommun i enlighet med affärsplanen. 
_______  
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Kommunfullmäktige 2002.272.210 
 
 
 
 
 
 
 

§ 113 
Bolagsordning för AB Arena Rosenholm Karlskrona   
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott/styrgrupp beslutade den 17 februari 2005, § 
21, att ge projektledningsgruppen för Arena Rosenholm i uppdrag att arbeta vidare 
med förslag till bolagsordning, bolagsbildning m.m. för AB Arena Rosenholm 
Karlskrona. 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 juni 2005, § 93, återremitterat 
ärendet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 juni 2005 lämnat nytt 
beslutsförslag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att   utifrån givna bolagsordning och ägardirektiv ge AB Karlskrona 
Moderbolag i uppdrag att bilda AB Arena Rosenholm Karlskrona, 
 
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att tillskapa ett aktieägartillskott om 
500 tkr för AB Arena Rosenholm,  
 
3. att finansiering av aktieägartillskottet skall ske inom AB Karlskrona Moder-
bolags verksamhet, 
 
4. att godkänna bilagda finansieringspolicy för AB Arena Rosenholm Karlskrona,  
 
5. att aktiekapitalet för bolaget finansieras via ianspråktagande av 100 tkr av 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, samt  
 
6. att som ägardirektiv till AB Karlskrona Moderbolag pröva det framtida ägandet 
senast år 2007. 
_______ 
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Kommunfullmäktige    
 
 
 
 
 
 

§ 114 
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för 
Krisledningsnämnden  
 
Den 1 januari 2003 trädde lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid 
hos kommuner och landsting i kraft. Som en konsekvens av detta beslutade kom-
munfullmäktige att utse de personer som är kommunstyrelsens allmänna utskott till 
kommunens Krisledningsnämnden. Samtidigt beslutades också att anta reglementet 
för Krisledningsnämnden. 
 
I det senaste försvarsbeslutet bedöms risken att landet skulle bli utsatt för krigs-
handlingar, som skulle medföra att ett beredskapsläge måste intas, som mycket 
små. Så små att anpassningstiden vid en sådan situation ökar från fem år till tio år. 
Däremot har risken att en extraordinär händelse av något slag skall inträffa inte 
minskat utan snarare ökat. Man kan idag se exempel på händelser som ställt stora 
krav på den kommunala verksamheten att lösa. Den nyligen inträffade stormen 
Gudrun med de oerhörda konsekvenser som kommer att sätta sina spår under år 
framöver, är en av många händelser, som man kan räkna med att få hantera i en 
kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat förslag 
till ny ledningsplan och ändrat reglemente för krisledningsnämnden. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt under höjd 
beredskap för Karlskrona kommun, samt   
 
2. att anta reglemente för Krisledningsnämnden.  
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.355.170 
 
 
 
 
 
 

§ 115 
Förslag till ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge    
 
Jämlikt Förbundsordningens § 17 skall ändring av Förbundsordningen antas av 
direktionen och fastställas av medlemskommunerna. Direktionen föreslår i 
protokoll den 8 juni 2005 ändring av förbundsordningen § 11. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 augusti 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkanden 

Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd) och Mats 
Lindbom (c) yrkar avslag. 
 
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns 
m.fl. avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill tillstyrka allmänna 
utskottets förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Ewa Lengstedt (s), Patrik Enstedt (s), 
Rolf Andersson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Ingrid Trossmark (s), Günter 
Dessin (v), Marcel Abedini (mp) och ordföranden.  
 
Följande röstar nej: Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), 
Birgitta Ståhl (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c). 
 
Således beslutar kommunstyrelsen med nio ja-röster mot sex nejröster enligt 
allmänna utskottets förslag. 
 
Reservation 
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, protokollsbilaga 1. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att § 11 i förbundsordningen ändras på sådant sätt att ”beslut om förändringar i 
räddningsstyrkor förutsätter kvalificerad majoritet (2/3 majoritet) i direktionen” 
utgår, 
 
2. att som en följd av ovan även ”(beslutad med kvalificerad majoritet)” utgår ur 
texten till § 11, samt 
 
3. att § 12 i övrigt bibehåller sin nuvarande lydelse. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.287.701 
 
 
 
 
 
 

§ 116 
Begäran om ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge  
 
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har med skrivelse den 21 april 2005, efter 
att ha granskat årsredovisningen översänt årsredovisning 2004 och revisionsbe-
rättelse för år 2004 till fullmäktige för ställningstagande om ansvarsfrihet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda för Vårdförbundet 
Blekinge ansvarsfrihet för år 2004.   
_______ 
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Välfärdssamordnaren 2005.388.106 
Ekonomienheten 
Informationsenheten  
Samtliga förvaltningar 
Akten 
 
 

§ 117 
Förslag om etablering av Volontärbyrån i Karlskrona under ett år 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 juli 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Av skrivelsen framgår vad volontärbyrån är, beredning av 
ärendet, kostnader och finansiering m.m.  
 
Volontärbyråns matchningsfunktion är uppbyggd så att den ger möjlighet att göra 
statistikuppföljningar där man kan se vilka organisationer, vilken typ av uppdrag, 
vilka volontärer som söker och vilka uppgifter som de är intresserade av. För att 
följa och utvärdera det ideella arbetet är detta en helt ny kunskapsbas. 

 
Alla berörda anser att kommunen bör pröva Volontärbyrån under ett år. Under 
denna tid bör förvaltningscheferna för berörda kommunala verksamheter utgöra  
styrgrupp. För att ta tillvara erfarenheter från de ideella organisationerna liksom 
från de fackliga organisationerna, kommer kommunen att inbjuda dessa till 
erfarenhets/uppföljningsdiskussioner under försöksåret.  

 
 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen   
 

att etablera en virtuell Volontärbyrå i Karlskrona kommun under tiden den 1 
september 2005 till den 31 augusti 2006. 

 _______   
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 Kommunfullmäktige   2004.452.512 
 
 
 
 
 
 

§ 118 
Svar på motion om trafiksäkerhet för skolbarn  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av 
Tommy Olsson (kd). Motionären föreslår ”att alla fordon som används vid 
transporter beställda av kommunen skall vara försedda med alkolås. Detta bör 
införas utan dröjsmål även om det innebär att gällande avtal måste omförhandlas”. 
 
Remissynpunkter: 
Barn- och ungdomsnämnden den 27 april 2005, § 37 
Handikappnämnden den 16 februari 2005, § 2 
 
Efter det att motionären väckte motionen har kommunfullmäktige den 24-25 
november 2004, 157 i anslutning till behandlingen av budget för år 2005 i attsats 
nr 10 (barn- och ungdomsnämnden) beslutat att vid kommande upphandling av 
skolskjutsar skall kommunen kräva att bussarna förses med bilbälten och alkolås. 
Beslutet bör gälla även andra persontransporter beställda av kommunen, såsom 
resor till och från daglig verksamhet i handikappnämndens regi. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
_______ 
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Akten 2004.461.512  
 
 
 
 
 
 

§ 119 
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan 
 
Medborgarförslaget från Lars Bylander väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 
24-25 november 2004, § 161. Förslaget är en begäran om att åtgärder vidtas som 
minskar trafiken och sänker hastigheten på Norra Smedjegatan, samt att cykelbana 
byggs på västra sidan av gatan och fartkamera sätts upp som ”fångar upp” den 
norrgående trafiken på gatustråket utanför Ehrenswärdska gymnasiet. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 24, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Nämnden har för egen del beslutat att uppdra till tekniska 
förvaltningen att utföra farthinder i form av vägbulor på Norra Smedjegatan i syfte 
att minska trafiken och sänka hastigheten samt att kostnaderna ca 50 tkr skall 
täckas inom ramen för budgeterade medel. 

   
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 augusti 2005 föreslagit kommun-
styrelsen besluta att återremittera ärendet till tekniska nämnden. 

 
   

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
________ 
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Kommunfullmäktige 2005.178.510 
 
 
 
 
 
 

§ 120 
Svar på motion om förbättrad trafiksäkerhet i anslutning till gång- och 
cykelvägar 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54, av Maria 
Persson (c) och Mats Lindbom (c). Motionärerna yrkar att tekniska nämnden i 
samarbete med vägverket och polisen ser över trafiksituationen på och i anslutning 
till gång- och cykelvägar i kommunen. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 maj 2005, § 44, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 

  
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 augusti 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Annicka Engblom (m) och Birgitta Ståhl (m) yttrar sig. 
 
 Mats Lindbom (c) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att det samarbete med vägverk och polisen som krävs för att förbättra trafik-
situationen på och i anslutning till gång- och cykelvägar skall hanteras inom 
”Trafiksäkerhetsplan i Region Sydöst 2004-2007” (Vägverkets publikation 
2003:142), 
 
2. att trafikundervisningen i skolan skall intensifieras beträffande unga 
mopedförare i syfte att öka trafiksäkerhetsmedvetandet hos denna grupp, 
 
3. att föreslå polisen öka trafikövervakningen avseende mopedister (förare och 
fordon), 
 
4. att tekniska nämndens trafikutskott i samarbete med vägverket och polisen har 
en kontinuerlig tillsyn över trafiksituationen på och i anslutning till gång- och 
cykelvägar i kommunen, samt 
 
5. att motionen därmed är besvarad. 
_______  
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Kommunfullmäktige 2001.551.512 
 
 
 
 
 
 

§ 121 
Svar på motion om en trafiksäkrare väg Jämjö-Torhamn 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av 
Lennart Svantesson (kd). Motionären anför att vägen på sträckan Jämjö-Torhamn 
byggdes om för ett antal år sedan. Den rätades ut och breddades och blev på det 
viset säkrare. När vägen breddades tog man i anspråk en del markområden vid 
sidan av vägen varvid man också tog bort en del lyktstolpar. Motionären föreslår 
att fullmäktige uppmanar Vägverket att återställa och komplettera vägbelysningen 
utefter Torhamnsvägen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Efter kontakt med Vägverkets Region Sydöst lokalkontor i 
Karlskrona konstateras att rubricerade väg inte uppfyller kraven för vägbelysning.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
_______   
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Kommunfullmäktige 2001.541.312 
 
 
 
 
 
 

§ 122 
Svar på motion om cykelvägar och cykelturism 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av 
Peter Christensen (c). Motionen föreslår att Karlskrona kommun verkar för att 
säkra nära cykelfärdleder parallellt med hela sträckningen av E 22:an genom 
kommunen, att skyltningen blir tydlig och utan risk för missförstånd, att 
kommunen inventerar möjliga nya cykelleder och att motionen förmedlas till 
Region Blekinge med syfte att aktualisera frågan om en regiongemensam 
samordning för ökad satsning i Blekinge kring cykelturism och cykelfärdleder som 
nya säkra cykelvägar parallellt med E 22:an. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag.  

  
 Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget. 
 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att ge Vägverket till känna de behov av säkrare cykelvägar som finns längs  
E 22, 
 
2. att ge Region Blekinge tillkänna vad som anförts i motionen gällande 
cykelturism och cykelfärdleder, samt 
 
3. att motionen därmed skall anses besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2005.133.106 
 
 
 
 
 
 

§ 123 
Svar på medborgarförslag om apotek i Nättraby 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 
28, av Ingrid Hermansson. Förslagsställaren vill att Karlskrona kommun uppvaktar 
Apoteket AB för att öppna ett apotek i Nättraby. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 maj 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Kommunstyrelsen har den 3 maj 2005 tillskrivit Apoteket AB:s 
VD Stefan Carlsson och krävt att man åter öppnar Apoteket i Nättraby. Kommun-
styrelsens ordförande kräver svar senast den 30 juni 2005. 
 
Kommunledningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna att tillgodose 
Apoteket AB med lämpliga lokaler i Nättraby såväl hos landstingsfastigheter AB 
som hos privata fastighetsägare i Nättraby centrum. Det kan konstateras att 
lämpliga lokaler finns. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.127.106 
 
 
 
 
 
 

§ 124 
Svar på motion om att apoteket i Nättraby åter öppnas  

 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av Kent 
Lewén (fp). Motionären yrkar att kommunstyrelsen uppvaktar Apoteket AB för att 
snarast få ett apotek öppnat i Nättraby. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 maj 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Kommunstyrelsen har den 3 maj 2005 tillskrivit Apoteket AB:s 
VD Stefan Carlsson och krävt att man åter öppnar Apoteket i Nättraby. Kommun-
styrelsens ordförande kräver svar senast den 30 juni 2005. 
 
Kommunledningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna att tillgodose 
Apoteket AB med lämpliga lokaler i Nättraby såväl hos landstingsfastigheter AB 
som hos privata fastighetsägare i Nättraby centrum. Det kan konstateras att 
lämpliga lokaler finns. 
 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen härmed är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2002.432.870 
 
 
 
 
 
 

§ 125 
Svar på motion om att bevara och utveckla Stakholmen som besöksmål 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av 
Rolf Andersson (s). Motionären föreslår att fullmäktige ger tekniska förvaltningen 
i uppdrag att utreda och genomföra förändringar, till och på Stakholmen, för att 
öka tillgänglighet och säkerhet samt att kulturförvaltningen får i uppdrag, gärna i 
samverkan med Blekinge Museum, att utreda lämpliga objekt med kulturhistoriskt 
innehåll, att placeras på Stakholmen samt att åtgärderna snarast genomförs inom 
tilldelade budgetramar för respektive förvaltning. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 maj 2005, § 46, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. De föreslagna åtgärderna innebär grovt räknat en initialkostnad 
på 500 tkr jämte kostnader för framtida drift och underhåll. Medel för detta finns 
inte idag i nämndens budget. Nämnden föreslår fullmäktige besluta att tekniska 
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden gemensamt får i uppdrag att i samband 
med exploateringen av gasverkstomten, genomföra en studie över hur Stakholmens 
kvaliteter bäst tas tillvara. 

 
 Rolf Andersson (s) yrkar bifall till förslaget. 
  
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att tekniska nämnden jämte miljö- och byggnadsnämnden gemensamt får i 
uppdrag att, i samband med exploateringen av gasverkstomten, genomföra en 
studie över hur Stakholmens kvaliteter bäst tas tillvara, samt 
 
2. att motionen härmed är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.372.846 
 
 
 
 
 
 

§ 126 
Svar på motion om Karlskrona kommuns gästhamnar 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2004, § 123, av 
Lars-Göran Forss (m). Motionären föreslår att ansvariga tjänstemän och politiker 
skall kontakta båtklubbar samt båtlivsorganisationer för att få tips hur gästhamnar 
skall skötas samt att Karlskrona Gästhamn skall läggas ut på entreprenad. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 maj 2005, § 45, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Nämnden uppger att inför båtsäsongen 2005 har ett nära sam-
arbete bedrivits med näringslivskontorets projektansvarige för Karlskrona 
Stadsmarina för att tillsammans utveckla Karlskrona båtliv. Gästhamnsguiden, som 
är en organisation med verksamhet i hela landet, har anlitats för konsultation i 
samband med utvecklingen av Karlskrona Gästhamn. 
 
Av detta samarbete har följande åtgärder planerats och delvis genomförts: 
Karlskrona Gästhamn har från och med den 1 maj 2005 utarrenderats till en lokal 
entreprenör med daglig hamntillsyn samt att under maj månad planeras utökning 
av gästhamnsplatserna med ca 60 platser. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen härmed skall anses besvarad. 
_______ 

 



  9 augusti 2005 27 

Kommunfullmäktige 2004.423.109 
 
 
 
 
 
 

§ 127 
Svar på motion om ”Värdig entré för Karlskrona” 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av 
Peter Glimvall (m). Motionären har lämnat förslag om försköning av miljön på 
infartsleden eller i anslutning till denna. Det finns behov av ett genomgående tema 
längs infartsleden och motionären lämnar förslag på två sådana teman. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 januari 2005, § 23, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde 
för några år sedan en studie över infartsleden och lämnade ett antal förslag till 
försköning. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Planerna på stadsmarina, eventuell framtida översyn av 
sträckan mellan E 22 och Verkökrysset ändrar delvis på de förutsättningar som låg 
till grund för samhällsbyggnadsförvaltningens studie. Den västra infarten från 
Ronneby bör också ingå i helheten och hanteras på ett likartat sätt som Österleden. 
Här har Arena Rosenholm Karlskrona tillkommit. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att i enlighet med motionärens förslag utse en projektgrupp under miljö- och 
byggnadsnämnden med uppgift att med samhällsbyggnadsförvaltningens studie 
som grund se över miljön kring och utformningen av infartsleden i Karlskrona, 
samt 
 
2. att motionen därmed skall anses besvarad.  
_______ 
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Kommunfullmäktige 2004.83.750 
 
 
 
 
 
 

§ 128 
Svar på motion om kvinnofridsreformen  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av 
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden upprättar handlingsplaner för barn och ungdomar som utsätts 
för psykiskt/eller fysiskt våld inom familjen enligt intentionerna i Kvinnofridsre-
formen och Barnkommittén mot barnmisshandels lagda förslag, samt att kommun-
fullmäktige verkar för Kvinnofridsreformen i sin helhet. 
 
Remissynpunkter 
Utbildningsnämnden den 26 maj 2005, § 28 
Barn- och ungdomsnämnden den 30 mars 2005, § 27 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 juni 2005 sammanställt 
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Utbildnings- och barn- och ungdomsnämn-
derna tillstyrker attsats ett. 
 
Kommunfullmäktiges uppgift är att fatta beslut i frågor som rör kommunens 
organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa 
nämnder skall arbeta med. I fullmäktiges övergripande ansvar ligger att verka för 
att de lagar, förordningar, reformer och uppdrag som åligger kommunen genom-
förs, oavsett vilket kommunalt område dessa berör. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att tillstyrka motionens första attsats, samt 
 
2. att motionen i övrigt skall anses besvarad. 
_______  

 



  9 augusti 2005 29 

Kommunfullmäktige 2001.446.533 
  
 
 
 
 
 

§ 129 
Svar på motion ”Håll skärgården levande”  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av 
Jan-Olof Petersson (fp). Motionären föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får 
i uppdrag att utreda möjligheterna till en utökad service när det gäller skärgårdstra-
fiken samt att utöka antalet parkeringsplatser vid färjeplatsen Yttre Park. 
 
BlekingeTrafiken AB har med skrivelse den 2 maj 2002 lämnat yttrande. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Med hänvisning till Blekingetrafikens yttrande och vad som 
framgår av upphandlingen av skärgårdstrafiken, anser kommunledningsförvalt-
ningen att det har inneburit en väsentlig utveckling och förbättring av turtätheten i 
skärgårdstrafiken. 

 
 Mats Lindbom (c) och kommunchef Anna-Lena Cederström yttrar sig. 
 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen skall anses besvarad. 
_______  
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Kommunfullmäktige 2003.143.531 
 
 
 
 
 
 

§ 130 
Svar på motion om ny snabbusslinje Nättraby-Karlskrona centrum 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2003, § 34, av Bo 
Löfgren (fp). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå Blekinge-
Trafiken från och med hösten 2003 att inrätta kollektivtrafik linjesträckningen 
Karlskrona-Lasarettet-Köpcentrum Lyckeby-Backabo-Rosenholm idrottscenter-
Allatorp alt. E 22-Nättraby. 
 
BlekingeTrafiken har den 16 oktober 2003 lämnat yttrande. 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen skall anses besvarad med hänvisning till vad kommunledningsför-
valtningen anfört. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2003.89.532 
 
 
 
 
 
 

§ 131 
Svar på motion om försäljning och uppgradering av termins- och periodkort 
hos ATG-ombuden m.m. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22,  
av Lennart Svantesson (kd), Claes Bothén (kd) och Tommy Olsson (kd). 
Motionärerna föreslår att BlekingeTrafiken får i uppdrag att undersöka om 
försäljning och uppgradering av termins- och periodkort kan läggas ut på ATG-
ombuden och att möjlighet till detta även finns på tågen eller på dess stationer. 

 
BlekingeTrafiken har med skrivelse den 22 april 2003 lämnat yttrande. Det 
framgår att den avgift som ATG-ombuden tar ut för biljetter uppgår till 20 kronor 
och på tåg 30 kronor. BlekingeTrafiken tror inte att resenärerna är beredda att 
betala denna extra kostnad för köp av biljett för resa inom länet eller för köp av 
periodkort. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Sedan BlekingeTrafikens yttrande har förändringar skett vad 
gäller försäljning av biljetter vid länets järnvägsstationer. I Karlskrona och 
Karlshamn är det BlekingeTrafiken som sköter biljettförsäljningen och i 
Sölvesborg och Ronneby är dessa uppgifter utlagda på Pressbyrån. I och med 
denna förändring kan man nu köpa, ladda och uppgradera periodkort också på 
järnvägsstationerna. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen skall anses besvarad med hänvisning till vad kommunledningsför-
valtningen anfört. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2003.433.531 
 
 
 
 
 
 

§ 132 
Svar på medborgarförslag om rättvisare och rimligare busstaxa för att få fler 
resenärer 
 
Medborgarförslaget väcktes i fullmäktige vid sammanträde den 23 oktober 2003,  
§ 129, av Peter Christensen. Förslaget är att fullmäktige beslutar att Karlskrona 
kommun lyfter frågan med BlekingeTrafiken AB om en rättvisare busstaxa med 
syfte att få fler resenärer, enligt intentionerna i medborgarskrivelsen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Förvaltningen kan bland annat notera att sedan medborgarför-
slaget inkom har taxorna ändrats. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 augusti 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkanden 
 Mats Lindbom (c) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
 Ordföranden yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
 Carl-Göran Svensson (m) och kommunchef Anna-Lena Cederström yttrar sig. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot bifall till 
medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 

  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget skall anses besvarat med hänvisning till vad 
kommunledningsförvaltningen anfört. 
_______    
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Akterna 
 
 

  
  
 
  
 § 133 
 Anmälningsärenden   

 
1.  Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till 

protokollet   
Karl-Gösta Svenson (m) och Jan-Olof Petersson (fp) anmäler jäv och lämnar 
lokalen. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

2.  Kommunfullmäktiges protokoll den 26 maj och den 16 juni 2005 
3.  Kammarrätten i Jönköpings dom 050504 att inte meddela prövningstillstånd.    
      Länsrättens avgörande står fast. Gäller inhibition i mål om tillstånd till allmän  
      kameraövervakning, nu fråga om prövningstillstånd 
4.   Länsrättens remiss 050519 om allmän kameraövervakning. Svar senast 050603  
5.   Karlskrona kommuns yttrande 050530 gällande allmän kameraövervakning  
6.   Länsrättens dom 050622 att avslå Karlskrona kommuns överklagande gällande  
      allmän kameraövervakning 
7.   Försvarsmaktens skrivelse 050511 om södra militärdistriktets rapport avseende  
      FM stöd till samhället vid orkanen Gudrun  
8.   Vägverkets skrivelse 050526 om ändring av riksvägarna 27 och 30 
9.   Skrivelse från Skol IF Mörtsjöåsen om lägerverksamheten 
10. Skrivelse 050613 från Fastighetsägarna Syd om taxor och avgifter i relation till  
      hyreshöjningar  
11. Miljömålsrådets årliga rapport om uppföljningen av Sveriges 15 

miljökvalitetsmål ”Miljömålen – för barnens skull? de Facto 2005”  
 12. Loggbok från maj månad – Elev försvunnen under skolresa, utskickad   
    13. Vägverkets beslut 050623 om statsbidrag till Ytteröfärjan för år 2004  

14. Länsstyrelsen Blekinge län  
• missiv 050513 om förslag till planeringsunderlag för utbyggnad av stora 

vindkraftsanläggningar på land  
• beslut 050607 att avslå Karlskrona kommuns ansökan avseende förebyggan-

de insatser inom alkohol- och drogområdet då det inte finns medel till detta 
projekt   

• yttrande 050613 till regeringen över delbetänkandet Skog till nytta för alla? 
(SOU 2005:39) 

• beslut 0506014 om avgränsning av områden där vattenskoter får användas i 
Blekinge län  

• beslut 050613 avseende överklagande av miljö- och byggnadsnämndens 
beslut den 9 februari 2005 att anta detaljplan för Norra Backe på Verkö, del 
av Verkö 3:1 m.fl. i Karlskrona kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet 
och fastställer miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• beslut 050622 om företagsstöd till Bo Andersson Metaller 
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15. Svenska Kommunförbundets/Landstingsförbundets cirkulär 2005 

 nr 44  Nyckeltal inom individ- och familjeomsorg       
 nr 50  Detaljplaner och miljöbedömningar av planer och program – ändring i  
            PBL 5 kap 18 §     
 nr 51  Överenskommelse om ändrade bestämmelser i BEA 01 
 nr 52  Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna  
 nr 53  Samverkan mellan kommuner i vatten- och avloppsfrågor 
 nr 54  Arbetsmarknadspolitiska insatsen – yrkesbedömning    
 nr 55  Ny vallag  
 nr 57  Kommunal Personal 2004 
 nr 59  Kommunalekonomisk utjämning – ny skrift 
 nr 63  Ett förtydligat kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år 
 nr 64  Fastställande av föräldraskap och faderskap – information om ändringar  
           i föräldrabalken m.m. 

_______  
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§ 134 
Övrigt 
 
1. Informationschef Ulla Nelson informerar om bredbandsutbyggnaden som skall 
vara klar den 30 november i år. Slutredovisning till länsstyrelsen sker vid årsskif-
tet. Omkring 1400 personer kommer fortfarande att vara utanför utbyggnadsom-
rådet. Länsstyrelsen kommer att ha 20 mkr att fördela till denna grupp. En viss 
motprestation måste liksom tidigare göras av kommunen. 
 
Mats Lindbom (c) tackar för ett bra och tydligt svar på frågan. 
 
2. Karl-Gösta Svenson (m) ställer en fråga om varför byggnadsställningar vid 
portalen i Wämö nu funnits i över tre månader och inget arbete utförs. 
 
Samordnare Ander Jaryd svarar att reparationsarbete pågår och Jaryd kommer att 
ta reda på hur långt man kommit med arbetet. 
 
3. Ordföranden informerar om att det nu finns en tidtabell för avstängning av 
broarna för underhållsarbete. Från och med måndagen den 15 augusti och fram till 
halva december kommer broarna vid Oscarsvärn att vara avstängda. 
______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 6 september 2005  

§ 135     Informationer och föredragningar 

§ 136 Yttrande över rapporten ”Att fånga kunnande om lärande och undervisning. Om villkoren  
               för skolledare och lärare att ta del av systematiskt framtagen kunskap om utbildningsverk-    
               samheten” (Ds 2005:16) 
 
§ 137 Yttrande över ”Förslag till regional utvecklingsplan för kombiterminaler gällande  
               Jönköping, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län”    

§ 138 Sammanträdesplan år 2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen m.m.   

§ 139 Begäran om investeringstillstånd för toppbeläggning, Verköhamnen   

§ 140 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg  
 om  äldre        

§ 141 Förslag om höjning av larmavgift och avgift för matdistribution 

§ 142 Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag 

§ 143 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006 

§ 144 Ändring av socialnämndens reglemente 

§ 145 Ändring av kommunstyrelsens reglemente 

§ 146 Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona kommun och  
 Landstinget Blekinge        

§ 147 Komplettering till Policy för representation och gåvor  

§ 148  Svar på medborgarförslag om ny modell för demokrati   

§ 149 Svar på medborgarförslag om införande av 30 km/h i alla bostadsområden  

§ 150 Svar på motion om muddring av Nättrabyån   

§ 151 Anmälningsärenden   

§ 152 Kommunstyrelsens beslutanderätt avseende investeringar i fjärrvärme 
_______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 tisdagen den 6 september 2005, kl. 08.30-11.30 
 Sammanträdet ajourneras kl. 09.30-11.15 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf. Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Gunilla Ekelöf (fp) 
  Karl-Gösta Svenson (m) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Mats Lindbom (c) 
  Günter Dessin (v) 
  Björn Gustavsson (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Thore Arnström (s) kl. 08.30-09.30 § 135 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ewa Lengstedt (s) 
  Rolf Andersson (s) kl. 11.15-11.30 §§ 136-152 
  Inga Lill Siggelsten Blum (kd) 
 
Närvarande  ersättare Rolf Andersson (s) kl. 08.30-09.30 
  Lisbeth Bengtsson (s) 
  Carl-Göran Svensson (m) 
  Jan-Olof Petersson (s) 
  Mikael Andersson (s) 
  Torbjörn Åkesson (c) 
  Ulf Hansson (v) 
   
 tjänstemän kommunchef Anna-Lena Cederström 
  ekonomi- och finanschef Bo Johansson 
  personalchef Anneli Ekström  
  näringslivschef Peter Adaktusson 
  samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren 
  samordnare Anders Jaryd 
  informationschef Ulla Nelson  
  kommunjurist Lennarth Eriksson  
  socialchef Göran Bohman kl. 08.30-08.50  
  kommunsekreterare Laila Karlsson  
 
Utses att justera   Gunilla Ekelöf 
 
Justeringens plats och tid  Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
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Underskrifter 
Sekreterare …………………………………………. §§ 135-152 
 Laila Karlsson  
 
 
Ordförande ……………………………………………. 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare ……………………………………………. 
 Gunilla Ekelöf  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12 september 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar  
 
…………………………… 
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§ 135 
Informationer och föredragningar  

 
1. Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag föredras av socialchef Göran 
Bohman,   

 
2. Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna ”Möjligheternas hus” föredras av 
personalchef Anneli Ekström.  

 
3. Kent Lewén (fp) ställer fråga om delegeringsbeslut om förordnande som 
kommunchef. Ordföranden svarar att vem som helst kan förordnas som 
kommunchef inte bara anställda i kommunen.  

 
4. Ordföranden informerar om att kommunstyrelsens sammanträde den 1 novem-
ber är flyttat till fredagen den 4 november 2005. Ordföranden brukar bjuda på 
budgetmiddag den dag budgeten tas, men denna flyttas till efter kommunsty-
relsens sammanträde den 29 november. 
 
5. Ordföranden informerar om att inbjudan sänts ut till kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare inför Arena Rosenholm Karlskronas invigning fredagen 
den 29 oktober. 
 
6. Mats Lindbom (c) ifrågasätter varför kommunen inte använder handikapp-
expertis eller handikapporganisationer vid utredning av den fysiska miljön. Det 
blev inte bra med de förändringar som gjorts vid Tegelhuset. 
 
Samordnare Anders Jaryd svarar att samråd har skett och det finns fungerande  
rutiner för hur man går tillväga vid förändringar i fysiska/handikappsanpassade 
miljön. 
_______ 
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Utbildnings- och kulturdepartementet 2005.335.600 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen  
 Akten 
 
 
 

§ 136 
Yttrande över rapporten ”Att fånga kunnande om lärande och undervisning. 
Om villkoren för skolledare och lärare att ta del av systematiskt framtagen 
kunskap om utbildningsverksamheten” (Ds 2005:16) 
   
Utredarens samtliga förslag är intressanta under förutsättning att de inte medför 
ökade kostnader för kommunerna. Samtliga förslag behandlas i remissvar daterat 
den 9 augusti 2005. Karlskrona kommun har helt eller delvis en annan syn än 
utredaren på fyra av förslagen och dessa kommenteras i sammanfattningen. 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 augusti 2005 tillstyrkt förslaget att 
godkänna yttrandet och översända det till utbildnings- och kulturdepartementets 
skolenhet. 

 
 Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och Torbjörn Åkesson (c) yttrar sig. 
 Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning. 
  
 
 Kommunstyrelsen beslutar  
 
 att ärendet utgår. 
 _______ 
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Banverket, Södra Banregionen  2005.314.537 
Generaldirektören för Vägverket 
Generaldirektören för Banverket 
Akten  
 
 
 

§ 137 
Yttrande över ”Förslag till regional utvecklingsplan för kombiterminaler 
gällande Jönköping, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län” 
 
Karlskrona kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade 
förslag. Banverket, Södra Banregionen, har tillsammans med Vägverket, region 
Skåne och region Sydost, tagit fram ett förslag till regional utvecklingsplan för 
kombiterminaler. Representanter för berörda län/regionförbund, näringsliv samt 
Sjöfartsverket har involverats under arbetets gång. Uppdraget har givits av 
marknadsavdelningen på Banverkets huvudkontor inom ramen för ett utökat 
samarbete mellan Vägverket och Banverket.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 juli 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att  Karlskrona kommun kräver att den ”Regionala utvecklingsplanen för 
kombiterminaler” omarbetas i sin helhet, 
 
2. att i övrigt ge Banverket, Södra Banregionen, till känna vad 
kommunledningsförvaltningen anfört, samt 
 
3. att till generaldirektörerna för Vägverket och Banverket ge tillkänna 
kommunstyrelsens beslut. 
_______ 
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Kommunfullmäktige för kännedom 2005.436.006 
Samtliga nämnder/bolag 
Akten 
 
 
 
 

§ 138 
Sammanträdesplan år 2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen m.m.   
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 augusti 2005 tagit fram 
ett förslag till sammanträdesplan för år 2006 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, allmänna utskottet, fastighetsutskottet och tider för ärende-
inlämning och beredning. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att anta sammanträdesplan för år 2006, samt 
 
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 
_______   
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Tekniska nämnden 2005.402.533 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 139 
Begäran om investeringstillstånd för toppbeläggning, Verköhamnen 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 juni 2005, § 57 beslutat begära hos 
kommunstyrelsen att få investeringstillstånd för toppbeläggning i Verköhamnen. I 
nämndens investeringsbudget finns 1 500 tkr upptagna för toppbeläggning i 
Verköhamnen. Arbetena kommer att utföras enligt gällande ramavtal och kostna-
den beräknas uppgå till 1 500 tkr. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att meddela investeringstillstånd för toppbeläggning i Verköhamnen. 
_______  
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Äldreförvaltningen 2004.495.730 
Ekonomienheten 
Socialdepartementet 
Akten 
 
 
 

§ 140 
Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård 
och omsorg om äldre   
 
Regeringen har avsatt drygt en miljard för kompetensstegen, som är ett stöd till 
landets kommuner för kvalitets- och kompetensutveckling av omsorgen om äldre 
under åren 2005-2007. Karlskrona kommun har tidigare i år lämnat in en preli-
minär ansökan. Denna måste åtföljas av detaljerad ansökan godkänd av kommun-
styrelsen. Ansökan skall vara inlämnad den 1 september 2005 men kommunen har 
fått anstånd i avvaktan på kommunstyrelsens septembermöte. 
 
Äldrenämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2005, § 72, föreslagit 
kommunstyrelsen att godkänna förslaget. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att godkänna förslaget till ansökan om statligt stöd för kvalitets- och 
kompetensutveckling inom vård och omsorg av äldre.  
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.406.706 
 
 
 
 
 
 

§ 141 
Förslag om höjning av larmavgift och avgift för matdistribution 
 
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 juni 2005, § 56, lämnat yttrande och 
beslutsförslag. 
Handikappnämnden har vid sammanträde den 22 juni 2005, § 51, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 augusti 2005 sammanställt 
yttrandena och beslutsförslagen. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 augusti 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkanden 

Kent Lewén (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Karl-Gösta Svenson (m) och 
Mats Lindbom (c) yrkar avslag.   
 
Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns 
m.fl. avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 

 Reservationer 
Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp) Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Karl-Gösta 
Svenson (m), Birgitta Ståhl (m) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande.   

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att höja avgiften för larm till 250 kronor/månad från och med den 1 oktober 
2005, samt 
 
2. att för matdistribution ta ut en avgift enligt omvårdnadstaxans nivå 1 från och 
med den 1 oktober 2005. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.389.03 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 

§ 142 
Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag 
 
Kommunstyrelsens ordförande har gett socialnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till åtgärder, så att ingen ungdom (18-24 år) i Karlskrona skall behöva uppbära 
socialbidrag för sitt uppehälle. Inriktningen skall vara att samtliga arbetslösa 
ungdomar med socialbidrag framgent i stället skall omfattas av någon form av 
aktivitet med syfte att de skall kunna bli självförsörjande. Uppdraget förutsätter en 
nära samverkan mellan flera olika kommunala nämnder/förvaltningar – främst 
socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen/arbetsmarknadsenheten och 
utbildningsförvaltningen. Som förutsättning för förslaget gäller också att aktuella 
åtgärder i princip skall kunna finansieras med tillgängliga ekonomiska resurser. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 20 juni 2005, § 71, lämnat förslag till 
åtgärder. 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juli 2005 lämnat 
beslutsförslag. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 augusti 2005 tillstyrkt förslaget 
med tillägg: att socialnämnden och kommunledningsförvaltningen kontinuerligt 
rapporterar till kommunstyrelsens allmänna utskott kring åtgärdernas effekt. 

 
 Günter Dessin (v) deltar inte i beslutet. 
 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
1. att ge socialnämnden i uppdrag att efter ett år göra en utvärdering av de 
genomförda åtgärderna och därefter lämna en redovisning kring resultatet härav till 
kommunstyrelsen, samt  
 
2. att socialnämnden och kommunledningsförvaltningen kontinuerligt rapporterar 
till kommunstyrelsens allmänna utskott kring åtgärdernas effekter. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
 
1. att godkänna socialnämndens förslag till planerade offensiva åtgärder för 
ungdomar som uppbär socialbidrag,   
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2. att samtidigt utöka socialnämndens budget för år 2005 med 108 tkr som 
täckning för tillkommande hyreskostnader i kvarteret Läroverket under fyra 
månader för socialförvaltningens nya ungdomsgrupp, 
 
3. att täcka denna ramutökning genom ett ianspråktagande av motsvarande belopp 
ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, samt 
 
4. att dessutom den långsiktiga finansieringen av denna hyreskostnad skall särskilt 
prövas i samband med kommande beredning av budget och plan för åren 2006-
2008.  
_______ 
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 Kommunfullmäktige   2005.375.026 
 
 
 
 
 
 

§ 143 
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006 
 
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun fastställer årligen ett jämställdhetspro-
gram som är gemensamt för kommunkoncernen. Varje förvaltning och bolag skall 
en gång per år gör sin egen jämställdhetsplan, vilken utgår från det gemensamma 
jämställdhetsprogrammet. En redovisning av det genomförda jämställdhetsarbetet 
skall ingå som en del i årsredovisningen för respektive förvaltningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 juni 2005 lämnat 
beslutsförslag. 
  
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 28 juni 2005, § 12, föreslagit att 
kommunfullmäktige antar programmet.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 augusti 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med justering punkt 4.2 Jämställdhet i 
koncernens förvaltningsledning Av förvaltningschefer och VD:ar i kommunkon-
cernen är sex kvinnor och tretton män. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.248.003  
 
 
 
 
 
 

§ 144 
Ändring av socialnämndens reglemente 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 25 april 2005, § 52, föreslagit 
fullmäktige besluta anta nytt reglementet för socialnämnden. I socialnämndens 
tidigare reglemente finns reglerat bland annat ansvar för flyktingmottagande och 
tolkservice i kommunen. Gjorda omorganisationer har medfört att socialnämnden 
inte längre ansvarar för dessa verksamheter. 

 
 Günter Dessin (v) deltar inte i beslutet. 
 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till nytt reglementet för socialnämnden. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2005.401.101 
 
 
 
 
 
 

§ 145 
Ändring av kommunstyrelsens reglemente 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 augusti 2005 upprättat ett 
förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen, bland annat i anledning av att 
beslut om en krisledningsnämn tagits samt att civilförsvarsnämnd och kristids-
nämnd upphört. Tillkommit har mottagande och introduktion av flyktingar. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att fastställa kommunstyrelsens nya reglemente med föreslagna ändringar och 
tillägg, samt 
 
2. att reglementet skall gälla från och med den 1 oktober 2005. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.474.026 
 
 
 
 
 

§ 146 
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona 
kommun och Landstinget Blekinge   
 
Karlskrona kommun har under flera år haft höga sjuktal. Sänkning av sjuktalet är 
en av de stora arbetsuppgifterna inför år 2005 och på samtliga förvaltningar pågår 
ett intensivt arbete för att komma tillrätta med sjukskrivningarna.  
 
Landstinget har under flera år haft höga sjuktal. Sjukfrånvaron minskar men inte 
alls i den omfattning i förhållande till de många olika insatser som görs i 
Landstinget för att minska sjuktalen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse den 29 augusti 2005 därför att 
kommunen i ett gemensamt projekt med Landstinget Blekinge fokuserar på 
gruppen långtidssjukskrivna (>60 dagar) för att på individnivå hitta möjligheter för 
återgång i arbete. 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 augusti 2005 tillstyrkt förslaget 
med justering attsats fem.  
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att som ett projekt inrätta ett rehabcenter på Arena Rosenholm i samarbete med 
Landstinget, 
 
2. att projekttiden skall vara två år med möjlighet till förlängning med ett år, 
 
3. att rehabcentret under projekttiden är kommunstyrelsens ansvar och tillhör 
personalenheten, 
 
4. att projektet år 2005 finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
projektbudget ”Hälsa på arbetsplatsen”, samt 
 
5. att projektet 2006 och 2007 dels finansieras inom kommunstyrelsens projekt-
budget ”Hälsa på arbetsplatsen”, dels får täckning för kostnaderna via ett extra 
tillägg på 797 000 SEK, som får behandlas i budgeten för de kommande tre åren. 
_______ 
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 Kommunfullmäktige   2005.298.007 
 
 
 
 
 
 

§ 147 
Komplettering till Policy för representation och gåvor  
 
Kommunfullmäktige antog den 26 maj 2005, § 78, en policy för representation och 
gåvor. 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 77, i samband av 
beredning av ny policy inför beslut i fullmäktige, gett personaldelegationen i 
uppdrag att återkomma med förnyat förslag kring kommunens uppvaktningar vid 
50 års uppvaktningar och pensionsavgång. 
Personaldelegationen har den 9 augusti 2005 lämnat förslag till ändringar. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 augusti 2005 lämnat 
beslutsförslag. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att göra textförändringar enligt kommunledningsförvaltningens skrivelse, i 
policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun avseende uppvaktning 
vid 50 år och vid pensionsavgång,  
 
2. att förändra beloppen vid 50-årsdag och uppvaktning då anställning upphör 
enligt förslag, samt 
 
3. att  till Policy för representation och gåvor tillföra p 2.3.1 Gåvor till kommunen, 
enligt kommunförvaltningens skrivelse. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.474.109 
 
 
 
 
 
 

§ 148 
Svar på medborgarförslag om ny modell för demokrati   
 
Medborgarförslag om ny modell för demokrati väcktes vid fullmäktiges samman-
träde den 24-25 november 2004 av Arne Karnehov. Syftet med en Karlskrona-
modell är enligt förslagsställaren att framtidsdebatten skall föras i kommunfull-
mäktige. Modellen skall också medge en större medverkan för inte förtroendevalda 
som är intresserade eller har relevant kunskap i en fråga. Arne Karnehov hänvisar 
till Götene kommun där diskussionerna om en ny organisation för kommunfull-
mäktige och kommunstyrelsen startade våren 2004. Samtliga partier i Götene är nu 
överens om en ny organisation från år 2007. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Förslaget att ta fram en Karlskronamodell för ökad demokrati, 
är precis som i Götene, en fråga för de politiska partierna. Under nuvarande man-
datperiod är det inte aktuellt med någon förändring, men i samband med valet till 
kommunfullmäktige 2006 har de förtroendevalda möjlighet att fatta beslut om 
kommunens framtida politiska organisation.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till ovanstående anse medborgarförslaget besvarat.   
 _______ 
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Kommunfullmäktige   2005.83.183 
 
 
 
 
 
 

§ 149 
Svar på medborgarförslag om införande av 30 km/h i alla bostadsområden  
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, 
av Johan Hjortsberg. Förslagsställaren begär om att hastighetsbegränsning till 30 
km/tim i alla bostadsområden i Karlskrona kommun.  
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 juni 2005, § 58, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att sedan 1994 är kommunen 
mycket restriktiv med införande av nya 30-områden. I princip är det endast inom 
sjukhusområden samt på kort sträcka, under begränsad tid, vid skolor som 30-
begränsningar blivit beviljade. I tätortscentra där trafiksäkerhetsåtgärder på olika 
sätt berör ett stort antal människor bör åtgärder vidtas med huvudsakliga allmänna 
medel. Här bör eventuella nya 30-områden förstärkas med fysiska åtgärder som får 
bilisterna att spontant hålla en lägre hastighet. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att erbjuda boende att utplacera blomlådor i enlighet med de regler tekniska 
nämnden fastställd vid sammanträde den 20 april 1999, § 58, samt 
 
2. att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2003.245.431 
 
 
 
 
 
 

§ 150 
Svar på motion om muddring av Nättrabyån   
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av Lars-
Göran Forss (m). Motionären förslår att Karlskrona kommun skall undersöka 
möjligheten att snarast få till stånd en muddring av Nättrabyån. Motionären menar 
att djupet i farledsrännan har minskat genom igenslamning från tilläggsbryggan vid 
kyrkan till angöringsfyren i åns utlopp. Det ställer till problem för turistbåten Axel 
men också för de fritidsbåtar som använder nedre delen av ån. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 juni 2005, § 60, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
Nämnden skriver bland annat att förvaltningen gjorde en omfattande genomgång 
av vilka hamnar som är i behov av underhållsmuddring. Sju hamnområden med 
farleder inventerades i en första omgång: Ungskär, Kristianopel, Sandhamns 
fiskehamn, farleden till Verkö och Nättrabyån, Hästholmen samt farleden till 
Lorensbergs vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar.  
 
Motionärens önskemål om framtagande av en programhandling för muddring av 
Nättrabyån är genomförd. När projektet tidsmässigt kan genomföras hänger 
samman med andra prioriterade muddringsprojekt och vilka medel som kan ställas 
till förfogande. Tekniska förvaltningen har rangordnat Nättrabyån i en grupp bland 
de två till fyra högst prioriterade muddringsprojekten under den närmaste 
femårsperioden. 

  
 Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig. 
 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen härmed är besvarad. 
_______  
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Akterna  
 
 
 
 

 
 
§ 151 
Anmälningsärenden   

 
a.   Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   
b. Kommunfullmäktiges protokoll den 25 augusti 2005 
c. Länsrättens dom 050711 att avslå överklagande från Karlskrona stadsförsam-

ling och Aspö församlings kyrkliga samfällighet att tillstånd till ändring av 
kyrkobyggnad enligt lagen (1998:950) om kulturminnen m m (KML) avslagits 
av länsstyrelsen 

d. Inbjudan till Karlskrona kommun att delta i Svensk-Lettiska dagar i 
Stenungsund den 29 september – 2 oktober 2005, där organisationer, företag, 
kommuner och regioner får redovisa sitt samarbete mellan länderna  

e.   Länsstyrelsen i Blekinge län 
• Beslut 050708 om tillstånd att använda tio fast monterade kameror med fast 

optik för övervakning av Blekingesjukhuset 
       f.   Sveriges Kommuner och Landsting 

• Rapport om krishantering i kommuner och landsting som drabbats av  
            stormen Gudrun 

• Hushållning i lagens namn – att sköta ekonomin med mål, uppföljning och  
            åtgärdsplaner 
g.   Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2005 
      nr  62  Ändringar i arbetstidslagen, vilka kommer att gälla för kommuner och  
                 landsting fr.o.m. den 1 januari 2007  
      nr 67  Planering för gymnasieskolan inför 2007 
      nr 68  Ändringar i LVM och LVU m.m. 
      nr 69  Avtal som inte omfattas av Huvudöverenskommelse – AFH, LTT och  
                LTJ på landstingssektorn    
      nr 70  Arbetsdomstolens dom 2004 nr 102 om det funnits vägande skäl för  
                stadigvarande förflyttning av en tandläkare 
      nr 71  Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2006 
      nr 72  Nytt avtal om skolkopiering – med utökade rättigheter – läsåren 2005- 
                2006 och 2006-2007 
      nr 73  Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2004 

   _______  
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Kommunfullmäktige   2004.74.042 
 
 
 
 
 
 

§ 152 
Kommunstyrelsens beslutanderätt avseende investeringar i fjärrvärme 
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2005 och plan 2006-2007 
beslöt fullmäktige att exkludera investeringar inom affärsområdena fjärrvärme och 
kommunikationsnätet i väntan på strategiska beslut för dessa affärsområden. 
Fullmäktige gav också kommunstyrelsen beslutanderätt avseende investeringar 
inom dessa affärsområden fram tills strategiska beslut fattats, dock längst till och 
med den 30 juni 2005. 
 
Det strategiska beslutet för kommunikationsnätet är fattat. Det strategiska beslutet 
avseende fjärrvärme beräknas fattas under hösten och därför hemställer kommun-
styrelsen att beslutanderätten avseende investeringar inom affärsområde fjärrvärme 
förlängs till den 31 december 2005. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga tiden för kommunstyrelsens beslutanderätt avseende investeringar 
inom affärsområde fjärrvärme till den 31 december 2005. 
_______    
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 4 oktober 2005  

§ 153      Informationer och föredragningar 

§ 154 Yttrande över rapporten ”Att fånga kunnandet om lärande och undervisning” (Ds 2005:16) 

§ 155 Yttrande över ”Ett förnyat strandskydd” (Ds 2005:23) 

§ 156 Yttrande till Sveriges kommuner och landsting om ”God sed för styrning av kommun och  
 landstingsägda bolag”      

§ 157 Slutrapport Migrering IT-struktur 

§ 158 Svar på revisionens skrivelse om ”Kontroll av konsultkostnader i migreringsprojektet” 

§ 159 Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern 

§ 160 Projekteringstillstånd för nytt vattenverk i Saleboda 

§ 161 Investeringstillstånd för inköp av flygel 

§ 162 Arena Rosenholm Karlskrona – delegation 

§ 163 Valdistriktsindelning inför 2006 års val 

§ 164 Begäran om tillstånd att få utnyttja investeringsram för fjärrvärmeutbyggnad 

§ 165 Affärsverkens begäran om investeringstillstånd för ny datorhall i kv. Nauckhoff 15 

§ 166 Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 för kommunkoncernen 

§ 167 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september 2005 

§ 168 Svar på motion om ljusdesign 

§ 169 Svar på motion om avveckling av Valideringscentrum 

§ 170 Svar på motion om föreningslivets alkoholpolicy 

§ 171 Svar på medborgarförslag om isbana  

§ 172 Svar på medborgarförslag om övergångsställen och trafiksignalreglering  
 Stationsvägen/Lyckebyvägen           

§ 173 Svar på motion om skyltning och underhåll vid Lyckå slottsruin m m 

§ 174 Svar på motion om belysning längs Nättrabyån i Nättraby 

§ 175 Svar på motion om vingklippt väderkvarn 

§ 176 Svar på motion om investeringsstöd till kommunala energiinvesteringar 

§ 177 Svar på motion om familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona 

§ 178 Svar på medborgarförslag om namngivningsceremoni 

§ 179 Svar på motion om flexibla skollov  

§ 180 Svar på medborgarförslag om att inbjuda pensionärer att medverka i skolans verksamhet  

§ 181 Anmälningsärenden 

§ 182 Huvudsponsor för Karlskronas nya idrottsarena på Rosenholm 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 Tisdagen den 4 oktober 2005, kl. 08.30-14.00 
 Sammanträdet ajourneras kl. 10.10-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf. Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Gerthie Olsson (s) kl. 08.30-9.40, 13.30-14.00 §§ 154-182 
  Patrik Enstedt (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Börje Nilsson (s) kl. 13.30-14.00 §§ 154-182 
  Karl-Gösta Svenson (m) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Tommy Olsson (kd) 
  Mats Lindbom (c) 
  Günter Dessin (v) 
  Björn Gustavsson (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark  (s) 
  Bo Andersson (s) kl. 08.30-10.10 § 153 
  Ewa Lengstedt (s) kl. 09.40-10.10 del av § 153 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
   
Närvarande ersättare Ewa Lengstedt (s)  
  Rolf Andersson (s) kl. 08.30-10.10 
  Lisbeth Bengtsson (s) kl. 08.30-10.10 
  Ulf Hansson (v) 
  Annicka Engblom (m) kl. 08.30-10.10 
  Carl-Göran Svensson (m) 
  Mikael Andersson (fp) inte närvarande vid beslut § 157 pga jäv 
  Inga Lill Siggelsten Blum (kd) 
  Torbjörn Åkesson (c) 
   
 tjänstemän Kommunchef Anna-Lena Cederström 
  Ekonomi- och finanschef Bo Johansson  
  Informationschef Ulla Nelson  
  Kommunjurist Lennarth Eriksson  
  Personalchef Anneli Ekström 
  Samordnare Anders Jaryd 
  Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren 
  Tf VD Moderbolaget Bengt Lingman 
  Praktikant Anna Bergström kl. 08.30-10.10 § 153 
  Kommunekolog Anders Klar kl. 08.30-09.05 § 153:1 
  IT-controller Mats Persson kl, 08.50-09.15 § 153:2 
  Projektledare Anders Danielsson kl. 08.50-09.15 § 153:2 
  Controller Olle Karlsson kl. 08.50-09.15 § 153:2 
  Ekonomichef Bengt Nilsson kl. 09.35-09.55 § 153:4 
  VD Affärsverken Jan Svensson kl. 09.35-10.05 § 153:4 



  4 oktober 2005 3 

  Kommunsekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Karl-Gösta Svenson  
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
 
Underskrifter 
Sekreterare ……………………………………………..…. §§ 153-182 
 Laila Karlsson  
 
 
Ordförande ……………………………………………….. 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare …………………………………………..…… 
 Karl-Gösta Svenson  
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 10 oktober 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar  
 
…………………………………………. 
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§ 153 
Informationer och föredragningar 
 
1. Yttrande över ”Ett förnyat strandskydd” (Ds 2005:23) föredras av kommun-
ekolog Anders Klar. Kommunstyrelsen lägger till en attsats samt stryker attsats 6 i 
miljö- och byggnadsnämndens förslag, 
             
2. Slutrapport Migrering IT-infrastruktur föredras av projektledare Anders 
Danielsson och IT-controller Mats Persson, 
      
3. Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern föredras av personalchef 
Anneli Ekström, samt  
   
4. Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 föredras av ekonomi- och finanschef Bo 
Johansson, ekonomichef Bengt Nilsson och tf. VD för Moderbolaget Bengt 
Lingman. 
_______ 
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Utbildnings- och kulturdepartementets skolenhet 2005.335.600 
Barn- och utbildningschefen 
Akten 
 
 
 
 
 § 154  

Yttrande över rapporten ”Att fånga kunnande om lärande och undervisning. 
Om villkoren för skolledare och lärare att ta del av systematiskt framtagen 
kunskap om utbildningsverksamheten” (Ds 2005:16) 
   
Utredarens samtliga förslag är intressanta under förutsättning att de inte medför 
ökade kostnader för kommunerna. Samtliga förslag behandlas i remissvar daterat 
den 9 augusti 2005. Karlskrona kommun har helt eller delvis en annan syn än 
utredaren på fyra av förslagen och dessa kommenteras i sammanfattningen. 

  
 Barn- och ungdomschef Per Olsson har lämnat yttrande och beslutförslag. 
 
 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 

att godkänna yttrandet och översända det till utbildnings- och kulturdeparte- 
mentets skolenhet. 

 _______ 
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Miljödepartementet 2005.432.215 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Akten 
 
 
 
 

§ 155 
Yttrande över ”Ett förnyat strandskydd” (Ds 2005:23) 
 
Miljödepartementet har gett kommunen möjlighet att inkomma med synpunkter i 
rubricerade ärende. Förslaget bygger på naturvårdsverkets utredning från 2002. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 september 2005, § 310 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 

 
Vid föredragning av ärendet beslutar kommunstyrelsen att attsats 6 i samhälls-
byggnadsförvaltningens förslag stryks samt ny tilläggsattsats: Av erfarenhet av 
prövade fall för Karlskrona kommuns del konstateras att det är små skillnader 
mellan länsstyrelsens och kommunens tillämpning av strandskyddet. Mot den 
bakgrunden menar Karlskrona kommun att nuvarande ordning är en bättre ordning 
för handläggning av strandskyddet än den föreslagna. 

 
 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta miljö- och byggnadsnämndens yttrande som kommunens yttrande i 
ärendet, med ändring (bilaga A sidan 2) att attsats 6 stryks samt ny attsats;  
 
Av erfarenhet av prövade fall för Karlskrona kommuns del konstateras att det är 
små skillnader mellan länsstyrelsens och kommunens tillämpning av strandskyd-
det. Mot den bakgrunden menar Karlskrona kommun att nuvarande ordning är en 
bättre ordning för handläggning av strandskyddet än den föreslagna. 
_______ 
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Sveriges Kommuner och Landsting 2005.145.109 
AB Karlskrona Moderbolag 
Akten 
 
 
 
 

§ 156 
Yttrande till Sveriges kommuner och landsting om ”God sed för styrning av 
kommun och landstingsägda bolag” 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har arbetet fram ett utkast till God sed för 
styrning av kommun och landstingsägda bolag. Initiativet tog de mot bakgrund av 
att många kommuner och landsting efterfrågat stöd i sin ambition att finna ett väl 
fungerande samspel mellan ägarna och bolagen. Av betydelse är också att bolags-
sektorn ofta ifrågasätts och kritiseras för bristande styrning och brist på både poli-
tisk och medborgerlig insyn. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 september 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att till Sveriges Kommuner och Landsting avge yttrande i enlighet med vad 
kommunledningsförvaltningen anfört. 
_______ 
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Ekonomienheten 2004.116.005 
IT-enheten 
Informationsenheten 
Samtliga förvaltningar/bolag 
Akten 
 
 

§ 157 
Slutrapport Migrering IT-infrastruktur     
 
Kommunfullmäktige gav, vid sammanträde den 25 mars 2004 § 37, investerings-
tillstånd för migrering av den gemensamma IT-teknikplattformen för kommunkon-
cernen. Projektet, som har berört ca 2 300 användare och ca 3 000 personer, har 
hållit sin tidplan och målen är uppnådda enligt givet projektdirektiv. 
 
Projektet har omsatt mellan 13-14 mkr. Detta är en negativ avvikelse om 1 mkr 
främst beroende på inte kalkylerade merkostnader för den s.k. ”utrullningsorgani-
sationen”. Denna ökade kostnad har belastat och finansierats inom it-enhetens 
budget för 2004 och 2005. Slutrapport har framtagits av projektledaren och 
godkänts av projektstyrgruppen. 
 
Jäv 
Mikael Andersson (fp) anmäler jäv vid beslutssammanträdet och lämnar lokalen. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna framlagd projektrapport. 
_______  
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Kommunens revisorer 2005.333.007 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 158 
Svar på revisionens skrivelse om ”Kontroll av konsultkostnader i samband 
med migreringsprojektet” 
 
Kommunens revisorer har genom Ernst & Young genomfört en granskning av 
kostnaderna för konsulttjänster på tre förvaltningar inom Karlskrona kommun. 
Konsultkostnaderna i samband med det s.k. Migreringsprojektet under kommun-
styrelsen har granskats särskilt. Revisorerna konstaterar att Migreringen skett i 
projektform och inte upphandlats men att man infordrat anbud från Microsoft och 
Datapoint. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 september 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Migreringen är genomförd och avslutades i juni månad 
2005. Slutrapport kring projektet bifogas detta svar på revisionsskrivelsen. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att godkänna kommunledningsförvaltningens rapport, samt  
 
2. att översända denna till kommunens revisorer som sitt svar.   
_______ 
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Kommunfullmäktige 2005.512.026 
 
 
 
 
 
 

§ 159 
Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 september 2005 lämnat 
beslutsförslag. Utifrån bifogat förslag till friskvårdspolicy föreslår förvaltningen att 
kommunfullmäktige beslutar anta förslaget och att det skall gälla för Karlskrona 
kommuns samtliga förvaltningar, bolag och nämnder. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta bifogat förslag till friskvårdspolicy, samt 
 
2. att policy skall gälla för Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, bolag och 
nämnder. 
_______  
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Tekniska förvaltningen 2005.188.340 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 160 
Projekteringstillstånd för nytt vattenverk i Saleboda 
 
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 5 september 2005 lämnat besluts-
förslag. Tekniska nämnden har 3 mkr i sin budget för 2005 för nytt vattenverk i 
Saleboda. Karlskrona kommun övertog befintligt vattenverk i Saleboda av 
Landstingsfastigheter i samband med deras försäljning av Furs sjukhus till en 
privatperson. Vattenverket försörjer Saleboda samhälle och f.d. Furs sjukhus med 
tillhörande lokaler. Vattenverket är i mycket dåligt skick och det uppfyller inte 
dricksvattenkungörelsens krav. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att meddela projekteringstillstånd för nybyggnad av vattenverk i Saleboda. 
_______  
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Kulturnämnden 2005.467.809 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 161 
Investeringstillstånd för inköp av flygel 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 juni 2005, § 96, beslutat om 
investeringsanslag om en miljon kronor för inköp av flygel. 
 
Kulturförvaltningen har genomfört upphandling av flygel till Konserthuset. 
Kostnaden för denna beräknas uppgå till 930 000 kronor.  
 
Kulturnämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 64, hemställt att 
kommunstyrelsen meddelar investeringstillstånd för inköp av flygel. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att meddela investeringstillstånd för inköp av flygel. 
_______ 
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Projektchefen Arena Rosenholm  2002.272.210 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 162 
Arena Rosenholm Karlskrona, delegation 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 september 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Sista helgen i oktober månad 2005 invigs Arena 
Rosenholm. Fram till invigningen drivs verksamheten i projektform. Efter invig-
ningen skall den dagliga verksamheten vara igång med ett antal föreningar på plats 
och som hyresgäster till kommunstyrelsen med resultatenheten Arena Rosenholm. 
Projektchefen kommer att övergå till att bli verksamhetsansvarig. Den ordinarie 
verksamheten kommer under hösten att överlappa projektet och hyresavtal m.m. 
med föreningarna måste tecknas. Avtal med föreningar tecknas för verksamhet 
Arena Rosenholm inom ramen för taxor fastställda av idrotts- och fritidsnämnden. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att delegera beslutanderätten för kommunledningsförvaltningen Arena Rosenholm 
till Michael Fransson och vid hans frånvaro till hans ersättare, avseende att teckna 
avtal, kontrakt eller därmed jämförbara handlingar med föreningar, för en tidslängd 
om längst två år och till ett belopp om högst 200 tkr. Allt inom ramen för taxa 
beslutad av idrotts- och fritidsnämnden. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige 2005.143.111 
 
 
 
 
 
 

§ 163 
Valdistriktsindelning inför 2006 års val 
 
På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det 
år då ordinarie val till riksdagen skall hållas.  
 
Valnämnden har vid sammanträde den 18 april 2005, § 6, beslutat föreslå full-
mäktige att ändra valdistriktsindelningen i Nättraby. Nämnden föreslår förändring 
av valdistriktsindelningen i Nättraby från två till tre jämnstora valdistrikt. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå länsstyrelsen godkänna föreslagen förändring av valdistriktsindelningen 
i Nättraby. 
_______  
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Affärsverken Karlskrona AB   2005.422.375 
Ekonomienheten 
Karlskrona Moderbolag AB 
Akten 
 
 
 

§ 164 
Begäran om tillstånd att få utnyttja investeringsram för fjärrvärmeutbyggnad 
 
Affärsverken Karlskrona AB har med skrivelse den 14 juli 2005 lämnat besluts-
förslag.  
Affärsverken AB har, vid beslut i kommunfullmäktige i samband med antagande 
av budget för år 2005, erhållit begränsningar utan att anmälan utnyttja investe-
ringsbudgeten för fjärrvärmebyggnaden, i avvaktan på ett principiellt beslut om 
den framtida kraftvärmeutbyggnaden. Ett sådant beslut beräknas fattas efter semes-
tern år 2005. I avvaktan på detta beslut har bolaget i samarbete med Blekinge 
Landsting diskuterat en hopkoppling av fjärrvärmeproduktionsanläggningarna för 
att minimera produktion av fjärrvärme med eldningsolja samt att samtidigt erhålla 
en optimerat utnyttjande och reserv vid avbrott.  
 
I samband med hopkoppling av fjärrvärmenäten är det gynnsamt att förlägga fjärr-
värmekulvert till Hästö där det finns ett antal kunder som väntar på fjärrvärmean-
slutningen. Förläggningen till Hästö kommer att samordnas med utbytet av elkab-
larna till Hästö i samband med spänningsomläggningen från 6 till 20 kV som skall 
ske under hösten år 2005 och våren år 2006. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att ge Affärsverken AB tillstånd att inom ramen för inlämnad investeringsbudget 
få utnyttja 11 000 tkr för fjärrvärmeinvesteringar åren 2005 och 2006. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige 2005.513.200 
 
 
 
 
 
 

§ 165 
Affärsverkens begäran om investeringstillstånd för ny datorhall i kv. 
Nauckhoff 15 
 
Affärsverken Karlskrona AB har till AB Karlskrona Moderbolag lämnat en 
begäran om att inom ramen för sin investeringsbudget använda 10 000 tkr till 
byggnation av datorhall. 
 
AB Karlskrona Moderbolag beslut den 24 augusti 2005 att godkänna investeringen 
samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
  
AB Karlskrona Moderbolag, genom dess VD, har med skrivelse den 8 september 
2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. Investeringen finns inte upptagen i den 
investeringsbudget som fullmäktige beslutade om hösten 2004. Enligt ägardirek-
tiven skall för investeringar som inte är upptagna i investeringsbudgeten och som 
överstiger en miljon kronor, både AB Karlskrona Moderbolags och kommunfull-
mäktiges godkännande inhämtas. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna investeringen på 10 000 tkr avseende ny datorhall. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2005.177.042 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 166 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005  
 
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31 
augusti 2005 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budget-
utfall. Personalenheten har lämnat Personalnyckeltal för samma period. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
1. att från kommunstyrelsens särskilda reserver tillföra idrotts- och fritidsnämnden 
100 tkr från reserv för omklädningsrum Nättraby idrottsplats, samt 200 tkr från 
reserv för bidrag till ungdomsverksamhet, 
 
2. att från år 2006 tillförs idrotts- och fritidsnämnden en utökad budgetram med 
totalt 700 tkr för att täcka ovanstående helårskostnader,  
 
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2005, samt 
 
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.   

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår 
2005, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2005.194.004 
 
 
 
 
 
 

§ 167 
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 
september 2005 
 
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 och 30 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balans- 
förteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda lämnas 
vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 september 2005 lämnat en 
balansförteckning för godkännande. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna balansförteckningen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige 2005.104.879 
 
 
 
 
 
 

§ 168 
Svar på motion om ljusdesign 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Markus 
Alexandersson (s). Motionären hemställer att ett program för hur Karlskronas 
innerstad skall ljussättas arbetas fram samt att ljusdesign blir ett naturligt inslag i 
arbetet med att göra staden vackrare och mer estetiskt tilltalande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 17 augusti 2005, § 267, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden delar uppfattningen att belysning och 
ljussättning har ett mycket stort värde för upplevelsen av stadsmiljön. Ett stads-
miljöprogram är under framtagande som bland annat behandlar övergripande 
principer för hur stadens ljusmiljö skall hanteras och det kommer att färdigställas 
under hösten 2005. Ett särskilt belysningsprogram för Trossö har även tagits fram 
som underlag för stadsmiljöprogrammet.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen härmed är besvarad. 
_______  
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Kommunfullmäktige 2005.58.149 
 
 
 
 
 
 

§ 169 
Svar på motion om avveckling av Valideringscentrum   
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Richard 
Jomshof (sd). Motionären föreslår fullmäktige att avveckla Valideringscentrum 
omedelbart vilket frigör 2,7 mkr samt att handikappnämnden tillförs 2,5 mkr. 
Genom detta undviks en nedskärning som skulle slå mot våra svagaste på ett 
oacceptabelt sätt. 
 
Kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har med skrivelse den 20 
juni 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. I yttrandet beskrivs målgrupp, mål 
och syfte enligt projektplanen och fördelning av tilldelade medel. Medel från 
Karlskrona kommun är 600 tkr monetärt samt 650 tkr i form av arbetad tid. 
Resterande medel 1 515 tkr har tillförts projektet från Integrationsverket, ESF – 
mål 3 samt Länsarbetsnämnden och är direkt riktade till projektet för genom-
förande enligt dess mål och syfte och kan därför inte omfördelas av kommunen.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.521.805 
 
 
 
 
 
 

§ 170 
Svar på motion om föreningslivets alkoholpolicy 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2004, § 170, av 
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår att endast föreningar med en utarbetad av 
kommunen godkänd alkoholpolicy skall kunna få bidrag för ungdomsverksam-
heten. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2005, § 10, 
lämnat yttrande och beslutsförslag att motionen skall anses besvarad med vad som 
anförts och befintliga bidragsnormer innehåller av motionären önskad regel. 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2005, § 57, återremitterat 
ärendet. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2005, § 44, lämnat 
nytt yttrande och beslutsförslag. Nämnden har då beslutat att i gällande bidrags-
normer göra korrigering av satsen i de allmänna bestämmelserna från Verksam-
heten ska anses vara positiv för ungdomens utveckling och vara fri från dopning 
och droger till att Verksamheten ska vara fri från dopning och droger. 

  
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen skall anses vara besvarad med vad som ovan anförts, befintliga 
bidragsnormer innehåller av motionären önskad regel. 
_______ 



  4 oktober 2005 22 

Kommunfullmäktige   2005.165.826 
 
 
 
 
 

 
§ 171 
Svar på medborgarförslag om isbana 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 
28, av Jessica Jerpenfors och Anette Andersson. Förslaget gäller en isbana. Det 
finns isbanor i andra kommuner, som Malmö, Växjö m.fl. och det skulle ge ung-
domar ökad sysselsättning på ett bra sätt.  
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2005, § 43, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger bland annat att en undersökning av 
möjligheterna att göra en isbana centralt i Karlskrona har gjorts t.ex. i Hoglands 
Park. Investeringskostnaden beräknades då till 1,6 mkr.  Från och med vintern 
2005 kommer tillgången till isbana för allmänheten att öka, vilket gör att fler 
kommuninvånare kommer att få möjlighet att åka skridskor på bra tider. 
 
Som en del av folkhälsoarbetet kommer Arena Rosenholm att hållas tillgänglig för 
allmänheten på olika tider vilket leder till att anläggningen blir attraktiv.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget är besvarat med vad som ovan anförts om att hänvisa 
intresserade skridskoåkare till Arena Rosenholm från och med vintern 2005. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2005.163.512 
 
 
 
 
 
 

§ 172 
Svar på medborgarförslag om övergångsställen och trafiksignalreglering  
Stationsvägen/Lyckebyvägen 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 
29, av Jessica Jerpenfors och Anette Andersson. Förslaget innebär en begäran om 
övergångsställen och trafiksignalreglering i vägkorsningen Stationsvägen och 
Lyckebyvägen. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 75, lämnat yttran-
de och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att nya övergångsställen ska i 
Karlskrona vara ”30-säkrade” samt handikappanpassade. Trafiksignalanläggningar 
utförs numera sällan p.g.a. platsbrist, i stället byggs cirkulationsplatser som anses 
vara trafiksäkrare.  
 
Med anledning av utbyggnad av Järavägen kring årsskiftet 2005/2006 samt möjlig-
heterna för gående att passera Stationsvägen i Lyckeby centrum eller planfritt vid 
nuvarande Järavägen, är det framlagda medborgarförslaget tills vidare inte aktuellt. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2003.386.871 
 
 
 
 
 
 

§ 173 
Svar på motion om skyltning och underhåll vid Lyckå slottsruin m.m. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003, § 129, av 
Ingrid Hermansson (c). Motionären yrkar att kommunen förbättrar skyltning och 
underhåll vid Lyckå Slottsruin samt att en handlingsplan tas fram utifrån inven-
teringen för att förbättra underhåll av historiska platser i kommunen. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 74, för egen del 
beslutat att till länsstyrelsen framföra betydelsen av att reservatsbildning kring 
Lyckå slottsruin genomförs så snart som möjlighet och att underhåll, skötsel och 
skyltning vid slottsruinen förbättras. Nämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta att motionen härmed är besvarad. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen härmed är besvarad. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2003.244.317  
 
 
 
 
 
 

§ 174 
Svar på motion om belysning längs Nättrabyån  
 
Motionen väcktes vid fullmäktige sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av Lars-
Göran Forss (m). Motionären föreslår att kommunen skall undersöka möjligheten 
att bygga en belysningsslinga längs med Nättrabyån från E 22 till parkeringen vid 
Tallholmen. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 73, lämnat yttran-
de och beslutsförslag. Nämnden anger bland annat att den föreslagna sträckan är 
drygt 2,5 km. Enbart belysningen kommer att innebära en investering på ca 1 mkr. 
Härut-över finns andra upprustningsbehov som tillkommer i samband med en 
elektrifiering. I budget finns idag inte medel till vare sig investeringen eller de 
årliga kapital-, drifts- och underhållskostnaderna.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta   
 
att avslå motionen. 
______ 
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 § 175 

Svar på motion om vingklippt väderkvarn  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 47, av Ingrid 
Hermansson (c). Motionären yrkar att fullmäktige skyndsamt beslutar att sätta upp 
nya vingar på väderkvarnen. Kvarnen saknar två av sina fyra vingar. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 72, lämnat ytt-
rande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid stormen Gudrun förlorade 
väderkvarnen tre av sina vingar och den fjärde skadades. Så sent som för fyra år 
sedan försågs kvarnen med nya vingar efter stormskador som uppstått något år 
tidigare. Årets medel till Wämöparken är ianspråktagna till andra angelägna 
åtgärder i parken, där inte minst handikappanpassning av Kaffestugan har hög 
prioritet. Reparation av väderkvarnen skjuts därför, av ekonomiska skäl, till våren 
2006. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen därmed är besvarad. 
_______ 



  4 oktober 2005 27 

Kommunfullmäktige   2004.449.040 
 
 
 
 
 
 

§ 176 
Svar på motion om investeringsstöd till kommunala energiinvesteringar 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av 
Björn Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna föreslår att 
kommunen, för att minska energikostnader, ansöker om bidrag och investerar i 
solceller på taket på anläggningar i Rosenholm, bostadskomplexen Kungsmarken/ 
Marieberg och/eller andra kommunala byggnader. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 5 september 2005 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 september 2005 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Björn Gustavsson (mp) med tillstyrkan av ordföranden yrkar att attsats 1 ändras 
till: att uppdra åt tekniska nämnden och de kommunala bolagen att ansöka om stöd 
till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energi- 
källor i lokaler som används för offentlig verksamhet. 
 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Björn 
Gustavssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Gustavssons förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att uppdra åt tekniska nämnden och de kommunala bolagen att ansöka om stöd 
till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor 
i lokaler som används för offentlig verksamhet, samt 
 
2. att motionen härmed är besvarad.    
_______ 
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§ 177 
Svar på motion om familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av 
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår fullmäktige besluta att uppdra till 
miljö- och byggnadsnämnden att dela upp nyårsfyrverkeriet från Stakholmen, dels 
till en mer familjevänlig tidpunkt på kvällen, dels till den traditionella tidpunkten 
vid tolvslaget. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 8 september 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att avstyrka motionen. 
_______ 
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Akten 
 
 
 
 
 

§ 178 
Svar på medborgarförslag om namngivningsceremoni  
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47, 
av Eva Rönn. Förslaget innebär att Karlskrona kommun skall ha en namngivnings-
ceremoni för dem som inte tillhör någon kyrka.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 augusti 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Namngivningsceremonin skulle kunna likna den 
borgerliga vigselceremonin. Den regleras i äktenskapsbalken och Länsstyrelsen 
förordnar vigselförrättare samt bestämmer tjänstgöringstiden. För namngiv-
ningsceremoni finns ingen motsvarande särskild lagstiftning. 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 september 2005 tillstyrkt förslaget 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att  ärendet utgår för ytterligare beredning. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2005.132.608 
 
 
 
 
 
 

§ 179 
Svar på motion om flexibla skollov 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av Ingrid 
Hermansson (c). Motionären yrkar att fullmäktige ger barn- och ungdomsförvalt-
ningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett flexibelt skollov, samt att för-
valtningen tar fram kostnaderna för ett flexibelt skollov. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2005, § 71, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden är rent generellt positiv till att öka 
möjligheterna för ökad service till kommunens medborgare. I en framtida utred-
ning om flexibla skollov måste dock en ökad servicegrad ställas i relation till 
möjligheterna att lösa skolans undervisningsuppdrag med bibehållen kostnads-
effektiv organisation. Nämnden anser dock att om en ersättningsrättighet skall 
införas för förlorad lärandetid, krävs att tydliga riktlinjer utarbetas för såväl 
skolornas kostnadskompensation som för elevens/vårdnadshavarens ansvar. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla motionen. 
_______ 
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§ 180 
Svar på medborgarförslag om att inbjuda pensionärer att medverka i skolans 
verksamhet    
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 
28, av Annelie Danforth och Jelena Savic. Förslagsställarna föreslår att kommunen 
tar kontakt med t.ex. en pensionärsorganisation och hör om intresse finns att delta i 
skolans arbete som pappa/morfar/farfar/mormor/farmor eller någon förebild i äldre 
generationer. Ex.vis finns en pigg och glad pensionär ”farbror Gunnar” i Nättraby-
skolan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2005, § 73, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att Farbror 
Gunnar är en av de drygt 60 seniorer som finns i förskoleverksamhet, skola och 
fritidshem. ”Seniorer i skolan” är ett samarbete mellan Litorina folkhögskola och 
barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona som startade hösten år 2000. Från 
och med hösten år 2004 är också utbildningsförvaltningen med i samarbetet. 
 
För att sprida information om ”Seniorer i skolan” finns en broschyr om verksam-
heten, samt ett ”koncept” som används i många olika sammanhang. Bland annat 
sprids det till andra delar av landet som hört talas om verksamheten och som vill 
veta mer. Ett aktivt arbete pågår också gentemot övriga Blekingekommuner för att 
”Seniorer i skolan” skall finnas i hela Blekinge. Seniorer finns både i Ronneby och 
i Karlshamn. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta   
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_______ 
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Akterna  
 
 
 
 

 
 
§ 181 
Anmälningsärenden   

 
1.  Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet   
2.  Kommunfullmäktiges protokoll den 22 september 2005 

 3.  Statskontoret – Samhällsekonomiska aspekter av ett vinter-OS i Östersund och  
      Åre 2014 

4. Tekniska nämndens beslut 050830, § 68, handlingsprogram för förebyggande  
     verksamhet till skydd mot olyckor  
5. Barn- och ungdomsnämndens beslut 050831, § 69, handlingsprogram för före-  
    byggande verksamhet till skydd mot olyckor 
6.  Länsstyrelsen Blekinge län 
     - meddelande 050909 om att bevarandeplaner för Natura 2000-områden är  
     fastställda   
     - 050906 om anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken i samband med  
     underhållsarbeten (förstärkning) av kaj och utfyllnad inom Saltö Varv AB:s  
     verksamhetsområde på fastigheten Saltö 2:1 i Karlskrona kommun  
7.  Svenska Kommunförbundets/Landstingsförbundets cirkulär 2005 
     nr 75  Aktuellt om skola och barnomsorg 2005        
     nr 76  Ändrade bestämmelser för anställningsstöd, lönebidrag och OSA – från  
                och med den 2 juli 2005     
     nr 77  Arbetsdomstolens dom 2005 nr 69 om könsdiskriminering vid tillsättning  
               av en manlig kyrkoherde istället för en kvinna 
     nr 78  Arbetsdomstolens dom 2005 nr 60 om avsked av två vårdbiträden som  
               kränkt en vårdtagare 
     nr 79  Beslut om medlemsavgift till Svenska Kommunförbundet för år 2006 
     nr 80  Budgetförutsättningar för åren 2006-2008    

 _______   
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Kommunfullmäktige  2002.272.210 
 
 
 
 
 
 
   § 182 

  Huvudsponsor för Karlskronas nya idrottsarena på Rosenholm –  
  vodafone arena rosenholm 

 
 Karlskrona kommun har tillsammans med Vodafone Sverige undertecknat ett 

”Letter of intent” med avsikt att teckna sponsoravtal mellan parterna. Avtalet är 
villkorat av beslut i kommunfullmäktige i Karlskrona. 

 
 Avtalet omfattar en femårsperiod med option om ytterligare fem år. Vodafone 

Sverige kommer under denna femårsperiod att satsa 10 miljoner kronor som skall 
bidra till att utveckla såväl arenan som idrotten i Karlskrona. 

 
 På initiativ från Karlskrona kommun kommer fem miljoner att gå till att utveckla 

idrotten i kommunen, med sikte på att få fram både bredd- och toppidrott i 
Karlskrona. 

 
 Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 oktober 2005 lämnat 

beslutsförslag. 
 
 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
 1. att godkänna överenskommelse om letter of intent mellan Karlskrona kommun 

och Vodafone Sverige, samt 
 
 2. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna övriga avtal i ärendet. 
 _______   
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde fredagen den 4 november 
2005     
§ 183 Informationer och föredragningar  

§ 184 Förlängning av förordnande som ekonomichef 

§ 185 Förlängning av förordnande som barn- och ungdomschef  

§ 186 Förlängning av förordnande som kulturchef  

§ 187 Melodifestivalen 2006 i Karlskrona  

§ 188 Budget 2006 och plan 2007-2008  

§ 189 Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona kommun  

§ 190 Hyressättning i bostad med särskild service  

§ 191 Investeringstillstånd och begäran om anslag för medel för byggande av ny förskola på 
Hästö   

 
§ 192 Svar på medborgarförslag om strövstig, staket och vattenhoar m.m. vid Bastasjö      

friluftsområde         
           

§ 193 Svar på motion om personligt meddelande i röstbrevlådan   

§ 194 Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med  
 djurhållning      

§ 195 Svar på motion om gamla vägbulor 

§ 196 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, tydlig politisk vilja  

§ 197 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, det skall synas vad vi gör/inte  
 gör      

§ 198 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, barn som kunskapskällor  

§ 199 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, utbildningsinsatser  

§ 200 Svar på motion om självförsvarskurs som individuellt valbar kurs på gymnasiet 

§ 201 Svar på medborgarförslag om större ekonomiska resurser till vuxenutbildningen 

§ 202 Svar på motion om förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildning 

§ 203 Svar på motion om inrättande av massörtjänst 

§ 204 Anmälningsärenden     
_______  
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården  
  Fredagen den 4 november 2005, kl. 08.30-11.30  
  Sammanträdet ajourneras kl. 09.50-11.00 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
  1:e vice ordf. Christina Mattisson (s) 
  2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
  Ledamöter Gerthie Olsson (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 Thore Arnström (s)  
   Ingrid Trossmark (s)  
   Annicka Engblom (m) 
 
Närvarande  ersättare Ewa Lengstedt (s) 
   Rolf Andersson (s) 
   Patrik Hansson (s) 
   Carl-Göran Svensson (m) 
   Mikael Andersson (fp) 
   Inga Lill Siggelsten Blum (kd) 
   Ulf Hansson (v) 
 
  tjänstemän Kommunchef Anna-Lena Cederström 
   Ekonomi- och finanschef Bo Johansson ej § 184 pga jäv 
   Informationschef Ulla Nelson 
   Näringslivschef Peter Adaktusson 
   Personalchef Anneli Ekström  
   Kommunjurist Lennarth Eriksson 
   Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren 
   Projektchef Michael Fransson kl. 08.30-08.45 
   Controller Olle Karlsson kl. 08.30-08.45 
   Ekonomichef Bengt Nilsson kl. 08.30-09.10 
   Kommunekonom Åke Karlsson kl. 08.30-09.10 
   Personalsekreterare Henrik Sundihn kl. 09.10-09.50  
   Kommunsekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Karl-Gösta Svenson  
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse  
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Underskrifter 
Sekreterare ……………………………………………….. §§ 183-204 
  Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ……………………………………………….. 
  Mats Johansson 
 
 
Justerare  …………………………………………………  
  Karl-Gösta Svenson   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den        november 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar  
 
……………………………………… 
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§ 183 
Informationer och föredragningar 
 
1. Melodifestivalen 2006 föredras av projektchef Michael Fransson, 
 
2. Budget 2006 och plan 2007-2008 föredras av ekonomi- och finanschef Bo 
Johansson, ekonomichef Bengt Nilsson och kommunekonom Åke Karlsson, 
  
3. Analys av ohälsotalen presenteras av personalchef Anneli Ekström. Ordföranden 
ger personalchefen och ekonomichefen i uppdrag att ta fram ett förslag om ökade 
interna åtgärder som gör det dyrare för förvaltningarna om inte föreslagna åtgärder 
vidtages.  
 
4. Gerthie Olsson (s), ordförande i jämställdhetskommittén, uppmanar 
kommunstyrelsen att anmäla sig till jämställdhetsseminarium med Gertrud Åström, 
torsdagen den 10 november 2005, och 
 
5. Mats Lindbom (c) uppmanar kommunstyrelsen att medverka i manifestation mot 
nazism och antisemitism i Hoglands Park, onsdagen den 9 november. 
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Personalenheten 
Ekonomichefen 
Akten 
 
 
 
 

§ 184 
Förlängning av förordnande som ekonomichef 
 
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 17 september 2005, efter 
överläggning med Bo Johansson, föreslagit att förordnandet som ekonomichef, 
som går ut den 31 december 2005, förlängs till och med den 31 december 2006.  

 
 Ekonomi- och finanschef Bo Johansson anmäler jäv och lämnar lokalen. 
 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att förlänga förordnandet av Bo Johansson som ekonomichef längst till och med 
den 31 december 2006. 
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Personalenheten 
Barn- och ungdomschefen 
Akten 
 
 
 
 

§ 185 
Förlängning av förordnande som barn- och ungdomschef  
 
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 17 september 2005 
föreslagit, efter överläggningar med Per Olsson, att förordnandet av barn- och 
ungdomschef, som går ut 2006, förlängs till och med den 31 december 2007.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att förlänga förordnandet av Per Olsson som barn- och ungdomschef längst till och 
med den 31 december 2007. 
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Personalenheten 
Kulturchefen 
Akten  
 
 
 
 

§ 186 
Förlängning av förordnande som kulturchef  
 
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 17 september 2005 
föreslagit, efter överläggningar med Ivar Wenster, att förordnandet av kulturchef, 
som går ut den 31 mars 2006, förlängs till och med den 31 mars 2009.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att förlänga förordnandet av Ivar Wenster som kulturchef längst till och med den 
31 mars 2009.  
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Projektsamordnaren 2002.272.210 
Projektchefen  
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 187 
Melodifestivalen 2006 i Karlskrona  
 
Projektgruppen för Arena Rosenholm Karlskrona har med skrivelse den 4 oktober 
2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
För femte året i rad drar Melodifestivalen och Sveriges Television, med samarbets-
partner EMA, ut på turné. Under vecka 9 planeras för att en av deltävlingarna i 
Melodifestivalen 2006 arrangeras i Karlskrona. De andra deltävlingarna går av 
stapeln i Leksand, Karlstad och Göteborg med final i Globen i Stockholm den 18 
mars 2006.   
 
Arrangemanget ger Karlskrona stora möjligheter att profilera sig som turist-, 
evenemangs- och aktivitetsstad. Under veckan kommer ca 80 journalister att verka 
i Karlskrona och det är ett unikt tillfälle för att sätta fokus på Karlskrona. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att Karlskrona kommun åtar sig värdskapet för Melodifestivalen 2006, 
 
2. att ge AB Arena Rosenholm i uppdrag att genomföra arrangemanget, 
 
3. att avsätta 1 175 tkr för genomförande av arrangemanget, samt 
 
4. att finansiering av Melodifestivalen 2006 i Karlskrona sker genom 
omdisponering av befintliga medel inom kommunstyrelsens projektbudget. 
________  
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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 

 
§ 188 
Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun  
 
Kommunstyrelsens förstärkta budgetberedning har lämnat ett balanserat budget-
förslag för beredning av kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige. 
Budgetförslaget förutsätter oförändrad utdebitering för budgetåret 2006 och plan 
2007-2008.  
 
Som underlag för kommunstyrelsen beslut finns följande handlingar: 

1. Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor samt 
bolagens förslag till investeringsbudget 

2. Budgetberedningens förslag till budget 2006 och plan 2007-2008 
3. Beslutsdokument i att-satser 
4. Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets överenskommelse 

om förslag till budget Alla ska med – så enkelt är det, bilaga 1 
      5.   Protokoll för MBL-förhandling  
      6.   Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2006 
      7.   Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag  
            till budget = Allians för Karlskrona, Framtidstro och Förnyelse, bilaga 2 

 
Allmänna utskottet har den 25 oktober 2005 tillstyrkt budgetberedningens förslag 
och arvodesberedningens förslag till uppräkning av politiska förtroendemäns 
arvoden för år 2006, samt ordförandens förslag att ge arvodesberedningen i 
uppdrag att ta fram förslag till arvoden för Arenabolaget. 

 
Yrkanden 
Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Annicka Engblom 
(m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) yrkar enligt Alliansens för 
Karlskrona budgetförslag (oppositionens). 
 
Propositioner 
Ordföranden ställer först proposition på majoritetens budgetförslag mot 
oppositionens budgetförslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens 
förslag. 
 
Därefter beslutar kommunstyrelsens enligt arvodesberedningens förslag till 
uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2006, samt att ge 
arvodesberedningen i uppdrag att ta fram förslag till arvoden för Arenabolaget. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 
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Reservationer 
Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Annicka Engblom 
(m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden, protokollsbilaga 2. 

 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att fördela nämnda reserv till 
nämnder och styrelser (Huvudprogrammet finansiering: Reserver för löne- och 
prisstegring).. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta budget för Karlskrona kommun år 2006 och plan 2007-2008 enligt 
budgetberedningens majoritetsförslag, 
 
2. att tillstyrka arvodesberedningens förslag till uppräkning av politiska 
förtroendemäns arvoden m.m. för år 2006, samt  
 
3. att ge arvodesberedningen i uppdrag att ta fram förslag till arvoden för 
Arenabolaget. 
_______ 
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Samtliga förvaltningar och bolag 
Ekonomienheten 
Akten 
  
 
 
 

§ 189 
Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona kommun  
 
I samband med starten av det nyligen avslutade migreringsprojektet, en gemensam 
teknisk plattform för kommunen och dess bolag, togs beslut om framtagande av så 
kallade ”funktionsarbetsplatser” samt ny ansvarsfördelning och därmed kostnads-
fördelning av nuvarande PC-pris. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 oktober 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. En ny debiteringsprincip 2006 presenteras med funk-
tionsarbetsplatsen, systemdrift och infrastruktur. Debiteringsprincipen kommer att 
utgöra ett incitament till förtätning av antal datorer längst ut i organisationen. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till kommunledningsförvaltningen 
att genomföra ramjustering mellan förvaltningarna av PC-pris inom nuvarande 
totalram.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.488.736 
 
 
 
 
 
 

§ 190 
Hyressättning i bostad med särskild service  
 
Handikappnämnden beslutade att förändra principerna för hyressättning inom sär-
skilda boenden den 30 september 2003, § 67. Behov av ytterligare översyn och 
riktlinjer för hyressättning föreligger och en parlamentarisk arbetsgrupp har arbetat 
med frågan. Taket för hyran i befintliga gruppbostäder samt hur gemensamhets-
ytorna skall bedömas och värderas har också diskuterats. 
 
Handikappnämnden har vid sammanträde den 7 september 2005, § 56, för egen del 
beslutat att behålla nuvarande hyror i fullvärdiga gruppbostäder, att hyran i nypro-
ducerade gruppbostäder sätts efter det kvadratmeterpris som byggnationen erhåller, 
att gemensamhetsytan i nyproducerade gruppbostäder höjer värdet på respektive 
lägenhet med 125 kronor per kvm och år, samt att handikappnämndens egna beslut 
träder i kraft samtidigt som fullmäktiges beslut i ärendet i fem attsatser. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2005 tillstyrkt förslaget.  

 
 Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med ändring attsats 5 att 
gälla från den 1 januari 2006. 

 
Kent Lewén (fp) yrkar för oppositionen bifall till attsats 1 och 2, avslag till attsats 
3, samt ändringsyrkande attsats 4 att taket för hyran i nyproducerade gruppbostäder 
sätts till högsta godtagbara hyra för BTP.   

 
 Propositioner och beslut 

Ordföranden ställer proposition attsats för attsats. Kommunstyrelsen beslutar först 
enligt allmänna utskottets förslag attsats 1 och 2. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag attsats 3 
mot Kent Lewéns avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets attsats 4 mot Kent 
Lewéns ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därefter attsats 5 att beslutet skall gälla från och med 
den 1 januari 2006. 
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 Reservationer  
Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Annicka Engblom 
(m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 
. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att hyran i de gruppbostäder som handikappförvaltningen fattar beslut om enigt 
LSS och SoL tills vidare skall följa den årliga hyresutvecklingen i allmännyttan, 
 
2. att om hyreshöjningen träder i kraft efter den 1 januari skall höjningen fördelas 
på årets resterande månader,  
 
3. att taket för hyran i befintliga gruppbostäder, som f.n. är kopplat till högsta 
godtagbara hyra för bostadstillägg för pensionärer BTP (4 500 kronor för personer 
under 65 år) tas bort,  
 
4. att taket för hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts till högsta godtagbara 
hyra för särskilt bostadstillägg för pensionärer SBTP, f.n. 5 700 kronor för 
personer under 65 år, samt 
 
5. att ovanstående skall gälla från och med den 1 januari 2006.   
_______ 



  4 november 2005 14
   

  14 

Kommunfullmäktige   2005.47.291 
 
 
 
 
 
 

§ 191 
Investeringstillstånd och begäran om anslag för medel för byggande av ny 
förskola på Hästö  
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 91, 
beslutat hemställa att tekniska förvaltningen omgående utför projektring av ny 
förskola på Hästö.  
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 21, meddelat 
projekteringstillstånd. 
 
Projektering är nu avslutad, anbud infodrade och utvärderade och den totala 
kostnaden är 17 500 000 kronor. Samtidigt med begäran om investeringstillstånd 
kommer ärendet att behandlas i barn- och ungdomsnämnden. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2005, § 91, föreslagit  
fullmäktige besluta att meddela omedelbart investeringstillstånd för byggande av 
ny förskola på Hästö med 17 500 000 kronor inom investeringsanslag för 
nybyggnad av förskolelokaler, ospecificerat. 

 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 oktober 2005, § 105, 
beslutat att etablera en ny förskola med fyra avdelningar på Hästö.     

 
 Efter förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen  
 
 att ärendet utgår.  

_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.155.820 
 
 
 
 
 

 
§ 192 
Svar på medborgarförslag om strövstig, staket och vattenhoar m.m. vid 
Bastasjö friluftsområde 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005 av 
Sven Svensson. Förslaget innebär att en strövstig med fast grund anläggs runt 
Bastasjön, att staket sätts upp mellan skogen och strövstigen så att djur inte kan 
komma upp på densamma, samt att djuren i stället vattnas från vattenhoar på andra 
sidan staketet. Motivet till anläggningarna uppges vara att folk är rädda för att gå 
runt sjön, trots att djuren inte är farliga, samt att behovet ökar ytterligare nu när det 
skall byggas nytt i området. Strövstigen föreslås även kompletteras med gångbro 
över till den lilla ön i sjön, samt sittplatser. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 september 2005, § 311, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anför att Karlskrona stadsbygd inne-
håller många platser där människor kan flanera utan någon kontakt med större djur, 
men med eller utan utsikt över vatten. Bastasjö friluftsområde ligger utanför den 
nuvarande stadsbygden. Det utgår en del av ett större sammanhängande naturom-
råde mellan Karlskrona och Rödeby. Marken mellan tätorterna ägs till olika delar 
av privatpersoner och kommunen. Där bedrivs både jord- och skogsbruk på ekono-
miska grunder. Inom området finns även ett antal motionsslingor, strövstigar, rid-
stigar och ett elljusspår på kommunägd mark.  

 
Syftet med Bastasjö friluftsområde är att kunna erbjuda människor tillgång till 
natur och skog för skilda aktiviteter, delvis på allemansrättsliga grunder. Somliga 
vill idrotta, andra vill få naturupplevelser. Genom att sätta upp stängsel runt sjön 
bryter man mot grundläggande samband i naturen, till vilken djur och deras bete-
ende räknas. För att vårda landskapet och behålla en hög biologisk mångfald är det 
önskvärt att även stranden betas, varvid sly hålls nere och speciella örter främjas i 
den upptrampade strandzonen. Förslaget medför kostnader för material, arbets-
kraft, redskap, framtida underhåll och daglig tillsyn. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att avslå medborgarförslaget om staket och ny strövstig runt Bastasjön, samt 
 
2. att medborgarförslaget i övrigt skall anses besvarat. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.132.005  
 
 
 
 
 
 

§ 193 
Svar på motion om personligt meddelande i röstbrevlådan 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av Åsa 
Gyberg-Karlsson (v) och Camilla Persson (v). Motionärerna föreslår att en infor-
mationsraid genomförs med sikte på att kommunens tjänstetelefoner skall ha ett 
personligt röstmeddelande. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 juni 2005 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Ansvarig TeleCom-samordnare har under våren 2005 informe-
rat genom kommunens personaltidning. Informationen finns även på kommunens 
intranät. 
 
Under hösten 2005 kommer ett arbete att starta inom Informationssäkerhet. I detta 
ingår att skapa säkerhetsinstruktioner samt policys. Inom dessa säkerhetsinstruk-
tioner skall även telefoninstruktioner inklusive röstbrevlåda finnas med. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen härmed skall anses besvarad. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2003.81.253 
 
 
 
 
 
 

§ 194 
Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med 
djurhållning 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22, av 
Jörgen Johansson (c). Motionären kräver att kommunen i sin redovisning av tomt-
mark visar på möjliga områden där mark vid efterfrågan kan avstyckas till lämplig 
tomtstorlek avseende permanentboende med djurhållning, samt att kommunen 
aktivt marknadsför den här möjligheten som en del i Bebo-landsbygdsprojektet. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2005, § 88, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Kommunens markinnehav är mycket begränsat i 
jämförelse med det enskilda fastighetsinnehavet inom hela kommunen. 
Kommunens marker ligger främst i anslutning till tätbebyggelse där det kan bli 
problem med att etablera ny djurhållning i anslutning till denna och vid en senare 
exploatering av nya områden i närheten av djurhållning. Förvaltningen kommer 
dock att inventera möjligheterna att avstycka någon fastighet enligt motionen och/ 
eller möjligheten att tillföra mark till befintlig bebyggd fastighet för att möjliggöra 
djurhållning, men kan inte garantera tillgång till vatten och avlopp i sådana ären-
den. Därtill borde det finnas stora möjligheter att finna lämpliga avstycknings-
objekt för boende med djurhållning på enskilda fastigheter i kommunen.  
 
I kommunens tomtkö redovisas endast planlagda kommunala tomter avsedda för 
småhus och som är till försäljning och där lämplighetsprövningen för avsett 
ändamål prövats i planläggningen och där infrastruktur med bl.a. VA är utbyggd. 

 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ärendet härmed är 
besvarat. 

   
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2005, efter förslag av 
ordföranden, beslutat hemställa att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 
bifalla motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla motionen.. 
_______ 
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Kommunfullmäktige          2005.352.511 
 
 
 
 
 

 
§ 195 
Svar på motion om gamla vägbulor 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, § 89, av Maria 
Persson (c). Motionären föreslår att kommunen ser över farthinder/vägbulor/gupp 
med jämna mellanrum. Kommunen bör göra om dem eller ta bort dem helt. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2005, § 87, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden uppger att Karlskrona kommun är väghållare 
för ca 21 mil vägar (huvudsakligen inom tätortsdelen). Ca 40 vägbulor har byggts 
under åren 1980-2005. Kommunens vägbulor, liksom andra trafikanordningar, 
underhålls och behovet ses över kontinuerligt med ordinarie anslag för vägunder-
håll. För närvarande finns inga planer på att bygga om eller ta bort vägbulor. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen härmed är besvarad.  
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.102.719 
 
 
 
 
 

 
§ 196 
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, tydlig politisk vilja  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa 
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att en barnchecklista utarbetas, att en 
barnkonsekvensanalys skall göras då beslut fattas som rör barn och/eller ungdo-
mar, att varje förvaltning och styrelse skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga 
barnkonventionsmål, att varje nämnd och styrelse skall utse en person med särskilt 
ansvar för barnkonventionens efterlevnad/genomförande samt att en referensgrupp 
bildas. 
 
Motionen har remitterats till samtliga styrelser och nämnden inom kommun-
koncernen. 
 
Remissynpunkter 
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005 
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005 
AB Karlskronahem den 15 april 2005 
Äldrenämnden den 25 maj 2005, § 41  
Tekniska nämnden den 30 maj 2005, § 50  
Kulturnämnden den 28 juni 2005, § 51 
Handikappnämnden den 22 juni 2005, § 49 
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005, § 50 
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005, § 39 
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005, § 75 
Socialnämnden den 29 augusti 2005, § 82 
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005, § 312 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 oktober 2005 sammanställt 
yttrandena och lämnat beslutsförslag. 

 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2005 tillstyrkt förslaget. 
  
 Yrkande 
 Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Günter Dessins 
yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
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 Reservation 
 Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
 

att avslå motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.113.719 
 
 
 
 
 

 
 
§ 197 
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, det skall synas vad 
vi gör/inte gör 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa 
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att kommunens revisorer får i uppdrag 
att revidera utifrån barnkonventionen/barnperspektivet/barnchecklista, att det 
tydligt anges i budgeten vilka pengar som går till barn och ungdomar samt att varje 
nämnd och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut med barnchecklista 
som ledning. 
 
Motionen har remitterats till samtliga nämnden och styrelser inom kommunkon-
cernen. 
 
Remissynpunkter 
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005 
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005 
AB Karlskronahem den 15 april 2005 
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005 § 314 
Socialnämnden den 29 augusti 2005 § 84 
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005 § 77 
Äldrenämnden den 25 maj 2005 § 43 
Tekniska nämnden den 30 maj 2005 § 49 
Handikappnämnden den 22 juni 2005 § 46 
Kulturnämnden den 28 juni 2005 § 54 
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005 § 52 
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005 § 36 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 oktober 2005 sammanställt 
yttrandena och lämnat beslutsförslag. 

 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2005 tillstyrkt förslaget. 
  
 Yrkande 
 Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Günter Dessins 
yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
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 Reservation 
 Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.114.719 
 
 
 

 
 
 
§ 198 
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, barn som 
kunskapskällor 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa 
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att en enkät genomförs Vilken fråga är 
viktigas för dig som barn/ungdom i Karlskrona, att barn och unga används som 
kunskapskällor när statistik som rör barn och ungdom tas fram, samt att en refe-
rensgrupp bildas. I gruppen skall nämndernas och styrelsernas ansvariga för 
barnkonventionen ingå, samt en referensgrupp av barn och ungdomar. 
 
Motionen har remitterats till samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernen. 
 
Remissynpunkter 
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005 
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005 
AB Karlskronahem den 15 april 2005 
Äldrenämnden den 25 maj 2005 § 44 
Tekniska nämnden den 30 maj 2005 § 48 
Handikappnämnden den 22 juni 2005 § 47 
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005 § 51 
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005 § 37 
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005 § 315 
Socialnämnden den 29 augusti 2005 § 85 
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005 § 78 
Kulturnämnden den 28 juni 2005 § 53 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 oktober 2005 sammanställt 
yttrandena och lämnat beslutsförslag. 

 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2005 tillstyrkt förslaget. 
  
 Yrkande 
 Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Günter Dessins 
yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 

  
 Reservation 
 Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.112.719 
 
 
 
 
 
 

§ 199 
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, utbildningsinsatser  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa 
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår 1. att innehållet och innebörden av 
barnkonventionen skall vara känd för ALLA inom kommunen (personal såväl som 
politiker), 2. kontinuerliga utbildningar i barnkonventionen genomförs, samt 3. att 
alla som kommer i kontakt med barn i sin yrkesverksamhet (t.ex. skolmatsperso-
nal, vaktmästare, parkförvaltare) får gå en kurs i ”barnkunskap”. 
 
Motionen har remitterats till styrelser och nämnder inom kommunkoncernen. 
 
Remissynpunkter 
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005 
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005 
AB Karlskronahem den 15 april 2005 
Äldrenämnden den 25 maj 2005 § 42 
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005 § 38 
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005 § 53 
Handikappnämnden den 22 juni 2005 § 48 
Kulturnämnden den 28 juni 2005 § 52 
Tekniska nämnden den 30 maj 2005 § 47 
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005 § 76 
Socialnämnden den 29 augusti 2005 § 83 
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005 § 313 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 oktober 2005 sammanställt 
yttrandena och lämnat beslutsförslag. 

 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2005 tillstyrkt förslaget. 
  
 Yrkande 
 Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Günter Dessins 
yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 

  
 Reservation 
 Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att tillstyrka punkt 1 och 2 i motionen som avser kontinuerlig information och 
utbildning, samt 
 
2. att avslå punkt 3 i motionen avseende utbildning i ”barnkunskap” till vissa 
grupper. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2004.451.612 
 
 
 
 
 

§ 200 
Svar på motion om självförsvarskurs som individuellt valbar kurs på 
gymnasiet 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av 
Magnus Manhammar (s). Motionären kräver att Karlskrona kommun erbjuder en 
självförsvarskurs som en individuellt valbar kurs på den kommunala gymnasie-
skolan. 
 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 september 2005, § 70, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden är positiv till motionen och idag finns inte 
någon kurs i självförsvar bland de nationellt fastställda kurserna. För att tillmötes-
gå motionären krävs att en sådan kurs inrättas som lokal kurs. Gymnasieskolan står 
emellertid inför en omfattande förändring år 2007. Under året har Skolverket 
samlat in alla ”lokala kurser” för att få en bild av ”floran”. Ambitionen är att starkt 
begränsa förekomsten av lokala kurser. 
 
Skulle en lokal kurs starta kan den bara finnas fram till hösten 2007. Ur organisa-
tions- och planeringsskäl kan kommunen tidigast höstterminen 2006 erbjuda en 
sådan kurs och den skulle då finnas endast i två terminer. Det är viktigt för 
nämnden att allt som nu görs har en långsiktighet och leder in i år 2007 utan större 
svårigheter. Nämnden kommer att se över möjligheterna att erbjuda kurs i själv-
försvar från och med hösten 2007 då den nya gymnasiereformen träder i kraft. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2005 tillstyrkt förslaget.
  
 Yrkanden 
 Karl-Gösta Svenson (m) yrkar avslag till motionen. 
 
 Proposition och beslut 
 Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Karl-Gösta  
 Svenssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.  
 
 Reservationer 

Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Annicka Engblom 
(m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen härmed är besvarad. 
_________  
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Kommunfullmäktige   2005.162.615 
 
 
 
 

 
 
§ 201 
Svar på medborgarförslag om större ekonomiska resurser till 
vuxenutbildningen 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 
28, av Mikael Garb. Förslaget innebär att Vuxenutbildningen skall ges ökade 
resurser så att t.ex. datakurser kan hållas på skolan på Gräsvik och inte behöver 
utföras i någon annan del av staden. Datautbildningen är dessutom en distanskurs 
vilket enligt förslagsställaren gör dt ännu svårare för elever att ta sig till kursen. 
 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 september 2005, § 71, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Vuxenutbildningen har från innevarande hösttermin 
tillgodosett delar av förslaget då grundkurserna i data numera ges i lokaler på 
Gräsvik. Fortsättningskurserna köps dock fortfarande som distanskurser genom 
NTI-skolans försorg. Möjlighet till handledning finns på Trossö. 
 
Nämnden uppger också att det skulle vara oerhört kostsamt att ha egna datasalar 
och bedriva denna undervisning i egen regi. En mer avancerad datasal kräver också 
at lokaler och utrustning nyttjas betydligt mer än vad som skulle vara möjligt inom 
Vuxenutbildningen. Den nuvarande lösningen är därför den bästa kompromissen 
utifrån rimliga ekonomiska förutsättningar.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.103.001 
 
 
 
 
 
 

§ 202 
Svar på motion om förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildning 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Eva-
Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att en vuxenutbildningsnämnd med 
tillhörande förvaltning skapas. 
 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 september 2005, § 72, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden instämmer i uppfattningen om vikten av det 
livslånga lärandet och att det krävs en medveten, långsiktig och genomtänkt sats-
ning på vuxenutbildning. Ungefär 5 % av nämndens nettobudget och ca 10 % av 
personal och bruttobudget utgörs av vuxenutbildning och givetvis återspeglas det 
också i volymen frågor och ärenden som nämnden hanterar. 
 
Genom satsningen på en vuxenutbildning på Gräsvik, i när anslutning till högsko-
lan (BTH), högskolebibliotek m.m. har det skapats betydligt bättre förutsättningar 
för en attraktiv vuxenutbildning. Där finns också professionell vägledning som 
vissa dagar även ges i Arbetsförmedlingens lokaler på Trossö. Pedagogiken bygger 
på flexibla sätt för inlärning med bl.a. ett lärcentrum med möjlighet till handled-
ning och datortillgång. Ett antal kurser kan också läsas på distans eller blandat 
distans och mer traditionell undervisning. Samverkan med BTH har utvecklats be-
tydligt genom den geografiska närhet som nu finns. Blekinge College utbildning är 
ett samarbete mellan vuxenutbildningen och BTH och erbjuder både Collegetermin 
och Collegeår.      

 
För att få en tillräcklig bärkraftig och långsiktigt hållbar organisation krävs betyd-
ligt större underlag och volym på verksamhet än vad enbart Vuxenutbildningen 
idag utgör för att bära gemensamma kostnader för administration, ökade politiker-
arvoden m.m. Det är nämndens bestämda uppfattning att dagens organisation med 
gymnasieskola och vuxenutbildning tillsammans har den nödvändiga volymen för 
att utgöra en egen förvaltning och nämnd. Denna organisation klarar att hantera 
både dagens frågor och kommande reformer inom vuxenutbildningen på ett 
mycket bra sätt.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen härmed är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2001.456.026 
 
 
 
 
 

 
§ 203 
Svar på motion om inrättande av massörtjänst 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176, 
av Gunilla Ekelöf (fp). Motionären hemställer att Karlskrona kommunfullmäktige 
beslutar om inrättande av kommunal tjänst som massör, vilket skulle innebära 
lägre sjuktal. Modellexempel finns inom Blekinge Läns Landsting och den kom-
munala tjänsten kunde t.ex. sortera inom Kommunhälsan. 
 
Vid beredning av motionen år 2002 framkom att Kommunhälsan anser att det inte 
finns belägg för sambandet massage – lägre sjuktal, men lyfter fram massagens 
positiva effekter i form av avslappning och frigörande av oxytocin, som ökar 
känslan av lugn och ro. Beredningen visar också att Landstinget i Blekinge inte 
förmår täcka sitt behov av massage med två tjänster. Kommunstyrelsen återremit-
terade ärendet den 14 januari 2003. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 oktober 2005 lämnat nytt 
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun som arbetsgivare är positiv till att 
skapa förutsättningar för medarbetarna att utöva friskvård på arbetstid för att före-
bygga sjukfrånvaro. Detta finns bland annat definierat i vår nya friskvårdspolicy. 
Kommunhälsans förändrade arbetssätt innebär emellertid att vi går från individu-
ella insatser till att stötta arbetsledarna i deras ansvar för arbetsmiljö och sjukfrån-
varo. Det får som konsekvens att vi kommer att behöva anlita externa leverantörer 
för individuella insatser, massörer kan vara ett sådant exempel. Redan idag finns 
förvaltningar som erbjuder sina medarbetare massage via externa leverantörer. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2005 tillstyrkt motionen. 
  
 Yrkande 
 Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Gunilla Ekelöfs 
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 

_______ 
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Akterna 
 
 
 

 
 
 
§ 204 
Anmälningsärenden  

 
A.  Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   
B.  Tekniska nämndens beslut 050927 § 90 om krisledningsplan vid extraordinära  
      händelser 
C.  BlekingeTrafiken 051003 Infrastrukturplan för åren 2005-2008  
D.  Länsstyrelsen i Blekinge län 

• beslut 050908 om samråd enligt miljöbalken om planerad våtmark på  
fastigheten Skillinge 14:1 i Karlskrona kommun, nu fråga om verksam-                
hetens miljöpåverkan 

• beslut 050908 om företagsstöd till PowerChallenge Sweden AB 
• yttrande 050909 till Banverket om förslag till regional utvecklingsplan för  

 kombiterminaler, gällande Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och  
 Skåne län  

• beslut 050913 om högsta tillåtna hastighet på väg 751 
• beslut 050914 om att inte pröva kommunens beslut enligt 12 kap 1 § PBL 

 om ändring av detaljplanen för del av Skillinge 2:4 m fl och ändring av  
 detaljplanen för utvidgning av Skillingenäs i Nättraby  

• beslut 050912 om företagsstöd till Baga International AB 
• rapport ”Fiskets framtid på sydkusten – utveckling eller avveckling?” 
• underrättelse 051010 till Lantmäterimyndigheten om väckt fråga om  

 byggnadsminnesförklaring av byggnader och anläggning på fastigheten  
 Karlskrona 4:20  
E.  Sveriges Kommuner och landsting cirkulär 2005 
     nr 81  Avtal om notkopiering – med utökade rättigheter – inom de kommunala  
               musik/kulturskolorna läsåret 2005/2006 
     nr 83  Skrift om nyckeltal inom individ- och familjeomsorgen    
     nr 84  Löne- och personalstatistik för kommuner, landsting och regioner 2005 
     nr 85  Budgetpropositionen 2006 
     nr 90  Budgetförutsättningar för åren 2006-2008 
     nr 91  Ny forskningsrapport – Vad är bra arbetsresultat? Individuell lönesätt-  
               ning och verksamhetsutveckling i kommuner och landsting 
F.  Tackskrivelser  
      - ett varmt tack från Harald Pira till kommunstyrelsen, som beviljade genom- 
         förandet av Brödmässan. 
_______  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 29 november 2005  

§ 205     Informationer och föredragningar  

§ 206     Uppföljning av åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona  

§ 207 Jämställdhetsplan 2005-2006 för kommunledningsförvaltningen  

§ 208 Internbudget 2006 för kommunledningsförvaltningen 

§ 209 Tidplan för ekonomisk rapportering och personaluppföljning för Karlskrona  
 kommunkoncern år 2006       

§ 210 Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona kommun 

§ 211 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2005  

§ 212 Förslag till komplettering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun 

§ 213 Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommun  

§ 214 Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 (återremitterat ärende)  

§ 215 Svar på motion om hemlösa i Karlskrona 

§ 216 Svar på medborgarförslag om namngivningsceremoni 

§ 217 Svar på medborgarförslag om ett idrottspolitiskt program 

§ 218 Svar på medborgarförslag om fortbildning av personal inom skolan i  
 kris/konflikthantering       

§ 219 Svar på motion om säkra åkturer 

§ 220 Svar på motion om förslagsverksamhet  

§ 221 Svar på motion om upphandling av rättvisemärkt kaffe 

§ 222 Svar på motion om kommunförsäkring 

§ 223 Svar på motion om Prao i högstadiet 

§ 224 Anmälningsärenden   

§ 225      Investeringstillstånd till ny förskola på Hästö     

§ 226 Ordförandens julhälsning 

_______          



  29 november 2005  2 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 tisdagen den 29 november 2005, kl. 08.30- 
 Sammanträdet ajourneras kl. 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf. Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
 Ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Patrik Enstedt (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Börje Nilsson (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) 
  Marcel Abedini (mp) 
 
Närvarande ersättare Bo Andersson (s) kl. 08.30-09.50 § 205 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ewa Lengstedt (s) 
  Rolf Andersson (s) 
  Lisbeth Bengtsson (s) kl. 08.30-09.50 § 205 
  Ulf Hansson (v) kl. 08.30-09.50 
  Annicka Engblom (m) kl. 08.30-09.50  
  Carl-Göran Svensson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
  Mikael Andersson (fp) 
 
 tjänstemän Kommunchef Anna-Lena Cederström 
  Ekonomi- och finanschef Bo Johansson 
  Personalchef Anneli Ekström  
  Näringslivschef Peter Adaktusson  
  Informationschef Ulla Nelson 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
  Samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren 
  Samordnare Anders Jaryd 
  Kommunekonom Birgitta Jönsson kl. 09.05-09.10 
  Budgetsekreterare Rune Zetterfalk kl. 09.25-09.45 
  Kommunekonom Åke Karlsson kl. 09.25-09.45 
  Praoelev Elena Gustafsson  
  Kommunsekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Tommy Olsson 
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Justeringens tid och plats Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse  
 
Underskrifter 
Sekreterare ………………………………………………. §§ 205-226 
 Laila Karlsson 
 
 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Mats Johansson 
 
 
 
Justerare ……………………………………………….. 
 Tommy Olsson 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 december 2005 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar  
 
………………………………………. 
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§ 205 
Informationer och föredragningar  
 
1. Uppföljning av åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona, föredras av 
samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren,      
 
Karl-Gösta Svenson (m) tar upp frågan om hur kommunstyrelsen genom samarbete 
skall kunna verka för en bättre etik och moral, om ändrade attityder till språket, 
alkohol. m.m. Ordföranden instämmer i att detta är en mycket angelägen fråga och 
samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren får i uppdrag att tänka ut ett sätt att 
tackla frågan. 
 
2. Internbudget år 2006 för kommunledningsförvaltningen föredras av 
kommunchef Anna-Lena Cederström. 
 
3. Förslag till informationspolicy föredras av informationschef Ulla Nelson, 
 
4. Budgetuppföljning per den 31 oktober 2005 föredras av ekonomi- och 
finanschef Bo Johansson, budgetsekreterare Rune Zetterfalk och kommunekonom 
Åke Karlsson, 
 

  5. Extraärende - Investeringstillstånd till förskola på Hästö föredras av samordnare 
Anders Jaryd, samt 

 
  6. Under punkten övrigt ställer Mats Lindbom (c), Günter Dessin (v) och Marcel 

Abedini (mp) frågor om gasverkstomten på kv. Axel, kostnader för sanering, 
bygglov m.m. 

 
  Gerthie Olsson (s) och ordföranden svarar på frågorna.  
  _______   
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Kommunfullmäktige   2005.64.106 
 
 
 
 
 
 

§ 206 
Uppföljning av åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona   
 
Kommunstyrelsen beslöt den 15 mars 2005 att ett antal åtgärder skulle vidtas för 
att öka tryggheten i centrala Karlskrona. Föreningslivet skulle erbjudas att mot 
ersättning nattvandra i centrala Karlskrona under tiden den 30 april till den 30 
september 2005. Dessutom skulle till tillsynen av serveringsställen i centrala 
Karlskrona intensifieras och de personer som alkohol- och drogpåverkade miss-
handlat eller misshandlats skulle erbjudas kontakt med socialförvaltningens 
alkohol- och drogsektion. Kommunstyrelsen avsatte 150 tkr för ändamålet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 november 2005 lämnat 
uppföljning av de åtgärder som vidtagits i ärendet samt beslutsförslag. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att permanenta föreningsnattvandringarna, 
 
2. att ansvaret för att arrangera föreningsnattvandringar åligger socialnämnden, 
samt 
 
3. att bevilja socialnämnden 125 tkr ur kommunfullmäktiges reserv för 
oförutsedda behov för år 2006 och för efterföljande år inarbeta kostnaderna i 
socialnämndens budget. 
_______ 
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Samordnaren i välfärdsfrågor 
Personalenheten 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 

§ 207 
Jämställdhetsplan 2005-2006 för kommunledningsförvaltningen  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 november 2005 lämnat 
förslag till jämställdhetsplan för kommunledningsförvaltningen och föreslår att 
kommunstyrelsen skall fastställa den. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att fastställa upprättad jämställdhetsplan för åren 2005-2006 för 
kommunledningsförvaltningen. 
_______ 
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Förvaltningsledningen 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
Akten 
 
 
 

§ 208 
Internbudget 2006 för kommunledningsförvaltningen 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 november 2005 lämnat 
förslag till internbudget för år 2006. Kommunledningsförvaltningens basbudget 
har en budgetram om 81 363 tkr till sitt förfogande. Då har budgetbeloppet 
ramjusterats med 439 tkr för telefoni, vilket var kommunledningsförvaltningens 
besparing med anledning av det nya avtalet. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna föreliggande förslag till basbudget för kommunledningsförvaltningen 
år 2006. 
_______ 
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Personalenheten 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder  
Akten 
 
 
 

§ 209 
Tidplan för ekonomisk rapportering och personaluppföljning för Karlskrona  
kommunkoncern år 2006 
 
För att i god tid kunna planera uppföljnings- och bokslutsarbete samt tidpunkter för 
nämnder och styrelser sammanträde har kommunledningsförvaltningen med 
skrivelse den 2 november 2005 upprättat en tidplan. 
 
Nedanstående tider avser senaste inlämningsdag för nämnder. AB Karlskrona 
Moderbolag har i särskild ordning beslutat om tidplan för de kommunala bolagen. 
 
Datum      Avseende                               AU        KS 
31.1 2006      Bokslut 2005-12-31                                  28.2       14.3 
15.2               Underlag årsredovisning  
10.3               Budgetuppföljning februari                       21.3       11.4   
12.5       Delårsbokslut 2006-04-30        23.5       30.5 
13.9       Delårsbokslut 2006-08-31                        26.9       10.10     

     11.11       Budgetuppföljning oktober                       14.11     28.11 
  2.2   2007       Årsbokslut 2006-12-31 
                           15.2 2007       Underlag årsredovisning 2006 
 

Utöver ovanstående rapporteringstillfällen som skall göras till kommunstyrelsen 
och fullmäktige, skall respektive facknämnd månatligen, med undantag av en 
sommarmånad, ha en ekonomisk avrapportering om det ekonomiska läget i förvalt-
ningen. Vid större avvikelser, som inte tidigare uppmärksammats i delårsbokslut 
eller budgetuppföljningar. skall nämnden rapportera detta till kommunstyrelsen. 
  
Rapporteringen omfattar: 

• resultat och balansräkning vid års- och delårsbokslut 
• specifikation av interna fodringar och skulder vid års- och delårsbokslut 
• finansieringsanalys vid års- och delårsbokslut 
• nyckeltal/verksamhetsmått 
• analys med kommentarer  

 
 Uppställning, specifikationer och jämförelsetal skall följa uppställd rapportmall. 

 
Tidplan för budgetarbetet 2007 samt anvisningar för budgetuppföljningens innehåll 
och uppställning distribueras separat av ekonomienheten. 

  
För personaluppföljning gäller samma tidplan som för den ekonomiska 
redovisningen. 
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Nämnder/styrelsen bör ha behandlat bokslutsunderlaget före rapportering till 
kommunledningsförvaltningen. Vid avvägning är dock alltid tidpunkten väg-
ledande. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att anta föreslagen tidplan för rapportering år 2006. 
_______ 
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Ekonomienheten  
IT-enheten 
Samtliga förvaltningar/bolag  
Akten 
 
 
 

§ 210 
Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona kommun 
 
I samband med starten av det nyligen avslutade migreringsprojektet, en gemensam 
teknisk plattform för kommunen och dess bolag, togs beslut om framtagande av så 
kallade ”funktionsarbetsplatser” samt ny ansvarsfördelning och därmed kostnads-
fördelning av nuvarande pc-pris. 
 
I nuläget kan pc-priset översiktligt beskrivas med att förvaltningarna betalar ett 
gemensamt pris om ca 15 400 kronor per år för grundfunktioner för pc, helpdesk, 
lagringsmiljö och drift för samtliga system samt för teknisk plattform/infrastruktur. 
Utöver detta bekostar respektive förvaltning sin leasingavgift för hårdvara (pc) 
samt en årlig avgift för labb/testmiljö. 
 
För att uppnå bättre planeringsförutsättningar både för förvaltningarna och för 
ledningsfunktioner avseende IT föreslås en ansvarsfördelning och därmed 
prissättning enligt kommunledningsförvaltningens förslag i skrivelse den 12 
oktober 2005.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att genomföra ramjustering mellan 
förvaltningarna av PC-pris inom nuvarande totalram. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.177.041 
 
 
 
 
 
 

§ 211 
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober år 2005 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut skall kommunstyrelsen månatligen inhämta 
uppgifter för en budgetutfallsprognos för helår 2005. Föreliggande rapport bygger 
på erfarenheterna från tio av årets tolv månader.  
 
Kommunledningsförvaltningen har den 18 november 2005 lämnat en sammanfatt-
ning av vilken framgår att årets kompletteringsbudget förutsätter att det ekono-
miska resultatet för kommunen som helhet skall bli positivt +24,6 mkr. Redan i 
augusti konstaterades dock risk för betydande negativa avvikelser på bland annat 
äldrenämnden, socialnämnden, pensioner och skatteintäkter, varför kommunens 
budgetutfallsprognos i augusti pekade på ett årsresultat på endast +5,8 mkr. Nu 
föreliggande prognos efter oktober månads utgång är ännu något ogynnsammare 
och förutser ett resultat om +0,6 mkr. 
    
Den ogynnsammare oktoberprognosen jämfört med augustiprognosen förklaras 
framför allt av lägre skatteintäkter och statsbidrag, otillräcklig reserv för löne- och 
prisstegring, befarat ännu sämre utfall på bland annat socialnämnden, äldrenämn-
den och bostadsanpassningsbidragen, vilket endast delvis motverkas av gynnsam-
mare prognos för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Prognosen bygger 
dessutom på förutsättningen att ett antal omedelbara åtgärder vidtas inom verksam-
heterna, vilket förvaltningscheferna efter samråd med kommunstyrelsens 
ordförande och kommunledningsförvaltningen åtagit sig (jämför förslaget till 
åtgärder på sidorna 24-25 i budgetuppföljningen).  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att godkänna ovannämnda förslag till åtgärder som syftar till att redan under 
innevarande år så långt möjligt begränsa verksamhetens kostnader till det 
minskade ekonomiska utrymmet, så att ett positivt årsresultat kan uppnås, samt 
 
2. att anmoda nämnderna att redan nu vidta sådana mer långsiktiga åtgärder som 
gör det möjligt för nämnderna att hålla de ekonomiska ramar för år 2006, som de 
tilldelats av kommunfullmäktige den 23-24 november 2005. 
_______ 
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Akten   2005.574.003 
 
 
 
 
 
 

§ 212 
Förslag till komplettering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Karlskrona kommun 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2005, § 97, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden anser att då det förekommer att hundar 
rastas på fiskehamnsområden i anslutning till landning av fisk och transport av 
fiskprodukter uppstår risk för att fisken eller de förpackningar som nyttjas i 
hanteringen förorenas. För att eliminera denna risk föreslås att de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna kompletteras så att hundar inte får vistas i hamnområden där 
fisk hanteras. 
 
18 § fullständiga nya lydelse föreslås bli: 
När hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer. Hund får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i 
hamnområden där livsmedel eller förpackningar till livsmedel hanteras och/eller 
förvaras, på allmänt begagnade upplåtna lekplatser eller begravningsplatser.  

 
  
 Ordföranden beslutar  
 
 att ärendet utgår. 

_______ 
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Kommunfullmäktige    
 
 
 
 
 

 
§ 213 
Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommun  
 
För att Karlskrona kommun skall kunna växa och utvecklas som kommun måste vi 
som arbetar i kommunen vara duktiga på att kommunicera och föra en dialog, både 
med varandra, med kommunens invånare och andra som använder sig av våra 
tjänster. Informationsverksamheten är av strategisk betydelse för att driva verk-
samheten i Karlskrona kommun mot uppsatta mål. Information är därför en 
naturlig del i verksamheternas planer och beslut. 
 
I Karlskrona kommun har förvaltningarna ett långtgående informationsansvar. 
Varje förvaltning har egna regler och rutiner för både intern och extern informa-
tion. Då kraven på öppenhet och tillgänglighet i de kommunala verksamheterna 
hela tiden ökar är det nödvändigt med gemensamma riktlinjer för information och 
kommunikation. 
 
Detta förslag till policy bygger på de regler som redan finns i förvaltningarna och 
har tagits fram i samråd med förvaltningscheferna. Policyn är samordnad med 
kommunens grafiska profil och den ledningsplan för extraordinära händelser som 
tidigare beslutats av kommunfullmäktige.  

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta informationspolicy för Karlskrona kommun, samt 
 
2. att policyn skall gälla från och med den 1 januari 2006. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2005.177.042 
 
 
 
 

 
 
§ 214 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005  

 
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31 
augusti 2005 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budget-
utfall. Personalenheten har lämnat Personalnyckeltal för samma period. 
 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 166, för egen del 
beslutat  
1. att från kommunstyrelsens särskilda reserver tillföra idrotts- och fritidsnämnden 
100 tkr från reserv för omklädningsrum Nättraby idrottsplats, samt 200 tkr från 
reserv för bidrag till ungdomsverksamhet, 
2. att från år 2006 tillförs idrotts- och fritidsnämnden en utökad budgetram med 
totalt 700 tkr för att täcka ovanstående helårskostnader,  
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2005, samt 
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.   

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 166, föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett 
negativt utfall för helår 2005, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan 
hållas. 
 
Revisionen har med skrivelse den 13 oktober 2005 lämnat revisorernas bedömning 
av delårsrapport januari-augusti 2005 med prognos januari-december 2005. 
 
Bo Löfgren (fp) yrkar 
1. att fullmäktige beslutar att delårsrapport från och med 2006 skall upprättas per 
den 30 juni i stället för den 31 augusti, samt 
2. att uppdra till kommunstyrelsen att under en begränsad tidsperiod tillsätta en 
parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp till att målinriktat leda kommunens 
övergripande arbete för att minimera sjukfrånvaron.  
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 oktober 2005, § 156,  
återremitterat delårsbokslutet med revisionens skrivelse och Bo Löfgrens 
yrkanden. 

 
Kommunledningsförvaltningen har den 2 november 2005 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. 
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Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
  1. att mot bakgrund av vad som framförs i de två bilagda skrivelserna avslå  
 framförda yrkanden, samt 
 

2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helåret 
2005 att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas. 

 _______ 
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 Kommunfullmäktige   2005.105.752 
 
 
 
 
 

 
§ 215 
Svar på motion om hemlösa i Karlskrona 
 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av 
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att fullmäktige skall ge socialför-
valtningen i uppdrag att utreda möjligheterna att permanent inrätta ett genom-
gångsboende för hemlösa samt att beräkna kostnaderna för ett sådant. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 26 september 2005, § 100, föreslagit 
fullmäktige besluta att ge tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och 
Karlskronahem i uppdrag att göra en förstudie och presentera alternativa lösningar, 
samt att motionen därmed skall anses besvarad. 
 
Socialförvaltningen har inför socialnämndens behandling av motionen tagit fram 
ett underlag som dels beskriver att behov finns av ett genomgångsboende för 
hemlösa samt att Karlskronahem uttalat sig positiva till att medverka till att 
fortsätta utreda frågan om ett sådant boende. 

 
  Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
  Mats Lindbom (c) bifaller förslaget. 
 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.182.112 
 
 
 
 
 
 

§ 216 
Svar på medborgarförslag om namngivningsceremoni 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47, 
av Eva Rönn. Förslaget innebär att Karlskrona kommun skall ha en namngivnings-
ceremoni för dem som inte tillhör någon kyrka. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 augusti 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag, och skriver att namngivningsceremonin skulle kunna 
likna den borgerliga vigselceremonin. Den regleras i äktenskapsbalken och 
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare samt bestämmer tjänstgöringstiden. För 
namngivningsceremoni finns ingen motsvarande särskild lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 178, återremitterat 
ärendet. Medborgarförslaget har därefter kompletterats med yrkande. 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt 
kommunledningsförvaltningens förslag. 

 
 Yrkande 
 Günter Dessin (v) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Dessins 
yrkande om bifall till medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag. 

  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå medborgarförslaget. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2005.275.800 
 
 
 
 
 
 

§ 217 
Svar på medborgarförslag om ett idrottspolitiskt program 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, 
av Ingvar Gustavsson. Förslaget innebär att Karlskrona kommun tillsammans med 
kommunens idrottsorganisationer tar fram ett idrottspolitiskt program. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 26 september 2005, § 52, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att idrotts- och fritidsnämnden tar 
fram ett idrottspolitiskt program enligt nämndens yttrande. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla medborgarförslaget. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2005.161.027 
 
 
 
 
 
 

§ 218 
Svar på medborgarförslag om fortbildning av personal inom skolan i 
kris/konflikthantering 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 
28, av Madeleine Brurak och Maria Halai. Förslaget vill fästa uppmärksamheten 
på det fysiska våld som förekommer på skolorna och föreslår därför att några bland 
personalen på skolorna skall ges möjlighet att genomgå utbildning i konflikt/kris-
hantering. Vidare föreslås att de som gått utbildningen, skall ges utrymme i sina 
tjänster för att hjälpa de barn som är utsatta för våld samt dem som utövat våld.  
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 september 2005, § 90, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att lämpliga 
åtgärder och angreppssätt skall göras inom rektorsområdena. Vid varje skola har 
man olika förutsättningar och behov, detta gäller såväl klimatet i skolan och 
ansvarsfördelning som personalens kompetensutvecklingsplaner. Generellt skall 
dock fortbildningsprogram inom det förebyggande hälsoområdet ständigt ingå i det 
programutbud som erbjuds. Medborgarförslaget är således inte i linje med grund-
pelarna för förvaltningens decentraliserade arbetssätt. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att härmed anse medborgarförslaget besvarat. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.351.511 
 
 
 
 
 
 

§ 219 
Svar på motion om säkra åkturer 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, § 89, av Maria 
Persson (c). Motionären föreslår att fullmäktige skall besluta att vid 
skolskjutsupphandlingen kräva/rekommendera användning av headset vid 
bilkörning. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 september 2005, § 92, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden instämmer i motionärens yrkande 
och i kommande upphandlingar kommer krav om användning av handsfree/headset 
finnas med som ett säkerhetskrav. Detta krav bedömer nämnden inte vara 
kostnadsdrivande i någon större omfattning. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsens 
kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla motionen. 
_______  
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Kommunfullmäktige   2003.43.029 
 
 
 
 
 
 

§ 220 
Svar på motion om förslagsverksamhet  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 januari 2003, § 4, av 
Günter Dessin (v). Motionären föreslår att det skall införas förslagsverksamhet i 
Karlskrona kommun och att bra förslag skall belönas av kommunen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 november 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvalt-
ningen ställer sig mycket positiv till att arbeta med ständiga förbättringar både i 
egen i övriga förvaltningars verksamheter. Detta arbete är redan i gång i de stora 
förvaltningarna bland annat genom de kvalitetsundersökningar som vi deltar i.  
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen härmed är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.288.020 
 
 
 
 
 
 

§ 221 
Svar på motion om upphandling av rättvisemärkt kaffe 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, av 
Magnus Manhammar (s) och Faraj Abu Iseifan (s). Motionärerna kräver att 
fullmäktige rekommenderar att det kaffe som upphandlas av kommunens 
förvaltningar och bolag skall vara Rättvisemärkt. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 november 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Av skrivelse framkommer bland annat att kommunen 
idag har möjlighet att begära in pris även på Rättvisemärkt kaffe vid kommande 
upphandlingar. Dock är det slutligen priset som blir avgörande. Då flera av våra 
upphandlingar görs tillsammans med såväl de övriga Blekingekommunerna, som 
med Landstinget, är det angeläget att vi har likartade krav från början. Karlshamns 
kommun har i oktober månad behandlat en liknande motion med resultat att anbud 
även skall tas in på Rättvisemärkt kaffe, samt att det är priset som slutligen får 
avgöra.  

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Marcel Abedini (mp) tillstyrker förslaget. 
 
  

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

1. att kommunen vid kommande upphandlingar även skall begära in pris på 
Rättvisemärkt kaffe, samt 
 
2. att motionen härmed är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.226.050 
 
 
 
 
 
 

§ 222 
Svar på motion om kommunförsäkring 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 47, av Björn 
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna yrkar att 
Karlskrona kommun omgående utreder möjligheterna till alternativa försäkrings-
lösningar för kommunen. Det kan vara att ansluta till ett redan existerande 
kommunsamarbete eller att bilda ett eget kommunförsäkringsbolag tillsammans 
med kommuner i Blekinge, Kronoberg och Kalmar, samt att Karlskrona kommun 
gör kommande upphandling endast för ett år i taget för att möjliggöra övergång till 
bättre försäkringsalternativ så snart som möjligt. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 november 2005 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Kommunens strategi vad gäller kommunförsäkring är 
bland annat att följa vad som händer i de olika kommungemensamma aktiviteterna. 
Först när det finns konkreta resultat av de gemensamma aktiviteterna är det möjligt 
att bedöma fördelar och nackdelar. Det är samma strategi som tidigare valdes vad 
gäller kommunupplåning och som resulterade i ett delägarskap i Kommuninvest. 
Fullmäktige föreslås besluta att utreda möjligheterna till alternativa försäkringslös-
ningar enligt den strategi som finns beskriven, samt att motionen härmed skall 
anses besvarad. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkande 
 Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Abedinis 
yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt Abedinis 
yrkande.  

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla motionen  
_______ 
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Kommunfullmäktige   2005.250.618 
 
 
 
 
 
 

§ 223 
Svar på motion om Prao i högstadiet 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, av Maria 
Persson (c). Motionären yrkar att eleverna skall göra en utvärdering av sin PRAO-
plats så att man kan plocka bort de platser som är dåliga och att elever som ordnar 
egna PRAO-platser skall få genomföra dem om det är möjligt. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 oktober 2005, § 106, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden ansvarar för att studie- och yrkesväg-
ledarna för och genomför utvärdering av elevernas praoplatser. Det kan dels vara 
utvärdering av hur eleverna upplevt förberedelserna inför praktiktiden, dels en ut-
värdering av hur praktiken varit. Utvärderingarna har lett till att vissa arbetsplatser 
tagits bort, exempelvis om de tagit mot fler praoelever än det fanns arbetsuppgifter 
för. 
 
Eleverna ges också möjlighet att själva ordna och nyttja praktikplatser. Främst sker 
detta i år 9, men det förekommer också i år 8. Förutsättningen för att eleven skall 
få ordna egen praoplats är att studie- och yrkesvägledaren vidtalas. En viktig del av 
praktiken är att eleven får prova på så mycket som möjligt inom de sektorer som 
finns för prao. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen därmed anses besvarad. 
_______ 
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§ 224 
Anmälningsärenden   

 
a.   Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   
b. Kommunfullmäktiges protokoll den 25 oktober 2005 
c. Skrivelse från Bjurafors näringsliv som erbjuder kontakter för ett antal större 

affärer  
d. Vägverkets skrivelse 051021 om cykelväg utmed E 22 (m.a.a. motion)  
e.   Länsstyrelsen i Blekinge län 

• yttrande 051005 till miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet om förslag 
till ”Ett förnyat strandskydd” 

• beslut 051021 om företagsstöd till Blekingekroppkakan AB  
• beslut 051027 om bildande av naturreservatet Högasand i Karlskrona 

kommun 
       f.    Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2005 
       nr  92  Överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska  
                        företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården  
   nr 94   Aktuellt om äldreomsorgen år 2005  

 nr 95   Särskild lärarutbildning (SÄL) – lärare för undervisning i yrkesämnen – 
under åren 2005-2008 

             nr 97  Budgetförutsättningar för åren 2006-2009  
       g.  Tackskrivelser 
      -Tore Almlöf tackar för all vänlig uppvaktning på 50-årsdagen  

- Varmt tack för uppvaktningen på min 50-årsdag från Sven-Olof Petersson  

 _______   
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Kommunfullmäktige     
 
 
 
 
 
 
 § 225 
 Investeringstillstånd för ny förskola på Hästö 
 

Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 91, 
beslutat hemställa hos tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ny förskola på Hästö enligt förslag. 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 21, meddelat 
projekteringstillstånd för ny förskola på Hästö. 

 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2005, § 91, hemställt 
att fullmäktige meddelar omedelbart investeringstillstånd för byggandet av ny 
förskola på Hästö med 17 500 tkr inom investeringsanslag för nybyggnad av 
förskolelokaler, ospecificerat. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 oktober 2005, § 105, 
beslutat om att etablera en ny förskola med fyra avdelningar på Hästö. 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 191, tagit ut 
ärendet. 
 
Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande och beslutsförslag. Projekteringen är 
avslutad, anbud infodrade och utvärderade och de totala kostnaderna är nu 15 900 
tkr. Medel för åtgärderna tas ur investeringskonto nybyggnad förskolelokaler 
ospecificerat. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att meddela omedelbart investeringstillstånd för byggandet av ny förskola på 
Hästö. 
_______ 
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 § 226 
 Ordföranden julhälsning – sammanträdets avslutning 
 

Ordföranden avslutar sammanträdet med att hälsa välkommen till dem som tackat 
ja till budgetmiddag ikväll kl. 18.30 på Östersjöskolan. Skolan kommer att visa  
prov på vad de gör, det gäller maten, blomsterarrangemang och konditorivaror. 
 
Ordföranden tackar tjänstemännen, som tar fram bra beslutsmaterial, som är 
kompetenta och har bra kunskaper som framförs vid diskussioner. Detta tack vill 
ordföranden skall nå alla dem som tar fram arbetsmaterial ute i organisationen, 
men som inte syns på styrelsens sammanträden. 
 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare för årets arbete med styrelsen. Det är 
lärorikt och ett mycket inspirerande arbete att vara styrelseordförande. Under året 
har det goda samarbetet mellan opposition och majoritet, som i full enighet 
beslutat om Arena Rosenholm, lett till att arenan nu är invigd och klar och en det 
är bra att ha en samsyn.  
 
I valrörelsen 2006 har alla en gemensam två gemensamma uppgifter. Det är att få 
så många som möjligt att delta i valet och att Karlskrona inte blir ett skyltfönster 
där odemokratiska krafter får påverka. Vi måste vara rädda om varandra och stå på 
samma med samma värderingsgrund.  
 
Med det önskar ordföranden alla en God Jul och hoppas att så många som möjligt 
kan ta ledigt för att börja år 2006 med nya krafter.  
 
1:e vice ordförande Christina Mattisson (s) tackar ordföranden för ett konstruktivt 
sätt att leda sammanträden och att sy ihop lösningar i ärenden där det finns delade 
meningar. Ordföranden med familj önskas God Jul och Gott Nytt År. 
_______ 




