8 januari 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 8 januari 2009.
§1
Information och föredragningar.
§2
Program för parallella uppdrag, kv Pottholmen.
§3
Investeringstillstånd för tillbyggnad av Karlskrona vattenverk med ny
renvattenpumpstation mm.
§4
Remissvar på departementspromemoria om genomförande av tjänstedirektivet (Ds
2008:75).
§5
Yttrande om reinvestering i ny dykbil för Räddningstjänsten Östra Blekinge.
§6
Yttrande till Kammarrätten i Jönköping i mål (3589-08) angående laglighetsprövning
avseende försäljning av fastigheten Axel 1.
§7
Yttrande över remiss om energimyndighetens rapport "offentlig upphandling av energi
relaterad utrustning"
§8
Budgetuppföljning per 30 november 2008.
§9
Budgetuppföljning per den 30 november 2008 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen
§ 10 Attestlista för kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen från och med
2009-01-01.
§ 11 Attestlista för serviceförvaltningen från och med 2009-01-01.
§ 12 Inbjudan att teckna andelar i Kreditgarantiföreningen i Blekinge.
§ 13 Fryshusandan- ett inspirations- och utbildningsprogram för alla som arbetar med barn
och ungdomar.
§ 14 Lokalhyra för externa förhyrare hos barn- och ungdomsförvaltningen.
§ 15 Förslag till jämställdhetsprogram 2009.
§ 16 Investeringstillstånd i efterhand för energibesparade åtgärder Vedebyskolan.
§ 17 Detaljplan för Ingenjören 4 m fl Campus Blå port, Karlskrona kommun.
§ 18 Överenskommelse med migrationsverket om anordnande av boende för
ensamkommande flyktingbarn.
§ 19 Svar på motion om "nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?".
§ 20 Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätt i Vedebylund.
§ 21 Svar på motion om anläggande av en ny trafikplats på Saltö.
§ 22 Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen Jämjö-Sturkökrysset.
§ 23 Svar på medborgarförslag om upprustning, uppsnyggning och modernisering av
kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för allmänheten.
§ 24 Svar på medborgarförslag om räcken mellan körbana och cykelbana längs
Verkövägen.
§ 25 Svar på medborgarförslag om utsmyckning av cirkulationsplatsen i Vedebykrysset
med ett ankare.
§ 26 Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiklösning för området kring Lokstallarna
och södra Långöbron- Blekingegatan.
§ 27 Svar på medborgarförslag om att bygga rondell i korsningen SunnavägenGullbernavägen- Gamla Infarstvägen.
§ 28 Svar på medborgarförslag om begränsning och försäljning av fyrverkeri samt upplysa
om gällande regler.
§ 29 Svar på medborgarförslag om att inskränka försäljning av raketer och smällare.
§ 30 Anmälningsärende.
§ 31 Övrigt.
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Torsdagen den 8 januari 2009, kl.08.30-10.30, kl 11.30-12.20
Sammanträdet ajourneras kl 10.30-11.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s) kl 11.30-12.20 §§ 2-31
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Mats Lindbom (c) kl 08.30-10.30 §§ 1
Tommy Olsson (kd)
Camilla Brunsberg (m)
Jan Lennartsson (m) kl 08.30-12.05 §§ 1-14
Sofia Bothorp (mp)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Gertie Olsson (s)
Tore Arnström (s) kl 08.30-10.30 §§ 1
Maria Persson (c) kl 11.30-12.20 §§ 2-31
Carl-Göran Svensson (m) kl 12.05-12.20 §§ 15- 31

Närvarande

Ann-Louise Trulsson (m)
Carl-Göran Svensson (m) kl 08.30-12.05
Gunilla Ekelöf (fp) kl 08.30-12.10
Maria Persson (c) kl 08.30-11.30
Magnus Johansson (s)
Håkan Eriksson (s)
Tore Arnström (s) kl 11.30-12.20
Per Henriksson (sd)
Björn Gustavsson (mp)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Utvecklings- och näringslivschef Bengt Lingman
Personalchef Anneli Ekström
Informationschef Ulla Nelsson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Förvaltningschef Hans Juhlin
Förvaltningschef Anders Jaryd
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Kent Lewén

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 1-31
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Kent Lewén
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar
…Elisabeth Arebark……………………………..

januari 2009 anslagits på kommunens
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§ 1.
Informationer och föredragningar

1. Program för parallella uppdrag, kv Pottholmen, föredras av
förvaltningschef Hans Juhlin och näringslivs- och utvecklingschef Bengt
Lingman.
2. Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder
Vedebyskolan.
3. Fryshusandan- ett inspirations- och utbildningsprogram för alla som
arbetar med barn och ungdomar, föredras av Kommunchef Ingrid
Augustinsson Swennergren.
4. Ordförande önskar alla en god fortsättning på 2009 och hoppas på att
samarbetet fortsätter i samma goda anda som förra året avslutades med,
när det gäller breda uppgörelser över partigränserna.
5. Ordförande informerar om att ärende 13 internbudget för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen år 2009 och ärende 15
internbudget för serviceförvaltningen år 2009 utgår vid dagens
sammanträde och kommer behandlas vid ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen den 13 januari 2009 kl 13.30.
_______
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Milj- och byggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Handläggare
Akten
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2008.104.210

§2
Program för parallella uppdrag, kv Pottholmen, Karlskrona
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2008. §82, godkändes
ett samverkansavtal mellan Karlskrona kommun och Kärnhem AB avseende
Pottholmen med omnejd avgränsat av Pantarholmskanalen i norr,
Borgmästarefjärden i väster, kvarteret Rugen och Hoglands park i söder samt
Norra Kungsgatan och Österleden i öster.
Kärnhem avser att på området bl a uppföra nya byggnader inrymmande
lokaler för kontor och handel under konceptet för World Trade Center
(WTC) samt bostäder.
I samverkansavtalet fastställs att Kärnhem AB skall bekosta och genomföra
s.k. parallella uppdrag avseende Pottholmen vilket innebär att 3-4
arkitektföretag erbjuds att mot ersättning arbeta fram förslag på Pottholmens
framtida utformning.
Arbetet ska baseras på bifogat program som tagits fram gemensamt av
Karlskrona kommun genom representanter från
samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, tekniska
förvaltningen och av Kärnhem AB. Ett koncept till program har tidigare
redovisats på samarbetskommittén.
Resultatet av de parallella uppdragen ska vara underlag för kommunens
fortsatta detaljplanearbete för området. Avsikten är att arbeta vidare med
valda delar av de inkomna förslagen från arkitektföretagen. Kärnhem AB
som beställare av de parallella uppdragen utser efter samråd med kommunen
de arkitektföretag som ska erbjudas delta.
Programmet avses att skickas ut till arkitektföretagen i slutet av januari
månad och uppdragen pågår cirka 1,5 månader. Därefter genomför Kärnhem
tillsammans med tjänstemän från berörda förvaltningar en bedömning av
inkomna förslag. Utlåtande över resultatet av uppdragen beräknas vara klart i
mitten av maj 2009.
Förfarandet med parallella uppdrag och bedömningarna är detsamma som
genomförts i WTC-projekten i Kalmar och Växjö.
Forts
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§ 2 forts
Program för parallella uppdrag, kv Pottholmen, Karlskrona
Vid allmänna utskottets sammanträde den 7 januari 2009 så beslutade man
att texten under rubrik uppdraget punkt 8 skulle ändras när det gäller
lokalisering av stadsbiblioteket.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar att texten under rubriken uppdraget punkt 8 ändras till
följande; ett framtida stadsbibliotek ska inrymmas inom området.
Samnyttjande av lokaler eftersträvas. Stadsbiblioteket kommer att bli föremål
för annan arkitekttävling. Styrgruppen för förstudie av nytt stadsbiblioteket
har pekat ut Kungsplan som sitt huvudalternativ, samt att pilen med texten
föreslagen plats för stadsbiblioteket tas bort på bilden över Pottholmen
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till Kent Lewéns ändringsyrkande.
Gertie Olsson (s) yrkar att man utse Kommunstyrelsens allmänna utskott
kompletterat med ordförande och 2:e vice ordförande i Miljö- och
byggnadsnämnden till politisk referensgrupp för projektet.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll och
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att senast under april månad
2009 återkomma till Kommunstyrelsen med redovisning av inkomna förslag,
3. att texten under rubriken uppdraget, punkt 8, ändras till följande; ett
framtida stadsbibliotek ska inrymmas inom området. Samnyttjande av
lokaler eftersträvas. Stadsbiblioteket kommer att bli föremål för annan
arkitekttävling. Styrgruppen för förstudie av nytt stadsbiblioteket har pekat ut
Kungsplan som sitt huvudalternativ,
4. att pilen med texten föreslagen plats för stadsbiblioteket tas bort på bilden
över Pottholmen, samt
5. att man utse Kommunstyrelsens allmänna utskott kompletterat med
ordförande och 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden till
politisk referensgrupp för projektet.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten
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2008.928.399

§3
Investeringstillstånd för tillbyggnad av Karlskrona vattenverk med ny
renvattenpumpstation m.m.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2008, § 93,
hemställt att kommunstyrelsen meddelar investeringstillstånd för tillbyggnad
av Karlskrona vattenverk med ny renvattenpumpstation, ny luthantering, nytt
ställverk och reservkraft m m inom ramen 35 000 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 oktober 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Den projektering som VA gjort, har
påvisat att det inte skulle vara varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att
genomföra de två etapperna var för sig, utan de måste genomföras
tillsammans, då de påverkar varandra.
Genom att slå samman de två planerade etapperna till en etapp, kan de
beräknade investeringsutgifterna hållas på budgeterad nivå.
Investeringsutgifterna ryms inom de av fullmäktige fastställda
investeringsramarna, för såväl 2008 och 2009, och uppgår till 18 000 000
kronor för 2008 respektive 17 000 000 kronor för 2009, vilket sammanlagt
blir de 35 000 000 kronorna.
Arbetet kommer att kunna påbörjas i början av 2009, och de första
utbetalningarna beräknas göras i mars månad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för tillbyggnad av Karlskrona
vattenverk med ny renvattenpumpstation, ny luthantering, nytt ställverk och
reservkraft mm inom ramen för 35 000 000 kronor.
_______
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Handläggare
Akten

2008.920.100

§4
Remissvar på departementspromemoria om genomförande av
tjänstdirektivet (Ds 2008:75)
Karlskrona kommun har erbjudits att lämna synpunkter på rubricerade
promemoria.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 9 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun har tagit del av innehållet och förslagen i promemorian
och har inga tillägg eller förslag till förändringar att anföra.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Lars Hildingsson (s) ställer en fråga angående texten på sidan 23, andra
stycket "I vissa författningar ska införas en erinran om friheten för en
tjänsteleverantör som är etablerad i en annan stat inom EES än Sverige och
uppfyller krav som ställs där att tillfälligt tillhandahålla tjänster inom
Sverige". Vad det skulle innebära för Karlskrona kommun.
Kent Lewén (fp) yrkar att ärendet bordläggs
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet bordläggs, samt
att beslut i ärendet kommer att fattas på kommunstyrelsens extra
sammanträde den 13 januari 2009.
________
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten
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2008.1039.170

§5
Yttrande om reinvestering i ny dykbil för Räddningstjänsten Östra
Blekinge.
Räddningstjänsten i Östra Blekinge har i enlighet med gällande
förbundsordning bett om medlemskommunernas yttrande vad gäller
investering som överstiger 500 tkr.
Eftersom det avser reinvestering, och att investeringen ryms inom befintliga
ramar, förutsätts det att även dess kapitalkostnader ryms inom de ramar som
Räddningstjänsten har.
Karlskrona kommun har med anledning därav inget att erinra mot att
Räddningstjänsten byter ut befintlig dykbil, för att säkerställa
insatsberedskap med vattendykorganisationen.
Vidare förutsätts det att den upphandling som görs beaktar de miljökrav som
kan ställas vad det gäller denna typ av fordon.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 10 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges investeringsbegäran enligt
upprättad skrivning.
______
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Kammarrätten i Jönköpings Län
Handläggare
Akten
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2007.668.253

§6
Yttrande till Kammarrätten i Jönköping i mål (3589-08) angående
laglighetsprövning avseende försäljning av fastigheten Axel 1
Yrkande:
Karlskrona kommun ansöker om prövningstillstånd då det är av vikt för
ledning av rättstillämpningen att överklagan prövas samt även att anledning
finns till ändring av länsrättens dom. Det finns också på grund av formfel
synnerliga skäl att pröva överklagan.
Karlskrona kommun (kommunen) yrkar att kammarrätten, med ändring av
länsrättens dom, fastställer kommunfullmäktiges beslut.
Grunder
1. Kommunens beslut strider inte mot lag eller annan författning. Det utgör
inget otillåtet stöd enligt 2 kap. 8 § KL och strider inte heller mot EGfördraget. Klagandena har inte förmått visa att kommunens beslut strider
mot lag eller annan författning.
2. Länsrätten har i strid mot bestämmelsen i 10 kap. 10 § KL beaktat en
omständighet som inte åberopats före klagotidens utgång; nämligen att
”stödet” inte anmälts till EG-kommissionen. Fullmäktiges beslut
innefattar för övrigt inget beslut rörande notifiering. Detta är en åtgärd
som beslutas och vidtas vid sidan av själva fullmäktigebeslutet.
3. Kommunens beslut innebär inget otillåtet statsstöd. I vart fall faller det
under de s.k. de minimisreglerna, varför någon skyldighet att anmäla
”stödet” inte funnits.
4. Länsrätten har genom att inte begära in promemorian om markpriser i
Karlskrona brustit i sin utredningsskyldighet enligt 8 §
förvaltningsprocesslagen.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat en ny skrivelse daterad 7
januari 2009 med yttrande och beslutsförslag.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till skrivelse daterad 7 januari 2008
Kommunstyrelsen beslutar
att till Kammarrätten avge detta yttrande som sitt.
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Näringsdepartementet
Handläggare
Akten
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2008.1025.050

§7
Yttrande över remiss om energimyndighetens rapport ”offentlig
upphandling av energi relaterad utrustning”.
Näringsdepartementet har inbjudit Karlskrona kommun att lämna synpunkter
på Energimyndighetens underlag till Energieffektiviseringsutredningens del
och slutbetänkande(SOU 2008:25 och SOU 2008:110).
Regeringens har uppdragit åt Energimyndigheten att föreslå verktyg för
offentlig upphandling av energirelaterade produkter utifrån produktens
miljöprestanda respektive tjänster och beaktande av kostnadseffektivitet.
Energimyndigheten har lämnat förslag om bindande krav för statliga
myndigheter och verk att handla upp produkter som minst uppfyller
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier eller liknande kriterier för
energieffektiva produkter.
Energimyndigheten har dessutom föreslagit få i uppdrag att med hjälp av
frivilliga avtal inom ramen för riktade program till kommuner och landsting
få dessa att åta sig upphandla enligt samma kriterier som den statliga sektorn.
Energimyndigheten anser att detta kan ske inom ramen för myndighetens
arbete med programmet Uthållig Kommun.
Vidare anser Energimyndigheten att en förstudie bör initieras för att få fram
ett verktyg för samordnad produktrelaterad energistatistik.
I Energimyndighetens rapport från utredningen ”Våga vara bäst” är fokus
lagd på verktyg och stödjande åtgärder för upphandling av produkter och
enkla tjänster. En jämförelse i framgångsrikt arbete med samma metodik
redovisas från bla. Danmark.
Synpunkter
Karlskrona kommun delar uppfattningen om lämpligheten att teckna
frivilliga avtal med liknande åtaganden som föreslås för statliga myndigheter
och verk.
Vidare ställer Karlskrona kommun sig bakom förslag om insamling av
energistatistik.
I övrigt ställer vi oss bakom utredningens innehåll.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och lämna det till Näringsdepartementet som
svar på remissen.
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten
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2008.271.042

§8
Budgetuppföljning per 30 november 2008.
Den sammantagna årsprognosen efter årets elva månader visar på en negativ
avvikelse på 10,1 mnkr jämfört med ett budgeterat resultat på 8,9 mnkr.
Detta skulle innebära ett redovisat resultat på minus 1,3 mnkr om
årsprognosen står sig. Budgeten för realisationsvinster på totalt 12 mnkr
förutsätts uppnås. Detta gör att vårt finansiella mål om ett resultat på 1 % av
skatteintäkter och statsbidrag inte uppnås. Om resultatet står sig uppnår vi
inte ens målet om en ekonomi i balans. Särskilt oroande är utvecklingen
inom socialnämnden.
Om de nu föreslagna fastighetsförsäljningarna (förslag till KF i december)
genomförs uppstår realisationsvinster på ca 16 mnkr vilket skulle förbättra
resultatet med ca 10 mnkr. Om de inte genomförs försämras resultatet med
ca 7 mnkr.
Av beslutade principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning (KF § 71
980429) framgår att respektive nämnd anmodas att bedriva sin verksamhet
inom beslutad medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar och
det är av största vikt att samtliga nämnder och förvaltningar som befarar
underskott följer det regelverk som finns.
Det krävs därför fortsatta åtgärder inom de olika verksamheterna för att
säkerställa att kostnadsnivån fullt ut är anpassad till intäkterna, och vi
förespråkar därför, i förekommande fall, direktiv om anpassningar till de av
kommunfullmäktige i årsbudgeten fastställda ramarna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anmoda samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2008 att snarast vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
------------
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Ekonomienheten
Akten
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2008.271.042

§9
Budgetuppföljning per den 30 november för kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen 2008.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhet (totalt)
beräknar att uppvisa en positiv avvikelse om 4,9 mkr mot budget för år 2008.
Sedan uppföljningen för oktober månad har inget tillkommit som leder till
förändrad prognos utan avvikelserna som prognostiserades då kvarstår även
vid november månads uppföljning. Avvikelser per verksamhet presenteras i
medföljande bilaga.
Avdelningen för konsult och service har sedan den 1 oktober övergått till
serviceförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen och
serviceförvaltningen gör dock under 2008 gemensamma uppföljningar samt
bokslut, varför konsult och service fortfarande är med i denna uppföljning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för november månad 2008.
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

15

2008.503.041

§ 10
Attestlista för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltning från och
med 2009-01-01
I samband med delningen av kommunledningsförvaltningen och den nya
serviceförvaltningen har ansvarsstrukturen delvis gjorts om in för 2009 för
kommunledningsförvaltningen. Med anledning av detta har också ny
attestlista tagits fram för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen
som följer den nya strukturen.
I attestlistan anges beslutsattestant och för respektive ansvar samt dess
ersättare. Namnteckningsprov kommer att plockas in kring ingången av 2009
och hanteras enligt ett löspappers-system för att underlätta vid byte av
beslutsattestant.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat en skrivelse daterad 12
december 2008 med yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna attestlistan gällande från och med 1 januari 2009.
_______
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Serviceförvaltningen
Akten

16

2008.1073.002

§ 11
Attestlista för Serviceförvaltningen gällande från och med 2009-01-01
Ny attestlista har upprättats i samband med inrättande av
serviceförvaltningen att gälla från och med 2009-01-01.
I attestlistan anges beslutsattestant och i vissa fall ersättare. Om ersättare ej
är angiven är det närmast överordnad chef som ersätter som beslutsattestant.
Namnteckningsprov hanteras enligt ett löspappers-system, för att underlätta
vid bytande av beslutsattestant.
Serviceförvaltningen har upprättat en skrivelse daterad 12 december 2008
med yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna attestlistan gällande från och med 1 januari 2009.
_______

8 januari 2009
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2008.578.106

§ 12
Inbjudan att teckna andelar i Kreditgarantiföreningen i Blekinge
Vid kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-06-17 informerade
verksamhetsledare Marianne Lundqvist och ordförande Ingemar Åkesson om
kreditföreningen Blekinge. Kreditföreningen stödjer investeringar för små
och medelstora medlemsföretag med kreditgarantier.
Karlskrona kommun har 2008-06-24 inbjudits att teckna insatskapital i
Kreditgarantiföreningen Blekinge till ett belopp av 2 000 000 kr.
Uppsala kommun och Karlstad kommun har beviljat kreditgarantiförening
stöd eller erlagt medlemsavgift. Dessa beslut har överklagats. Såväl Länsrätten i Uppsala län (2008-02-25, mål nr 1131-07) som Länsrätten i Värmlands län (2008-06-17, mål nr 2106-07) har
gjort en laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende stöd till kreditgarantiförening. I båda fallen har överklagandet bifallits och det överklagade
beslutet upphävts.
Håkan Torngren, förbundsjurist på Sveriges kommuner och Landsting, gör
bedömningen att det strider mot den kommunala kompetensen att en
kommun engagerar sig ekonomiskt i en kreditgarantiförening.
Efter tillstyrkan av näringslivsutskottet beslutar kommunstyrelsen
att inte teckna andelar i Kreditgarantiföreningen Blekinge.
_________

8 januari 2009
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2008.1072.040

§ 13
Fryshusandan – ett inspirations- och utbildningsprogram för alla som
arbetar med barn och ungdomar
Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren föredrar ärendet
Fryshuset har fått möjlighet att tillsammans med landets kommuner arbeta
med Fryshusandan som är ett inspirations- och utbildningsprogram för alla
som arbetar med barn och ungdomar. Fryshuset har som ambition att under 3
år ha kontakt med 150 kommuner i 30 regioner.
Fryshuset kontaktade i oktober månad kommunstyrelsens ordförande med
erbjudande om att vara med i Fryshusandan. För att ytterligare beskriva
projektets syfte kom två personer till Karlskrona för att informera om
detsamma 081209. Inbjudna till detta möte var KS:s presidium,
förvaltningschefer och presidier från social, barn-och ungdom, utbildning,
idrott-och fritid samt handikappnämnderna/förvaltningarna liksom presidiet
och sekreteraren för lokala Brå.
Fryshuset erbjuder Karlskrona kommun:
• Att tillsammans med kommunens invånare genomföra en
nulägesanalys när det gäller ungdomars villkor i kommunen
• Att medverka i en dialog med lokala aktörer
• Att arrangera en tvådagarskonferens med inspirerande föreläsningar
och seminarier
• Att erbjuda utbildningar baserade på fryshusets erfarenheter
• Att utvärdera arbetet tillsammans med kommunen
• Att Fryshuset producerar en film som dokumenterar arbetet för
ungdomarna i kommunen
Målgrupper för projektet är politiker och tjänstemän som arbetar med barnoch ungdomar i kommunen; elever, lärare och rektorer; Polisen;
Ideella/privata sektorn, Kyrkan och andra religiösa aktörer samt lokala
medier.
Karlskrona kommun åtar sig att stå för lokaler och catering i anslutning till
tvådagarskonferensen. Grannkommunerna bidrar till Fryshuset med 10.000:och får då tillgång till hela programmet de två dagarna med ett obegränsat
antal personer.
Forts

8 januari 2009

19

§ 13 forts
Fryshusandan – ett inspirations- och utbildningsprogram för alla som
arbetar med barn och ungdomar
Fryshusandan ger kommunen en möjlighet att belysa barn-och ungdomars
situation i vår kommun och kan bidra till att ta fram förbättrings- och
utvecklingsförslag. Kostnaderna initialt begränsar sig till tvådagars
konferensen som kan komma att beröra 200 – 250 personer. Ett engagemang
i Fryshusandan förutsätter dock ett fortsatt engagemang i att utveckla de
tankar och idéer som tas fram.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Karlskrona kommun ska vara värdkommun för Fryshusandan under
våren 2009, samt
2. att ge undertecknad i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med
projektbeskrivning inklusive förslag till projektbudget i februari 2009.
___________

8 januari 2009
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2008.1018.282

§ 14
Lokalhyra för externa förhyrare hos barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 november 2008, §
102, hemställt att kommunfullmäktige att fastställa den förändrade
lokaltaxan för barn- och ungdomsförvaltningens lokaluthyrning till företag,
friskolor och kommersiell verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att enligt
kommunledningens uppfattning bör de nya avgifterna inte införas förrän
(tidigast) den 1 februari 2009 med hänsyn till att kommunfullmäktige kan
fatta sitt beslut i ärendet först i januari månad 2009. Enligt kommunallagens
kapitel 2 § 3 råder det nämligen i princip ett retroaktivitetsförbud för
kommunala beslut, vilket självfallet också är tillämpligt på kommunala
avgiftsbeslut. Samtidigt anser förvaltningen också att de nya avgifterna i
normalfallet skall bli föremål för en årlig indexuppräkning för att inte i
längden förlora i värde. Undantag från denna grundregel ska därför prövas i
särskild ordning av kommunfullmäktige.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka barn- och ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för
uthyrning av lokaler till företag, friskolor och annan kommersiell verksamhet
med giltighet från den förste i månaden efter det att fullmäktigeprotokollet
med detta beslut justerats, samt
2. att barn- och ungdomsnämnden i normalfallet skall fatta beslut om en
framtida årlig indexuppräkning av dessa avgifter.
_________

8 januari 2009
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2008.807.026

§ 15
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009
Förslag till jämställdhetsprogram för 2009 är en revidering av 2008 års
program.
I det stora hela är det inga större förändringar av det reviderade programmet.
För att tydliggöra vilka mål det är som jämställdhetskommittén ska arbeta
med under 2009 finns det en sammanfattning av målen efter del 1 i
programmet. Två mål är nya för året medan de andra finns med från 2008.
Dessa mål är följande;


Målsättningen är att kvinnligt företagande skall öka med 10 % i
Karlskrona.



All statistik inom Karlskrona kommun skall könsfördelas där det är
möjligt. En uppföljning skall göras under 2009, för att se vilken effekt
och förändring det har inneburit både för personal och medborgare.



Rekrytering till lediga tjänster skall ske på ett sådant sätt att Karlskrona
kommun som arbetsgivare anstränger sig för att kunna tillsätta dem
med underrepresenterat kön. Hänsyn bör också tas till kvinnor med
invandrarbakgrund, vilka har svårare än män med invandrarbakgrund
att få ett arbete.



Att antalet anställda med önskad sysselsättningsgrad ökar inom
Karlskrona kommun.



Att antalet tillsvidareanställda i förhållande till tillfälligt anställda ökar
inom Karlskrona kommun.



Att en plan för att avskaffa ofrivilliga timanställningar upprättas.



Att skolan ska verka för att det underrepresenterade könet på
utbildningarna ökar.



Att genomföra utbildning i 3R-metoden för de personer som har ansvar
för budget och verksamhet.
Forts
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§ 15 forts
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009
Det har ändrats i några rubriker till följande; till ”Motverka mäns våld mot
kvinnor” från ”Motverka våld mot kvinnor och män, till ”Gymnasie- och
högskoleutbildning” från ”Blekinge tekniska högskolas utbud” och till
”Attraktiva jobb” från ”Attraktiva jobb för kvinnor”. Sedan är det smärre
textändringar där något har tillkommit och något har tagits bort. Det är även
några texter som har flyttats mellan målområdena för att tydliggöra texten.
Det är främst detta som skiljer sig från 2008 års program. Förändringarna är
markerade med kursiv stil i programmet.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny lagstiftning i kraft,
Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ersätter bland annat
Jämställdhetslagen. Skillnaden när det gäller jämställdhetsområdet är bland
annat att kravet på framtagande av jämställdhetsplan ändras från varje år till
var tredje år. Revidering har med anledning härom gjorts i bifogats förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) och Sofia Bothorp (mp), Ann-Louise Trulsson (m) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
Lars Hildingsson (s) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag, samt yrkar
att ge jämställdhetskommittén i uppdrag att arbeta fram en jämställdhetsplan
enligt socialdemokraternas reservation från jämställdhetskommitténs
sammanträde 2 december som behandlas av fullmäktige senast i april 2009,
samt att prolongera jämställdhetsprogrammet för 2008 fram till dess ny
jämställdhetsplan enligt ovan antagits.
Richard Jomshof (sd) begär ajournering.
Sammanträdet ajourneras kl 12.05-12.10
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag, samt yrkar
bifall till socialdemokraternas att-satser.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Lars
Hildingssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Votering begärs
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som vill
biträda Lars Hildingssons yrkanden röstar Nej.
Forts
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§ 15 forts
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd),
Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Sofia Bothorp (mp),
ordförande.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Gertie Olsson (s), Bo
Andersson (s), Günter Dessin (v), Richard Jomshof (sd).
Kommunstyrelsen beslutar således med sju ja-röster mot 8 nej- röster enligt
Lars Hildingssons yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att ge jämställdhetskommittén i uppdrag att arbeta fram en
jämställdhetsplan enligt socialdemokraternas reservation från
jämställdhetskommitténs sammanträde 2 december som behandlas av
fullmäktige senast i april 2009, samt
2. att prolongera jämställdhetsprogrammet för 2008 fram till dess ny
jämställdhetsplan enligt ovan antagits.
___________

8 januari 2009
Kommunfullmäktige
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2008.1046.821

§ 16
Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder
Vedebyskolan
Förvaltningschef Anders Jaryd fördrar ärendet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 124,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 500 000 kronor för
energisparåtgärder på idrottshallen i Vedeby, samt att meddela omedelbart
investeringstillstånd för åtgärderna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden har med anledning av
den genomgång som gjordes av förvaltningens redovisning i samband med
budgetuppföljning per den 31 oktober konstaterat att ärenden som rätteligen
skulle ha hanterats som investeringsärende, men som istället bokförts som
underhållsåtgärder, nu rättat detta.
I samband med arbete som utfördes på idrottshallen i Vedeby, gjordes större
arbeten av energibesparande art, samtidigt som taket byggdes om.
Åtgärderna skall klassificeras som investeringsåtgärder då de är av
förbättrande och standardhöjande karaktär. Dessa är dessutom av sådan art
att de redan från första året sänker driftskostnaderna för anläggningen, och
med beräkningen som grund kan investeringen klassificeras som lönsam.
Investeringsanslaget för energibesparande o lönsamma investeringar 2008 är
redan förbrukat, och dessutom har ytterligare ärenden utökat denna ram i
samband med beslut om energibesparande åtgärder i Tvings skola.
Då investeringen redan är utförd innebär detta ett formellt tillstånd i
efterhand. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att även om
ärendet hanterats i rätt ordning, skulle kommunledningsförvaltningen
tillstyrkt ärendet, helt i enlighet med tekniska nämndens förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna utökning av totalt investeringsanslag för utförande av
energibesparande åtgärder på Idrottshallen i Vedeby om totalt 1 500 000 kr,
Forts
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§ 16 forts
Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder
Vedebyskolan
2. att finansiering av den utökade investeringsramen vid behov löses genom
nyupplåning
3. att samtidigt meddela tekniska nämnden ett omedelbart
investeringstillstånd i efterhand för detta projekt inom ramen 1 500 000 kr.
________

8 januari 2009
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2007.211.133

§ 17
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl Campus Blå port, Karlskrona kommun
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 november 2008,
§ 400, hemställt att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för
Ingenjören 4. Avsikten med detaljplanen är att använda området för bostäder
som inte är störande för bostäderna eller omgivningen i övrigt. Syftet är att
Blå Port omvandlas till en ny stadsdel med blandning av verksamheter och
bostäder. Skanska AB vill upprätta bostäder i flerbostadshus. Enligt förslaget
kan området bebyggas med upp till 200 lägenheter. Förslaget medger även
användning för kontor och skola.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att antaga detaljplanen för Ingenjören 4 m fl, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
_____

8 januari 2009
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2007.211.133

§ 18
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
Socialnämnden har vid sammanträde den 15 december 2008, § 140,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
överenskommelse med migrationverket om mottagande av asylsökande
barn, s.k. ensamkommande barn, att anta förslag till överenskommelse med
migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, samt att ansvaret för
kommunens åtagande enligt överenskommelserna ska ligga på
socialnämnden.
Nämnden skriver att Migrationsverket gjorde i mars 2007 förfrågan till
Karlskrona kommun om att ordna boende för ensamkommande asylsökande
barn. Kommunstyrelsen i Karlskrona beslutade vid sammanträde
2008- 06- 03, § 107 att meddela migrationsverket att Karlskrona kommun
avser att göra överenskommelse om mottagande av ensamkommande
asylsökande barn.
Kommunledningsförvaltningen har 2008 09 04 hemställt att
socialförvaltningen utreder och lämna förslag om mottagande av
ensamkommande barn i kommunen. Kommunledningsförvaltningen har
vidare 2008 11 17 hemställt om socialnämndens yttrande över utredningen.
Ansvaret för flyktingintroduktionen ligger i Karlskrona kommun på
kommunstyrelsen. Socialnämnden har ansvar för kommunens boende för
ensamkommande barn med uppehållstillstånd och har ingått
överenskommelse med migrationsverket om att ordna boende för dessa
barn. Den föreliggande utredningen avser övergripande överenskommelse
om mottagande av asylsökande ensamkommande barn samt
överenskommelse om boende för båda kategorierna ensamkommande barn,
det vill säga asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag
Kent Lewén (fp), Maria Persson (c) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
Forts
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§ 18 forts
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richrad
Jomshofs avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Votering begärs
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som vill
biträda Richard Jomshofs avslagsyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd),
Camilla Brunsberg (m), Carl-Göran Svensson (m), Christina Mattisson (s),
Patrik Hansson (s), Lars Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Gertie
Olsson (s), Bo Andersson (s), Günter Dessin (v), Sofia Bothorp (mp),
ordförande.
Följande röstar nej: Richard Jomshof (sd).
Kommunstyrelsen beslutar således med fjorton ja-röster mot 1 nej- röst enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till överenskommelse med migrationverket om
mottagande av asylsökande barn, s.k. ensamkommande barn,
2. att anta förslag till överenskommelse med migrationsverket om
anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn, samt
3. att ansvaret för kommunens åtagande enligt överenskommelserna ska
ligga på socialnämnden.
_______

8 januari 2009
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29

2005.630.210

§ 19
Svar på motion om ”Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?
Börja planeringen av området nu!”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005,
§ 180, av Bo Löfgren (fp). Motionären yrkar att kommunfullmäktige uppdrar
åt kommunstyrelsen att utreda och planera för Hattholmen/Oljehamnens
exploatering med inriktning att området skall kunna börja exploateras senast
2009-07-01.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 november 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Motionären Bo Löfgren föreslår att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och planera för
Hattholmen/Oljehamnens exploatering med inriktning att området skall
kunna börja exploateras senast 2009-07-01 I motionen förslås bland annat att
nytt kulturhus uppförs i området. Kulturnämnden yttrade sig 2007-09-25 §
76. Kommunfullmäktige behandlade 2007-11-28 – 29 § 176 yttrandet över
motionen varvid beslutades att återremittera ärendet.
Planeringsläget för Hattholmen/Oljehamnen är följande:
I samband med antagandet av detaljplan för ”stadsmarinan” gavs ett uppdrag
att ta ett helhetsgrepp omfattande både Handelshamnen och Oljehamnen
eftersom dessa i översiktplanen är utpekade som utvecklingsområden. Det
pågår arbete med att studera övergripande strukturer för området och
intilliggande områden med infartsled, Tullen, Muddret och Bryggarberget
som skulle kunna möjliggöra att utarbeta några frimärksplaner. Nu pågår
bland annat miljöutredning av Hattholmen för att få ett underlag för
bedömning av hur området kan användas och för fortsatt planering. Inom
kort kommer förslag till miljö- och byggnadsnämnden om planuppdrag för
del av Hattholmen avseende maritim verksamhet. Nämnden har nyligen
beslutat om planuppdrag för flytande bostäder söder om bryggarberget.
Ovanstående innebär att utredning och planering för området Hattholmen
pågår och ger förutsättningar för exploatering.
Beträffande nytt stadsbibliotek så har den av kommunstyrelsen tillsatta
politiska styrgruppen för nytt stadsbibliotek i full enighet 2008-09-11
beslutat förslå att nytt biblioteket lokaliseras till området
Kungsplan/Pottholmen med läge Kungsplan som förstahandsalternativ.
Forts
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§ 19 forts
Svar på motion om ”Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?
Börja planeringen av området nu!”
Detta beslut har föregåtts av en omfattande process innefattande en analys av
alternativa platser och dialog med allmänheten och berörda nämnder. Det är
således ej aktuellt med planering av nytt stadsbibliotek/kulturhus på
Hattholmen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
__________

8 januari 2009
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2008.737.294

§ 20
Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008, § 93,
av Christina Mattisson (s). Motionären yrkar att när det är dags att bygga ett
nytt särskilt boende på fastigheten Vedebylund 1:1, att ge styrelsen för
Karlskronahem AB i uppdrag att uppföra detta, samt att ge styrelsen i
Karlskronahem AB i uppdrag att omedelbart påbörja planering för att
uppföra bostäder med hyresrätt på fastigheten Vedebylund 1:1.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 oktober 2008, § 121 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man inte har några
synpunkter angående vem som ska erhålla uppdraget att bygga på fastigheten
Vedebylund 1:1.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 januari 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till motionen.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
_________
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2006.585.512

§ 21
Svar på motion om anläggande av ny trafikplats på Saltö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november 2006, §
170, av Alf Stålborg (sd). Motionären yrkar att en ny trafikplats i form av en
rodndell byggs på Saltö där Hasslövägen möter Strandvägen i syfte att
minska hastigheten och öka säkerheten.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 114
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i budgetförslaget för
2009 finns upptaget 1 mkr för ny cirkulationsplats vid ovannämnda plats.
Om budgetmedel härför beviljas kan arbetet påbörjas under 2009.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Rchrad
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
_________
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2005.492.312

§ 22
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen JämjöSturkökrysset.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 september
2005, § 133, av Jämjö utvecklingsgrupp genom Sigvard Eriksson. I
medborgarförslaget ange förslagsställaren att frågan om anläggandet av
cykelväg mellan Jämjö och Sturkökrysset inom närtid utreds och beslut om
åtgärd fattas. Frågan är av mycket stor betydelse för boende i omgivningen.
Skälen är följande; Trafik, miljö, ekonomi och folkhälsa.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 120
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att nämnden har
tidigare lämnat beslutsförslag till kommunstyrelsen efter yttrande från
tekniska förvaltningen. Förvaltningen har inhämtat yttrande från ansvarig
väghållare d v s Vägverket som svarat att de ej kan finansiera en
vägutredning innan man fastställt en framtida sträckning av
E22. Däremot skulle en projektbeskrivning av en eventuell cykelväg
upprättas för att kunna prövas mot andra angelägna trafiksäkerhetsprojekt.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2006-04-26, § 91, att
återremittera ärendet.
Tekniska förvaltningen har åter tillskrivit Vägverket i ärendet. Vägverket
instämmer i behovet av säkrare cykling längs E22 mellan Jämjö och
Torstäva. En genomförd behovsinventering 2006 resulterade i 22 utpekade
viktiga stråk för cykling mellan tätorter inklusive rubricerade vägsträcka.
Vägverket angav att man under 2007 skulle genomföra en förstudie av E22
mellan Jämjö-Lösen där även cykelpendlingsstråk ingår.
Tekniska förvaltningen har vid förnyad kontakt med Vägverket fått beskedet
att en eventuell cykelväg längs E22 mellan Jämjö och Sturkökrysset är
beroende på E22:s framtida sträckning:
- Om E22 läggs i en helt ny sträckning kvarstår nuvarande väg mellan Jämjö
och Sturkökrysset som en lokalväg med mindre trafik och lägre hastighet.
Därmed kan cykling ske i blandtrafik.
- Om E22 byggs om i befintlig sträckning krävs att man bygger en
parallellväg för långsamtgående fordon varvid även cyklister kan nyttja
denna väg.
Att bygga en helt ny separat cykelväg bedömer vägverket ej möjligt att
prioritera med hänsyn till övriga ovan angivna viktiga stråk (22 objekt), men
också med hänsyn till antalet cyklister längs aktuell sträcka.
Forts

8 januari 2009

34

§ 22 forts
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen JämjöSturkökrysset.
Ombyggnad av E22 finns ej upptagen i vägverkets investeringsplan 20042015. Arbetet med nästa planeringsperiod (2010-2019) beräknas kunna starta
under hösten men förutsättningarna härför är ännu ej kända d v s vilka ramar
kommer att finnas och hur klarar E22 konkurrensens från landets övriga
angelägna objekt. Tidpunkten för en lösning för cyklisternas behov av en
trafiksäkrare lösning längs rubricerade vägsträcka är därmed helt beroende
av tidpunkten för E22:ans ombyggnad oavsett vilket alternativ som blir
aktuellt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
_________
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2006.429.822

§ 23
Svar på medborgarförslag om upprustning, uppsnyggning och
modernisering av kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för
allmänheten.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Sven Ranfors. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
upprustning, uppsnyggning och modernisering av kommunens badplatser
sker samt öka tillgängligheten för allmänheten.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 119
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beträffande eftersatt
och bristfälligt underhåll och skötsel utföres årligen innan och efter
badsäsongen besiktning av badplatserna och erforderliga
åtgärder utföres i god tid innan badsäsongen. De i medborgarförslaget
påtalade bristerna kommer att åtgärdas innan badsäsongen 2009 och då i
första hand avseende säkerheten för allmänheten.
Mera omfattande och kostsamma åtgärder som t ex muddring,
vassbekämpning, utbyggnad av P-platser m m ryms ej inom nuvarande
budgetramar och får därför behandlas i kommande budgetarbete och då
prövas mot andra angelägna objekt.
Beträffande föreslagna investeringar för utomhuspooler, lekplatser för
vattenaktiviteter mm ryms ej heller dessa inom nuvarande budgetramar och
varför även dessa åtgärder får prövas i kommande budgetarbete.
Föreslagen utökning av kollektivtrafiken till badplatser bör diskuteras med
de ansvariga för kollektivtrafiken.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande till medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.

8 januari 2009
Kommunfullmäktige

36

2006.460.512

§ 24
Svar på medborgarförslag om räcken mellan körbana och cykelbana
längs Verkövägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135, av Helena Jardbrink. I medborgarförslaget har förslagsställaren
hemställt om räcken mellan körbana och cykelbana längs Verkövägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 118
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att frågan om räcken
längs nämnda cykelväg behandlades i tekniska nämndens trafikutskott, den
23 september 2003 § 26, varvid beslutades att avslå då aktuell framställning
från Verkö skolråd m fl.
I samband med att ny cykelväg byggdes i anslutning till Verkövägen
bestämdes att räcken skulle uppsättas på delen Ringö - Verkö med hänsyn till
att denna delsträcka var skolväg för de mindre barnen. Normalt tillämpas
denna standard ej på kommunens cykelvägnät. Skulle så ske måste hela
kommunens cykelvägnät ses över då många cykelvägar idag saknar både
räcken och kantsten
Kostanden för räcken längs Verkövägen bedömdes vid förra tillfället till ca
1,2-1,5 milj.kr (2003).
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_________
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2006.577.311

§ 25
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av cirkulationsplatsen i
Vedebykrysset med ett ankare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170, av Peder Sparre. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
den nya cirkulationsplatsen i Vedebykrysset (korsningen InfartsledenLyckebyvägen) utsmyckas med ett ankare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 117
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beträffande
Vedebykryssets cirkulationsplats pågår ett arbete om lämplig
konstnärlig utsmyckning. Kostnaderna härför är i nuläget oklar men kan
eventuellt inrymmas i beviljat investeringsanslag för byggande av
cirkulationsplatserna i Vedeby. Därmed borde utsmyckningen kunna
genomföras under 2009. Om kostnaderna blir högre än tillgängliga
budgetmedel kan tidpunkten senareläggas tills finansieringen är klarlagd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_________
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2008.55.510

§ 26
Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiklösning för området
kring Lokstallarna och södra Långöbron – Blekingegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Robert Hedman. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
området kring Lokstallarna är en attraktiv miljö och stråket mellan Södra
Långöbron-Lidl- Blekingegatan-Hoglands park är ett viktigt stråk för alla
fotgängare och cyklister som rör sig mellan Trossö och Långö, Pantarholmen
och områden där bort om. Tyvärr är trafikmiljön för bilister, gående och
cyklister på denna del av stråket undermålig, om man ens kan tala om en
trafikmiljö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 116
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att trafikmiljön inom
området kan förbättras. Utredning angående områdets framtida användning
pågår och en arkitekttävling kommer att utlysas inom kort avseende
utformning av en ny stadsdel inom Pottholmen varvid även de i
medborgarförslaget framförda synpunkterna angående trafikmiljön kommer
att beaktas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_________
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2005.78.512

§ 27
Svar på medborgarförslag om att bygga rondell i korsningen
Sunnavägen – Gullbernavägen – Gamla Infartsvägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005
§ 4, av Leo Vidal och den 31 mars 2005, § 28, av Hanna Svensson, Sandra
Sällberg Brurok. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att det byggs en
rondell i korsningen Sunnavägen- Gullbernavägen- Gamla Infartsleden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 116
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i tidigare förslag till
investeringsplan 2006-2008 föreslog tekniska nämnden en cirkulationsplats
2006 (kostnad 3 mkr). Av ekonomiska skäl förordades istället att korsningen
skulle förses med trafiksignaler (kostnad ca 500 tkr), vilket också
budgeterades och utfördes 2006.
Antalet polis/landstingsrapporterade olyckor efter ombyggnaden är 2006 en
olycka, 2007 ingen olycka och 2008 t o m augusti en olycka (totalt en lindrig
och en oidentifierad olycka).
Genom att korsningen numera försetts med trafikljus anser tekniska
förvaltningen att korsningen är tillräckligt trafiksäker. Trafiksignalerna
fungerar på samma sätt som till exempel trafiksignalerna vid Verkökrysset
och Bergåsa dvs högerregeln inne i korsningen gäller för fordon med grönt
ljus.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_________
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2008.9.003

§ 28
Svar på medborgarförslag om begränsning av skjutning och försäljning
av fyrverkeri samt upplysa om gällande regler.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Lars Åkesson. Förslaget är att inskränka avskjutning till
nyårsafton och i möjligaste mån begränsa försäljningen av raketer och
smällare. Han vill även betona vikten av de regler som gäller följa. Särskilt
vad avser åldersgräns och gällande lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningen har med ny skrivelse den 7 januari 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Miljöinspektör Jennie Saleskog har den 21 november 2008 som svar på
remiss yttrat följande. När det gäller domen från Miljödomstolen (19108) har Miljö- och byggnadsnämnden förelagt Krevad AB att inkomma
med uppgifter bland annat om redovisning över vilka datum och tider
demonstrationsskjutning av fyrverkerier är tänkt ske under återstående
delen av 2008 samt under 2009. De ska även redovisa antal
projektiler/pjäser som är tänkt att skjutas vid varje
demonstrationstillfälle. När uppgifterna inkommit kommer Miljö- och
byggnadsnämnden ta ställning till eventuella förbud eller begränsningar
av Krevad AB:s demonstrationsskjutningar.
Alla yttrande till polismyndigheten avseende fyrverkerier kommer numera att
beslutas av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Utskottet har även
beslutat att fyrverkeri får endast avskjutas kl. 23:00 – 01:00, 2008-12-31 –
2009-01.01.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet vid fyrverkerier.
Arbetsutskottet beslutade de 2 september 2008 § 65 att bl.a. att godta de
åtgärder som utredningen föreslagit som tillräckliga Av utredningen framgår
bl.a. att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att begränsa försäljningen
av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare prövad av Riksdagens
ombudsmän (JO). Vad Åkesson i övrigt anför är även det behandlat i
utredningen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Forts
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§ 28 forts
Svar på medborgarförslag om begränsning av skjutning och försäljning
av fyrverkeri samt upplysa om gällande regler.
Yrkanden
Maria Persson (c) yrkar att texten i fjärde stycket, sista meningen
kompletteras med följande; att tillstånd erfordras i detalj planlagt område.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till Maria Perssons tilläggsyrkande.
Gertie Olsson (s) påtalar att det då även bör läggas till i följande; vid samlad
bebyggelse.
Efter diskussion föreslår ordförande att ärendet återremitteras för att klargöra
vad som ska läggas till i texten.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremiss. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att ärendet återemitteras till ytterligare beredning, samt
2. att beslut kommer att fattas på kommunstyrelsens extra sammanträde den
13 januari 2009.
________
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2008.67.003

§ 29
Svar på medborgarförslag om inskränka försäljning av raketer och
smällare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Agneta Thörnberg. Förslaget är att inskränka försäljning av
raketer och smällare till två vardagar för nyårsafton för att undvika
okynnessmällande före och efter nyår.
Kommunledningsförvaltningen har med ny skrivelse den 7 januari 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Miljöinspektör Jennie Saleskog har den 21 november 2008 som svar på
remiss yttrat följande. När det gäller domen från Miljödomstolen (19108) har Miljö- och byggnadsnämnden förelagt Krevad AB att inkomma
med uppgifter bland annat om redovisning över vilka datum och tider
demonstrationsskjutning av fyrverkerier är tänkt ske under återstående
delen av 2008 samt under 2009. De ska även redovisa antal
projektiler/pjäser som är tänkt att skjutas vid varje
demonstrationstillfälle. När uppgifterna inkommit kommer Miljö- och
byggnadsnämnden ta ställning till eventuella förbud eller begränsningar
av Krevad AB:s demonstrationsskjutningar.
Alla yttrande till polismyndigheten avseende fyrverkerier kommer numera att
beslutas av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet vid fyrverkerier.
Arbetsutskottet beslutade de 2 september 2008 § 65 att bl.a. att godta de
åtgärder som utredningen föreslagit som tillräckliga Av utredningen framgår
bl.a. att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att begränsa försäljningen
av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare prövad av Riksdagens
ombudsmän (JO).
Yrkande
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras på samma grund som i ärendet
medborgarförslag 2008.9.003 §§ 27.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremiss. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Forts
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§ 29 forts
Svar på medborgarförslag om inskränka försäljning av raketer och
smällare
Kommunstyrelsen beslutar
1. att ärendet återemitteras till ytterligare beredning, samt
2. att beslut kommer att fattas på kommunstyrelsens extra sammanträde den
13 januari 2009.
________
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§ 30
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2008-11-21, dnr 302-8816-08, ansökan om företagsstöd.
b) Beslut 2008-12-04, dnr 302-5083-08, ansökan om företagsstöd.
c) Samråd 2008-12-10, dnr 525-9202-08, samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken om markarbeten på fastigheten Sturkö- Bredavik 21:27,
Karlskrona kommun.
3.Sveriges kommuner och Landsting;
a) 08:75 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81- Beräkning av anställningstid för
intermittent anställd.
b) 08:76 Hyreshöjning fr. o.m 2009-01-01 för lokaler med avtal knutna till
konsumentindex, KPI.
c) 08:77 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009-några nyheter på arbetslivets
område.
d) 08:78 Behörig lärare ej berättigad till skadestånd av kommunen då
obehörig lärare anställts.
e) 08:82 Basbelopp för år 2009.
f) 08:83 Överenskommelse rörande RiB 07 med SKTF och kommunal.
g) 08:84 Ändrade rättegångsregler- prövningstillstånd i arbetsdomstolen
m.m.
g) 08:85 Från sjukersättning till arbete m.m
h) 08:86 Lag (2008:962) om valfrihetssystem
i) 08:87 Seniorbostäder- kommunkartläggning 2008.
j) 08:88 Information om nya regler för arbetskraftsinvandring från länder
utanför EU/EES fr.o.m. den 15 dec 2008.
k) Möjlighet att leva som andra- Ny lag om stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77 inkl bilagor)- SKL:s
remisyttrande
4) Vattenmyndigheten Södra Östersjön, översikt väsentliga frågor för
förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt- sammanställning och
redovisning av inkomna synpunkter.
5) Migrationsverket, årets sista informations- och prognosbrev.
6) Förslag till taxor år 2009 för tekniska nämnden.
_________
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§ 31
Övrigt
Nätverk
Tommy Olsson (kd) ställer frågan om hon har möjlighet att få åka på
nätverksträff om spårbilar som kommer att äga rum den 23 januari 2009 i
Södertälje.
Kommunstyrelsen beslutar
att medger Tommy Olssons önskemål om få åka på nätverksträff om
spårbilar.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 13 januari
2009.
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38

Information och föredragningar.
Remissvar på departementspromemoria om genomförande av tjänstedirektivet (Ds
2008:75).
Internbudget för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen år 2009.
Internbudget för serviceförvaltningen år 2009.
Hyresavtal för LSS-boende med tolvplatser.
Svar på medborgarförslag om begränsning och försäljning av fyrverkeri samt upplysa
om gällande regler.
Svar på medborgarförslag om att inskränka försäljning av raketer och smällare.

1

13 januari 2009

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 13 januari 2009, kl.13.30-15.15

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd)
Camilla Brunsberg (m)
Sofia Bothorp (mp)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Magnus Johansson (s)
Tore Arnström (s)
Carl-Göran Svensson (m)

Närvarande

Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Maria Persson (c)
Håkan Eriksson (s)
Per Henriksson (sd)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Utvecklings- och näringslivschef Bengt Lingman
Personalchef Anneli Ekström
Informationschef Ulla Nelsson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Utvecklingsstrateg Liliann Bjerström kl 13.30-13.45 §§
32-33
Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningschef Maria Persson
Fastighetschef Lars Larsson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Tommy Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 32-38
Elisabeth Arebark

2
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Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Tommy Olsson

3
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Tillkännagivande av protokollsjustering av § 33 har den 14 januari 2009 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
…Elisabeth Arebark……………………………..

Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 32, §§ 34-38 har den januari 2008 anslagits
på kommunens anslagstavla, intygar
…Elisabeth Arebark……………………………..
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§ 32
Informationer och föredragningar

1. Remissvar på departementspromemoria om genomförande av
tjänstdirektivet (Ds 2008:75), föredras av utvecklingsstrateg Liliann
Bjerström.
2. Internbudget för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen,
föredras av ekonom Peter Olausson.
3.

Internbudget för serviceförvaltningen, föredras av förvaltningschef
Anette Lirsjö.

4. Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolvplatser, föredras av
fastighetschef Lars Larsson och förvaltningschef Maria Persson.
_______
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Handläggare
Akten

2008.920.100

§ 33
Remissvar på departementspromemoria om genomförande av
tjänstdirektivet (Ds 2008:75)
Utvecklingsstrateg Liliann Bjerström föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har erbjudits att lämna synpunkter på rubricerade
promemoria.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 9 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun har tagit del av innehållet och förslagen i promemorian
och har inga tillägg eller förslag till förändringar att anföra.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet den 8 januari 2009.
Ordförande beslutar
att Karlskrona kommun avstår från att lämna remissvar till
Utrikesdepartementet.
________
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Informationsenheten
Näringslivsenheten
Akten
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2008.503.041

§ 33
Internbudget för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen år
2009.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 december 2008
lämnat förslag till internbudget för år 2009, dels basbudget för
kommunledningsförvaltningen, dels kommunstyrelsens projektbudget.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2009 att ärendet skulle utgå och
behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, därefter så har
kommunledningsförvaltningen upprättat en ny skrivelse daterad 9 januari
2009 med beslutsförslag.
Totalt uppgår internbudgetförslaget till 98,9 mkr. Dessa medel är fördelade
med 8,9 mkr till kommunstyrelsen, 70,7 mkr för
kommunledningsförvaltningen och 19,2 mkr i kommunstyrelsens
projektbudget.
Yrkanden
Kent Lewén yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till
internbudget 2009 daterad 2009-01-09.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunledningens förslag till attsats
1-5 och yrkar avslag på attsats 6 och 7, samt yrkar att ge näringslivsutskottet
delegation på att fatta beslut om de medel som finns avsatta under
tillväxtenhetens projekt, att inom den av oss föreslagna projektreserven under
tillväxtenheten täcka kostnader för bidraget till LP-stiftelsens verksamhet för
missbrukare, samt att godkänna socialdemokraternas förslag till internbudget
för kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningen.
Richard Jomshof (sd) deltar ej i beslutet.
Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
till internbudget 2009 daterad 2009-01-09.
Forts

13 januari 2009

8

§ 33 forts
Internbudget för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen år
2009.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunledningsförvaltningens förslag
mot Christina Mattissons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Votering begärs
Den som vill biträda kommunledningsförvaltningens förslag röstar Ja, den
som vill biträda Christina Mattissons yrkanden röstar Nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
Camilla Brunsberg (m), Carl-Göran Svensson (m), Sofia Bothorp (mp),
ordförande.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Magnus
Johansson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bo Andersson (s), Thore
Arnström (s), Günter Dessin (v).
Richard Jomshof (sd) avstår.
Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja-röster mot 7 nej- röster och 1 avstår.
Ordförande avger sin utslagsröst till förmån för
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Reservationer
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Magnus Johansson (s), AnnCharlotte Svensson (s), Bo Andersson (s), Thore Arnström (s), Günter
Dessin (v)reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen
1. att överföra 450 tkr från kommunstyrelsens projektbudget till
kommunledningsförvaltningens bidrag till föreningar i basbudgeten,
2. att överföra 320 tkr från kommunstyrelsens projektbudget till
serviceförvaltningen för Karlskrona KompetensCenters verksamhet,
3. att avsätta 480 tkr ur kommunstyrelsens projektbudget till en informatör
för översiktsplanearbetet avseende år 2009,
Forts
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Internbudget för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen år
2009.
4. att avsätta 175 tkr ur projektbudgeten till ”Projekt med tidigt
förebyggande insatser mot våld och hög alkoholkonsumtion bland unga
vuxna i Karlskrona kommun”
5. att avsätta 600 tkr ur projektbudgeten för EU arbetet i kommunen 2009
6. att ge näringslivsutskottet delegation på att fatta beslut om de 15.365 tkr
som finns avsatta under tillväxtenhetens projekt,
7. att godkänna internbudgeten för 2009, samt
8. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
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Personalenheten
Ekonomienheten
System- och utvecklingsenheten
Ekonomistyrningsenheten
Redovisningsenheten
Kommunhälsan
KKC
IT- enheten
Upphandlingsenheten
Kundservice
Kostenheten
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2008.503.041

§ 34
Internbudget för serviceförvaltningen år 2009.
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet.
Serviceförvaltningen har med skrivelse den 15 december 2008 lämnat förslag
till internbudget för år 2009.
Från och med den 1 oktober 2008 är serviceförvaltningen en egen
förvaltning, men har under år 2008 haft en samordnad redovisning
tillsammans med kommunledningsförvaltningen och äldreförvaltningen. Från
och med den 1 oktober 2008 gick f d Konsult och Service på
kommunledningsförvaltningen samt kostenheten och nio tjänster inom
personal och lön på äldreförvaltningen organisatoriskt över till
serviceförvaltningen. Från och med den 1 januari 2009 sker också den
ekonomiska redovisningen i eget internt företag.
Totalt uppgår internbudgetförslaget till 70,4 mkr. De ramminskningar som
redovisades i kommunledningsförvaltningens budgetförslag avseende
RUP:en med 645 tkr samt 3 mkr enligt budgetdirektiven har arbetats in i
internbudgeten enligt nedan. Finansiering av nya chefer för Kundservice
samt Kostenheten har också arbetats in, vilket totalt innebär en
budgetjustering med 4,7 mkr.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2009 att ärendet skulle utgå och
att ärendet skulle behandlas vid ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag, samt
yrkar att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att hantera de
400 000 kr som finns i upphandlingsbonus,
Forts
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§ 34 forts
Internbudget för serviceförvaltningen år 2009.
att ge kommunchefen i uppdrag att inleda diskussioner med närliggande
kommuner och landsting angående inrättande av en gemensam
upphandlingsfunktion, samt att i övrigt godkänna internbudgeten för
serviceförvaltningen.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till Christina Mattissons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Christina
Mattissons ändringsyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
1. att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att hantera de 400 000
kr som finns i upphandlingsbonus,
2. att ge kommunchefen i uppdrag att inleda diskussioner med närliggande
kommuner och landsting angående inrättande av en gemensam
upphandlingsfunktion, samt
3. att i övrigt godkänna internbudgeten för serviceförvaltningen för 2009.
__________
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2008.1062.700

§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Förvaltningschef Maria Persson och fastighetschef Lars Larsson föredrar
ärendet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 149,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska
förvaltningen att teckna hyresavtal inom redovisade ramar.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 10 december 2008, § 68,
beslutat att ge bifall till föreslaget alternativ (nybyggnation fastighetsägare
Dagon) för att kunna fullfölja psykiatripaketet enligt kommunstyrelsens
särskilda direktiv, samt att anmäla att 500 tkr saknas i handikappnämndens
budget från år 2010 på grund av förhöjd hyreskostnad och därmed hemställer
åt kommunstyrelsen att beakta detta i budget arbetet inför 2010.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att tekniska nämnden
föreslår att kommunen låter Dagon Karlskrona AB bygga ett nytt LSSboende med tolv platser som ersättning för befintliga icke fullvärdiga
boenden. Kommunen skall sedan förhyra boendet av detta bolag enligt ett
20-årigt hyresavtal utan restvärdesreglering. Inriktningen är att de nya
platserna skall stå klara redan tills den 1 oktober 2009, så att de kan beaktas i
LSS-utjämningssystemets avstämning per detta datum (för reglering av 2011
års avgift). Platserna utgör samtidigt en del i det ”psykiatripaket” som
tillfördes handikappnämnden i samband med slutbehandlingen av
Budget/Plan för åren 2009- 2011. Ärendet har också behandlats och
tillstyrkts av handikappnämnden, men med anmärkningen att det fattas 0,5
mnkr (jfr av KF fastställd budget) från år 2010 för det nya boendets årliga
drift- och hyreskostnader.
Med hänsyn till främst ärendets akuta karaktär ser
kommunledningsförvaltningen positivt på den föreslagna lösningen. Skall
boendet kunna vara klart redan tills den 1 oktober 2009 – vilket har stor
(positiv) påverkan på kommunens utfall i LSS-utjämningssystemet – är det
inte möjligt/realistiskt med ett byggande i kommunal regi. Boendets
driftkostnader är dessutom till största delen finansierade inom
handikappnämndens för just ”psykiatripaketet” utökade årliga budgetram.
Det är dessutom tveksamt om det skulle gå att skapa ett kommunalt
investeringsutrymme för objektet redan under år 2009 med beaktande av de
finansiella målsättningar och investeringsinriktningar som
kommunfullmäktige nyligen fattat beslut om.
Forts
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§ 35 forts
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar bifall på kommunledningsförvaltningens förslag.
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på kommunledningsförvaltningens
förslag, samt yrkar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att uppföra
det avsedda LSS-boendet om tolv platser.
Richard Jomshof (sd) deltar ej i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunledningsförvaltningens förslag
mot Patrik Hanssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Reservationer
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Magnus Johansson (s), AnnCharlotte Svensson (s), Bo Andersson (s), Thore Arnström (s) reserverar sig
till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
______
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2008.9.003

§ 36
Svar på medborgarförslag om begränsning av skjutning och försäljning
av fyrverkeri samt upplysa om gällande regler.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Lars Åkesson. Förslaget är att inskränka avskjutning till
nyårsafton och i möjligaste mån begränsa försäljningen av raketer och
smällare. Han vill även betona vikten av de regler som gäller följa. Särskilt
vad avser åldersgräns och gällande lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningen har med ny skrivelse den 8 januari 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Miljöinspektör Jennie Saleskog har
den 21 november 2008 som svar på remiss yttrat följande. När det gäller
domen från Miljödomstolen (191-08) har Miljö- och byggnadsnämnden
förelagt Krevad AB att inkomma med uppgifter bland annat om
redovisning över vilka datum och tider demonstrationsskjutning av
fyrverkerier är tänkt ske under återstående delen av 2008 samt under
2009. De ska även redovisa antal projektiler/pjäser som är tänkt att
skjutas vid varje demonstrationstillfälle. När uppgifterna inkommit
kommer Miljö- och byggnadsnämnden ta ställning till eventuella förbud
eller begränsningar av Krevad AB:s demonstrationsskjutningar.
Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona kommun krävs
enligt 20 § tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor
inom detaljplanelagt område.
Alla yttrande till polismyndigheten avseende fyrverkerier kommer numera att
beslutas av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Utskottet har även
beslutat att fyrverkeri får endast avskjutas kl. 23:00 – 01:00, 2008-12-31 –
2009-01.01.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet vid fyrverkerier.
Arbetsutskottet beslutade de 2 september 2008 § 65 att bl.a. att godta de
åtgärder som utredningen föreslagit som tillräckliga Av utredningen framgår
bl.a. att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att begränsa försäljningen
av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare prövad av Riksdagens
ombudsmän (JO). Vad Åkesson i övrigt anför är även det behandlat i
utredningen
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Forts
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§ 36 forts
Svar på medborgarförslag om begränsning av skjutning och försäljning
av fyrverkeri samt upplysa om gällande regler
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2009 att ärendet skulle utgå för
ytterligare beredning och behandlas vid ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen, därefter så har kommunledningsförvaltningen upprättat en
ny skrivelse daterad 8 januari 2009.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

13 januari 2009
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§ 37
Svar på medborgarförslag om inskränka försäljning av raketer och
smällare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Agneta Thörnberg. Förslaget är att inskränka försäljning av
raketer och smällare till två vardagar för nyårsafton för att undvika
okynnessmällande före och efter nyår.
Kommunledningsförvaltningen har med ny skrivelse den 8 januari 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Miljöinspektör
Jennie Saleskog har den 21 november 2008 som svar på remiss yttrat
följande. När det gäller domen från Miljödomstolen (191-08) har Miljö- och
byggnadsnämnden förelagt Krevad AB att inkomma med uppgifter bland
annat om redovisning över vilka datum och tider demonstrationsskjutning av
fyrverkerier är tänkt ske under återstående delen av 2008 samt under 2009.
De ska även redovisa antal projektiler/pjäser som är tänkt att skjutas vid varje
demonstrationstillfälle. När uppgifterna inkommit kommer Miljö- och
byggnadsnämnden ta ställning till eventuella förbud eller begränsningar av
Krevad AB:s demonstrationsskjutningar.
Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona kommun krävs
enligt 20 § tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor
inom detaljplanelagt område.
Alla yttrande till polismyndigheten avseende fyrverkerier kommer numera att
beslutas av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Utskottet har även
beslutat att fyrverkeri får endast avskjutas kl. 23:00 – 01:00, 2008-12-31 –
2009-01.01.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet vid fyrverkerier.
Arbetsutskottet beslutade de 2 september 2008 § 65 att bl.a. att godta de
åtgärder som utredningen föreslagit som tillräckliga Av utredningen framgår
bl.a. att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att begränsa försäljningen
av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare prövad av Riksdagens
ombudsmän (JO).
Forts
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§ 37 forts
Svar på medborgarförslag om inskränka försäljning av raketer och
smällare.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2009 att ärendet skulle utgå för
ytterligare beredning och behandlas vid ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen, därefter så har kommunledningsförvaltningen upprättat en
ny skrivelse daterad 8 januari 2009.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

3 februari 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 3 februari 2009.
§ 39 Information och föredragningar.
§ 40 Avrapportering från styrgruppen om nytt stadsbibliotek
§ 41 Samlokalisering av bibliotek med annan extern myndighet.
§ 42 Förslag till yttrande över region Blekinges remiss; politik för en ny balans
§ 43 Förslag till yttrande över Länsstyrelsen i Blekinge Län remiss; energi- och
klimatstrategi för Blekinge.
§ 44 3R-uppföljning av Arena Rosenholm.
§ 45 Yttrande över remiss om förslag till reviderad rekommendation 8:2- sammanställd
redovisning.
§ 46 Anvisningar för uppföljning 2009.
§ 47 Projektbeskrivning och projektbudget Fryshusandan.
§ 48 Begäran om anstånd för utvärdering av personalprogrammet.
§ 49 Prishöjning försäljning måltider inom äldreförvaltningens verksamhetsområde
från och med den 1 mars 2008.
§ 50 Byte av kommunens informationsskyltar.
§ 51 Förslag till ny renhållningsförordning för Karlskrona kommun.
§ 52 FoU-avtal med Landstinget Blekinge 2009-2010.
§ 53 Elförsörjning Utklippan
§ 54 Investeringstillstånd avseende om- och tillbyggnad av lokaler, etapp 2, för
huvudcampus, Blekinge tekniska högskola.
§ 55 Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
§ 56 Svar på motionen Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
§ 57 Svar på motion om strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk år 2020.
§ 58 Svar på motion om att införa inkomstrelaterade avgifter på Kulturskolan.
§ 59 Svar på motion angående anläggning av rastplats.
§ 60 Svar på motion om iordningställande av gångvägar på Saltö och Dragsö samt
elbelysning.
§ 61 Svar på motion om trafiksituationen i Strömbergs samhälle.
§ 62 Svar på motion angående trafikmiljön i Rödeby tätort.
§ 63 Svar på medborgarförslag om att ta bort ena gångbanan på bron över
Lyckebyån vid fallet, nya övergångsställen och att införa 30 km/tim.
§ 64 Svar på medborgarförslag om cykelväg Rödeby –Telenor Arena Rosenholm.
§ 65 Svar på medborgarförslag om att bygga cykelväg på gamla banvallen mellan
Jämjö och Brömsebro.
§ 66 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan.
§ 67 Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Dragsö
och Långö.
§ 68 Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Hästö
(Skanstorget) och Gullberna Park.
§ 69 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
§ 70 Svar på medborgarförslag om att planskilja tåg- och vägtrafiken vid Bergåsa
station.
§ 71 Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondellen i Rosenholm.
§ 72 Förslag till fördelning av kommunstyrelsens finansieringsposter i Budget 2009.
§ 73 Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser.
§ 74 Anmälningsärende
§ 75 Övrigt

3 februari 2009

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 3 februari 2009, kl.08.30- 11.00, kl 13.30- 14.20
Sammanträdet ajourneras kl 11.00-13.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s) kl 08.30-11.00 §§ 39
Yvonne Sandberg Fries (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd)
Camilla Brunsberg (m)
Jan Lennartsson (m)
Sofia Bothorp (mp)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Gertie Olsson (s) kl 13.30-14.20 §§ 40-75

Närvarande

Carl-Göran Svensson (m) kl 08.30-10.00 del av
§§ 39
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 08.30-11.00 §§ 39
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Inga-Lill Siggelsten Blum (kd) kl 08.30-11.00 §§ 39
Björn Gustavsson (mp) kl 08.30-11.00 §§ 39
Gertie Olsson (s) kl 08.30-11.00 §§ 39
Rikard Jönsson (s)
Tore Arnström (s)
Håkan Eriksson (s)
Linda Ekström (s) kl 09.45-14.20 del av §§ 39- 75
Per Henriksson (sd)

ersättare

Närvarande tjänstemän

2

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Utvecklings- och näringslivschef Bengt Lingman
Personalchef Anneli Ekström
Informationschef Ulla Nelsson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting kl 08.30-09.10 §§ 39
Controller Olle Karlsson kl 09.00- 09.35 §§ 39
Marknadsförare Tina-Marie Eriksson kl 09.00-09.45 §§ 39
Fastighetschef Lars Larsson kl 10.10-11.00 §§ 39
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Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Utses att justera

Lars Hildingsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 39-75
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Lars Hildingsson

3

3 februari 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar

februari 2009 anslagits på kommunens

…Elisabeth Arebark……………………………..
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§ 39
Informationer och föredragningar

1.

Förslag till yttrande över region Blekinges remiss; politik för en ny
balans, föredras av miljöstrateg Kenneth Gyllensting.

2

Förslag till yttrande över Länsstyrelsen i Blekinge Län remiss; energioch klimatstrategi för Blekinge, föredras av miljöstrateg Kenneth
Gyllensting.

3. 3R-uppföljning av Arena Rosenholm, föredras av controller Olle
Karlsson.
4. Byte av kommunens informationsskyltar, föredras av marknadsförare
Tina-Marie Eriksson.
5. Investeringstillstånd avseende om- och tillbyggnad av lokaler, etapp 2 för
huvudcampus, Blekinge Tekniska högskola, föredras av
näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman.
6. Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkring AB,
föredras av ekonomichef Mats Svensson och vice vd Lars Niklasson.
7. Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolvplatser, föredras av näringslivsoch utvecklingschef Bengt Lingman.
_______

3 februari 2009

Kommunfullmäktige
Styrgruppen för stadsbiblioteket
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Handläggare
Akten

6

2006.326.880

§ 40
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek avrapporterade sitt uppdrag till
kommunstyrelsen 081002.
Styrgruppen har i skrivelse 080911 redovisat de uppdrag som gruppen haft
gällande:
• Lokalisering för nytt stadsbibliotek, där styrgruppen föreslår att nya
stadsbiblioteket lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ.
• Lokalprogram för detsamma med verksamhetskonsekvenser och
beräkning av investeringsutgift samt förändrad driftskostnad inkl
hyra
• Samordnat planeringen med kulturnämndens utarbetande av
biblioteksplan, samt
• Återkommit till kommunstyrelsen för inhämtande av direktiv om
fortsatt uppdrag och planering
I upprättad skrivelse har styrgruppen också lämnat förslag till fortsatt
uppdrag.
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek har under arbetets gång skaffat sig goda
kunskaper om moderna bibliotek och gruppen har också bidragit till det
engagemang som väckts såväl i den kommunala organisationen som bland
allmänheten. Det är viktigt att ta tillvara denna kunskap och det engagemang
som finns i frågan och även åstadkomma en god beredskap för ett framtida
genomförande av ett nytt stadsbibliotek.
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att nya stadsbiblioteket lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen
2. att styrgruppen för nytt stadsbibliotek skall verka under innevarande
mandatperiod,
3. att styrgruppens uppdrag är att
• fördjupa det redovisade lokalprogrammet
• studera förutsättningarna i området Pottholmen/Kungsplan i
samverkan med andra intressenter
4. att styrgruppen redovisar sitt arbete till kommunstyrelsen två gånger per
år, i april och oktober månad, samt
Forts

3 februari 2009
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§ 40 forts
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek
5. att styrgruppen för sitt arbete disponerar resterande medel som tidigare
avsatts till projektet.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till attsats 1, men yrkar att
kommunfullmäktige fattar beslutet och yrkar bifall till attsats 3, samt yrkar
att styrgruppen till kommunstyrelsen redovisar sitt förnyade uppdrag i mars
2010, att ge kulturnämnden/tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med
förslag på arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek,
redovisas i maj 2009, samt att styrgruppen disponerar maximalt 400 tkr av de
budgeterade medlen för nytt stadsbibliotek.
Mats Lindbom yrkar avslag på attsats 1.
Sofia Bothorp (mp) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till Patrik Hanssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag till attsats 1 mot
Mats Lindboms avslagsyrkande på attsats 1. Kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter så ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag
mot Patrik Hanssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt
Patrik Hanssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
2. att styrgruppen för nytt stadsbibliotek får i uppdrag att fördjupa det
redovisade lokalprogrammet,
3. att styrgruppen får i uppdrag att studera förutsättningarna för samverkan
med andra intressenter,
4. att styrgruppen till kommunstyrelsen redovisar sitt förnyade uppdrag i
mars 2010,
5. att ge kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att återkoma med
förslag på arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek,
redovisas i maj 2009,
6. att styrgruppen disponerar maximalt 400 tkr av de budgeterade medlen för
nytt stadsbibliotek.
Forts

3 februari 2009
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§ 40 forts
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att nytt stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandalternativ.
_________

3 februari 2009

Handläggare
Akten

2006.326.880

§ 41
Utredning om samlokalisering av bibliotek med annan extern
verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade 080408 att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för
samlokalisering av bibliotek med annan extern verksamhet för att tillvarata
samordningsvinster och begränsa hyreskostnaden.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsen 081007.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade då att ärendet skulle utgå för
ytterligare beredning i de politiska partigrupperna.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
______
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Region Blekinge
Handläggare
Akten

10

2008.1078.106

§ 42
Förslag till yttrande över Region Blekinges remiss: Politik för en ny
balanspunkt
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Region Blekinge har gett Karlskrona kommun möjlighet att yttra sig över
klimatrapportörernas slutrapport. Rapporten innehåller dels en diskussion om
klimatförändringarna och påverkan på samhällsstrukturen. När det gäller
faktiska åtgärder så koncentrerar sig rapporten på de åtgärder som ligger
inom Regionens mandat.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 januari 2009 lämnat
förslag till yttrande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Lars Hildingsson (s) yrkar att under rubriken synpunkter, andra stycket,
följande texts tas bort; en innovativ kollektivtrafiklösning som också bör
utredas är så kallad spårtaxi (podcar).
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Lars
Hildingssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars
Hildingssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att antar yttrandet som sitt eget och lämna in det till Region Blekinge som
svar på remissen med ovanstående justering i texten.
_________
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Länsstyrelsen i Blekinge Län
Handläggare
Akten

11

2008.959.370

§ 43
Förslag till yttrande över Länsstyrelsen i Blekinges remiss: Energi- och
klimatstrategi för Blekinge län.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Länsstyrelsen i Blekinge har i regleringsbrevet för 2008 fått uppdraget att:
”utarbeta en regional klimat- och energistrategi i syfte att minska
klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen förnybar
energi samt främja energieffektivisering och effektivare transportsystem.”
Med utgångspunkt från detta har länsstyrelsen tagit fram ett förslag till
strategi. I första hand behandlar den energiproduktion och energianvändning,
men den omfattar även sådana aspekter av energi som är betydelsefulla för
påverkan på klimatet, i första hand utsläppen av växthusgaser.
Strategin ska ta tillvara synergier med regionala program och planer. Särskilt
det regionala utvecklingsprogrammet och länstransportplanen är centrala
dokument. De i sin tur har en viktig utgångspunkt i den kommunala
översiktsplaneringen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 december 2008
lämnat förslag till yttrande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och lämna in det till Länsstyrelsen i Blekinge
som svar på remissen.
________
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten
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2009.17.026

§ 44
3R – uppföljning av Arena Rosenholm
Controller Olle Karlsson föredrar ärendet.
3R-metoden är ett kartläggnings- och analysverktyg framtagen av Sveriges
Kommuner och Landsting. Metoden är en hjälp att systematiskt ta fram
kunskaper om kvinnors och mäns villkor i en verksamhet.
Under våren/sommaren 2005 genomfördes en ”3R”-analys av utgångsläget
inför starten av Arena Rosenholm ur ett jämställdhetsperspektiv.
Uppdragsgivare var kommunstyrelsen AU, tillika styrgrupp för byggnationen
av arenan.
Representationen i organisationen av projektet och av de föreningar som
skulle bli brukare av arenan belystes.
Det som kunde konstateras var att i projektorganisationen var det en stor
övervikt av män som ledde och styrde projektet. I föreningarna som skulle
bruka arenan var vad gäller aktiva och ledare jämställt inom 60/40-ramen. En
fördelning som håller sig inom max 60 % och min 40 % representation anses
jämställt enligt 3R-metod I styrelserna för föreningarna var det 37,5%
kvinnlig representation. Detta kunde ses som någorlunda jämställt men om
man undersökte vilka som var ordförande, sekreterare och kassör i
föreningarna så var detta med enstaka undantag män.
I undersökningen togs de jämställdhetsprogram och planer som föreningarna
har fram och analyserades.
Någon uppdelning mellan manligt och kvinnligt vad gäller investeringen och
de kostnader och förutsättningar som gavs i projektet kunde inte hittas.
Undersökningen avrapporterades muntligt i augusti 2005 till styrgruppen,
Kommunstyrelsens allmänna utskott. Reflektionen från deras sida var att
man bör tänka på jämställdhetsperspektivet redan i projektfasen och se till att
få bättre spridning på representationen.
En uppföljning av tidigare rapport skall göras och utvecklingen av
verksamheten skall belysas ur ett jämställdhetsperspektiv. Sedan förra
undersökningen har skolverksamheten utvecklats starkt inom området.
Denna verksamhet skall också utvärderas.
Forts

3 februari 2009
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§ 44 forts
3R – uppföljning av Arena Rosenholm
Projektgruppen för uppföljningen har bestått av:
Olle Karlsson controller på kommunledningsförvaltningen, Lottie Dahl Ryde
VD AB K-na Moderbolag, P-G Holsbrink fritidskonsulent på idrotts- och
fritidsförvaltningen, Anette Petersson projektledare på Telenor Arena
Rosenholm samt Birgitta Strelert rektor och projektledare på barn- och
ungdomsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna föreliggande rapport,
2. att verka för att skapa bättre förutsättningar för kvinnliga ledare inom
idrotten i Karlskrona samt,
3. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att eftersöka metoder för
att upptäcka diskriminering i den kommunala verksamheten.
_________
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Rådet för kommunal redovisning
Handläggare
Akten
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2008.1065.040

§ 45
Yttrande över remiss om förslag till reviderad rekommendation för
sammanställd redovisning
Karlskrona Kommun har av Rådet för Kommunal Redovisning(RKR),
tillsammans med övriga kommuner och landsting, getts möjlighet att lämna
ett remissvar beträffande RKRs utkast till reviderade rekommendation för
sammanställd Redovisning RKR 8.2.
Syftet med den reviderade rekommendationen är att göra de befintliga mer
fullständiga, överskådliga och därmed lättare att tillämpa.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrande som sitt eget.
________
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Samtliga nämnder/bolag
Personalenheten
Ekonomienheten
Handläggare
Akten
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2009.37.042

§ 46
Anvisningar för uppföljning 2009
Kommunfulläktige beslutade vid sitt sammanträde 2008-12-18, § 176 om ett
nytt dokument – ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun”. Av detta dokument framgår att detaljerade anvisningar med
tidplan för kommande års uppföljning ska utfärdas av
kommunledningsförvaltningen och beslutas av kommunstyrelsen.
Upprättade anvisningar för uppföljning 2009 utgör
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att fastställa föreliggande anvisningar för uppföljning 2009.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten
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2008.1072.040

§ 47
Fryshusandan – våren 2009.
Kommunstyrelsen behandlade 090108 fryshusets förfrågan om att arrangera
Fryshusandan i Karlskrona under våren 2009. Kommunstyrelsen beslutade
då.
Att Karlskrona kommun ska vara värdkommun för Fryshusandan under
våren 2009, samt
Att ge undertecknad i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med
projektbeskrivning inklusive förslag till projektbudget i februari 2009.
Fryshusandan innebär att de som arbetar med barn och ungdomar erbjuds att
delta i en 2-dagars konferens där första dagen ägnas åt att tillsammans med
ungdomar enligt modellen ”Open space” inventera hur situationen ser ut för
barn och ungdomar idag i vår region och vad vi vill utveckla och förbättra.
Dag 1 innehåller även inspirationsföreläsning/aktivitet och diskussioner efter
Open space övningen. Dag 2 inbjuds enbart personer som arbetar med barn
och ungdomar; i kommunen, ideellt, i kyrkorna, polisen mfl till workshops i
olika teman.
Dessutom delas under tiden ut Vattenfalls stipendium ”Energispridarna”.
Stipendiet delas ut i syftet att förstärka och utveckla verksamheter och till
personer som gjort ett fantastiskt arbete för barn och ungdomar.
Fryshusandan arrangeras av Karlskrona kommun i samarbete med Fryshuset
och länets övriga kommuner erbjuds att delta.
Fryshuset kommer att besöka Karlskrona och övriga kommuner i länet under
1 vecka i februari. Kommunerna, frivilligorganisationer mfl kommer då att
träffa representanter för fryshuset och informera om barn och ungdomars
situation samt om vilka verksamheter som bedrivs för dessa grupper.
Dessa besök blir en utgångspunkt för vilka seminarier som kommer att äga
rum under de två seminariedagarna med fryshusandan. Dessutom kommer
besöken att bli en utgångspunkt för fryshuset i deras val av nomineringar till
stipendiet Energispridarna. Till detta stipendier har även kommunen
möjlighet att nominera verksamheter/personer.
Forts

3 februari 2009
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§ 47 forts
Fryshusandan – våren 2009.
Karlskrona kommun deltar i planeringen och valet av seminarier och ansvar
för att lokaler finns, anpassade för evenemanget samt fika/lunch/fika under
de 2 dagarna. 250 – 300 personer förväntas delta under första dagen och ca
150 personer under den andra.
Fryshusandan förslås äga rum 7 och 8 maj 2009.
Under sommaren 2007 genomfördes i kommunen projektet Var god tag
plats! Projektet byggde på barnkonventionens artikel 12 om ungdomars
inflytande och delaktighet. Kommunstyrelsen behandlade den 4 december
2007 de förslag som ungdomarna tagit fram under projektet. Bla bildades
efter kommunstyrelsens beslut ett nätverk med representanter från alla
kommunens förvaltningar för att arbeta med ungdomsfrågor. Nätverket leds
av idrotts-och fritidsförvaltningen. För närvarande arbetar nätverket med att
arrangera speed-dateing mellan ungdomar och kommunpolitiker i mars
månad och möjligheter till en ungdomsportal på hemsidan. Det är lämpligt
att detta nätverk har kontakterna med fryshuset och deltar i planeringen av
Fryshusandan. Ansvarig för arrangemanget från kommunens sida blir idrottsoch fritidsförvaltningens chef Ann-Katrin Olsson. KKC kommer att ansvara
för de praktiska arrangemangen.
Kostnaderna för genomförandet kan variera beroende på antalet deltagare.
Den kalkyl som undertecknad gjort tillsammans med Ann-Katrin Olsson
visar att max 100 tkr kan behövas för projektet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att arrangera Fryshusandan i Karlskrona kommun den 7 och 8 maj 2009
2. att ge idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ansvara för
arrangemanget, samt
3. att anvisa 100 tkr ut kommunstyrelsens projektmedel för projektet.
__________
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Personalenheten
Akten

18

2004.294.020

§ 48
Anstånd för utvärdering av personalprogrammet.
16 december 2004 antog kommunfullmäktige ett nytt personalprogram för
Karlskrona Kommunkoncerns medarbetare. I genomförandeplanen för
programmet angav kommunledningsförvaltningen att en utvärdering av hela
programmet skulle genomföras under kvartal 4 2008. På grund av
omprioriteringar, ny medarbetare och minskade resurser har
kommunledningsförvaltningen inte kunnat följa tidplanen och begär härmed
anstånd i uppföljning av personalprogrammet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ge kommunledningsförvaltningen anstånd i uppföljning av
personalprogrammet t o m 2009-06-30.
________
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Serviceförvaltningen
Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

19

2009.118.706

§ 49
Prishöjning försäljning måltider inom äldreförvaltningens
verksamhetsområde från och med den 1 mars 2009
I och med överflyttningen av äldreförvaltningens kostorganisation till
serviceförvaltningen den 1 oktober 2008 kommer beslutsärenden gällande
prishöjningar i kostverksamheten att delas mellan äldrenämnden och
kommunstyrelsen. Delningen kommer att ske såtillvida att äldrenämnden tar
beslut rörande biståndsbedömda avgifter varvid kommunstyrelsen tar beslut
rörande avgifter och priser uttagna vid försäljning i våra kök.
Samordning sker mellan de olika förvaltningarna så att uttagna priser blir
desamma oavsett om det finns ett biståndsbeslut eller ej. Prishöjningen utgår
från regeringens fastslagna inkomstindex vilket är 4,5% för innevarande år.
Prishöjningen gäller försäljning i köken på Ekliden, Fregatten, Af Klint,
Elineberg, Fredriksdal, Fridlevstad och Hammarbygården.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna ovanstående prishöjning för måltidsförsäljning i de kök som
finns inom äldreförvaltningens verksamhetsområde från och med
1 mars 2009.
________
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Kommunfullmäktige

20

2009.86.103

§ 50
Byte av kommunens informationsskyltar
Marknadsförare Tina-Marie Eriksson föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har idag drygt 30 informationsskyltar på strategiska
platser runt om i kommunen. På skyltarna, som är av olika storlekar, finns
karta över kommunen och dess tätorter. På vissa av dem finns också
information om världsarvet, turistbyrån och större evenemang.
Kommunens nuvarande skyltar är från början av 1990-talet. Under årens
lopp har informationsmaterialet uppdaterats och bytts ut, medan själva
ställningarna har lappats och lagats. I några fall har skyltar helt fått tas bort
då de inte gått att reparera.
En snygg och enhetlig skyltning stärker den positiva bilden av Karlskrona
och är viktig för såväl besöksnäringen som näringslivet. Samtliga skyltar bör
därför bytas och vi bör också komplettera med skyltar på Verkö där många
resande kommer med färjan.
Informationsavdelningen har tillsammans med berörda verksamheter inom
kommunen gjort en grundlig genomgång av samtliga skyltar och dess
placering. Nytt kartmaterial, ny layout och offert från skyltleverantör har
tagits fram. Kostnaden för att byta samtliga skyltar och komplettera med
några beräknas till 1 800 000 kronor, varav 800 000 finns överflyttade från
2008-års investeringsbudget.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 januari 2009 lämnat
förslag till yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att de 800 000 kr som överförts från 2008-års investeringsbudget får tas i
anspråk,
2. att 1.000 000 kr får användas ur kommunstyrelsens investeringsreserv för
2009, samt
3. att investeringen finansieras med medel ur kommunstyrelsen reserv för
tillväxtbefrämjande åtgärder.
Forts
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§ 50 forts
Byte av kommunens informationsskyltar
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till att-sats 1 och 2 och yrkar avslag på
att-sats 3, samt yrkar att investeringen finansieras genom en omprioritering
av kommunstyrelsens projektbudget för styr- och ledning.
Kent Lewén (fp) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Lars Hildingsson (s), Richard Jomshof (sd) och Sofia Bothorp (mp) yrkar
bifall till Christina Mattissons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Christina
Mattissons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att de 800 000 kr som överförts från 2008-års investeringsbudget får tas i
anspråk,
2. att 1.000 000 kr får användas ur kommunstyrelsens investeringsreserv för
2009, samt
3. att investeringen finansieras genom en omprioritering av
kommunstyrelsens projektbudget för styr- och ledning.
________
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2008.1074.450

§ 51
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 131,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny
renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige
den 8 maj 2001 och är därför inte anpassad till nu gällande lagar och
förordningar. Ytterligare skäl för revideringen är att:
• Betalningsansvaret är ej specificerat
• Kravet på framkomlighet för hämtningsfordon är ej specificerat
Förändringar:
• Uttalat betalningsansvar för fastighetsägare
• Tydliga krav på framkomlighet för renhållningsfordon
• Specificerade bestämmelser för olika avfallsslag
• Ändrade bestämmelser för uppehåll
• Definitioner
• Sorteringsguide

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
________
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2009.6.106

§ 52
FoU-avtal 2009-2010 mellan Landstinget och Blekinges kommuner.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker äldrenämndens och
handikappnämndens framställan om att godkänna förslaget till nytt avtal med
landstinget Blekinge om FoU-verksamheten i länet.
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner löpte
ut vid årsskiftet och förslaget från äldrenämnden och handikappnämnden är
att ett avtal tecknas mellan perioden 2009-2010.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att beslut om tecknande om av FoU-avtal för perioden 2009-2010 för
Karlskrona kommuns räkning.
_____
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2008.1061.370

§ 53
Elförsörjning Utklippan
Sjöfartsverket har innehavt el-koncession till ön Utklippan men har med
anledning av moderniseringen av fyrarna utmed Sveriges kuster inget behov
av el från det allmänna nätet. Sjöfartsverket har därför för avsikt att avbryta
el-förbindelsen till Utklippan.
Utklippan utgör en viktig ö ur turistsynpunkt och Karlskrona kommun bör ha
ett stort intresse av att el-matningen till ön fortsätter även efter att
Sjöfartsverkets ansvar har upphört.
Affärsverken Karlskrona AB som innehar områdeskoncessionen för Karlskronas
tätort föreslås teckna avtal med Sjöfartsverket om att överta gällande linjekoncession
för el-matningen till ön. Avtal tecknas då också med brukarna på ön gällande
framtida el-leveranser. Dessa avtal täcker Affärsverkens kostnader för driften av
anläggningen men ej för kommande reparationer eller utbyte av kabelförbandet.
Karlskrona kommun har ett intresse att stärka turistnäringen på ön och ett avtal
föreslås därför att tecknas för att säkerställa en fortvarighet i el-leveransen även efter
ett haveri eller skada på anläggningen av sådan omfattning som framgår nedan.
•

Affärsverken åtar sig att driva el-anläggningen på Utklippan i det skick och
med den belastning som gäller vid övertagandet.

•

Affärsverken AB åtar sig att reparera anläggningen upptill en årlig kostnad av
30 tkr exkl moms. Ej upparbetade kostnader under året ackumuleras ej.

•

Om fel uppstår på el-kabeln mellan Ungskär och Utklippan, vars
felavhjälpning överstiger denna kostnad, kommer parterna att dela kostnader
för reparationerna så att Affärsverken svarar för 30 % och Karlskrona
kommun för 70 % av kostnaderna.

•

Om turistsatsningen på Utklippan skulle medföra behov av utökad kapacitet,
förutsätter Affärsverken att brukare som begär utökningen står för de ökade
kostnaderna.

Kostnaden för en större reparation är svår att bedöma. Den maximala
kostnaden som kan uppstå är utbyte av hela kabeln vilket kostnadsberäknas
till 1,5 Mkr. Kommunens kostnad uppgår i ett sådant fall till 1,1 Mkr. Forts

3 februari 2009

§ 53 forts
Elförsörjning Utklippan
Styrelsen för Affärsverken Karlskrona AB har givit VD I Affärsverken
behörighet teckna avtalet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att teckna överenskommelse med Affärsverken Karlskrona AB angående
elförsörjning till Utklippan enligt upprättad bilaga.
_________
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2008.673.614

§ 54
Investeringstillstånd avseende om-och tillbyggnad av lokaler,
etapp 2, för huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola
Styrelsen för Kruthusen Företagsfastigheter AB har vid sitt sammanträde
9 januari 2009 behandlat och tillstyrkt rubricerade ärende.
Blekinge Tekniska Högskola har beslutat att lokalisera sitt huvudcampus till
Karlskrona och har därför behov av ytterligare lokalytor och ombyggnad av
befintliga lokaler.
Högskolebyggnaderna inom Campus Gräsvik ägs av Kruthusen
Företagsfastigheter AB som i sin tur har 20-årigt tomträttsavtal med
Karlskrona kommun avseende marken.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2008, § 96, om den pågående
investeringen etapp 1 på 215 Mkr, en nybyggnation belägen norr om
Biblioteksbyggnaden.
Den nu aktuella investeringen etapp 2 avser ombyggnader i östra och norra
flygeln, länken, biblioteksbyggnaden och nybyggnad av en entrébyggnad.
Styrelsen för Kruthusen har med skrivelse den 9 januari 2009 lämnat
beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Christina Mattisson (s) yrkar att få särskilt yttrande till protokollet,
protokollsbilaga 1.
Propositioner och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen bifalla att Christina Mattissons yrkande
om särskilt yttrande till protokollet.
Forts

3 februari 2009
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§ 54 forts
Investeringstillstånd avseende om-och tillbyggnad av lokaler,
etapp 2, för huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
om-och tillbyggnaden av lokalerna etapp 2 till Blekinge Tekniska Högskola
till ett belopp av 108.000.000 kr med villkor och principer för hyresavtal
enligt ovan och i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare
beslutat om, samt
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 108.000.000 kr.
3. att bifoga särskilt yttrande till protokollet.
______
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2008.791.050

§ 55
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Ekonomichef Mats Svensson och vice vd Lars Niklasson för
Kommunassurans Syd Försäkring AB föredrar ärendet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2008 redovisades en
undersökning om Karlskrona kommuns eventuella behov av att ingå någon
form av samarbete i försäkringsfrågor. Kommunstyrelsen beslutade då att ett
fullständigt underlag för medlemskap i Kommunassurans Syd skulle tas
fram samt att detta underlag skulle föreläggas kommunfullmäktige före
första halvårets utgång år 2009.
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har beslutat att erbjuda
Karlskrona kommun, liksom de övriga kommunerna i Blekinge, delägarskap
i bolaget.
Bolaget bildades 2005 av 30 skånska kommuner och har sedan dess utökats
så att man nu har 41 kommuner som delägare i Skåne, Småland, Halland
och Västra Götaland. Det är också dessa landskap samt Blekinge som är
definierade som bolagets verksamhetsområde. Orsaken till att bolaget
bildades var:
• att garantera delägarna ett försäkringsskydd. Vissa kommuner
befarade att man inte skulle få in anbud på försäkringar.
• att öka konkurrensen för att erhålla lägre premier
• att stimulera det skadeförebyggande arbetet
Syftet med bolaget är att erbjuda sina delägare och deras bolag
egendomsförsäkring (fastigheter, maskiner, inventarier), ansvarsförsäkring
samt förmögenhetsbrotts-försäkring. Genom delägarskapet är man
garanterad att få en försäkringsoffert. Betydelsen av detta är stor då
konkurrensen på försäkringsmarknaden för kommuner försämrats betydligt
under senare år. Villkoret för att bli delägare är att teckna aktier i bolaget
motsvarande 49 kronor per invånare samt att godkänna bolagsordning,
ägardirektiv och ägaravtal.
Forts

3 februari 2009
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§ 55 forts
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Ekonomicheferna i Blekinges kommuner har gemensamt undersökt
förutsättningarna för ett eventuellt delägarskap i bolaget och då bland annat
kunnat konstatera att bolaget har bidragit till lägre försäkringspremier för
delägarna. Exempelvis har försäkringsupphandlingar i Skåne under 2006
resulterat i betydligt lägre premie än tidigare. Bedömningen är att en
potential finns för premiesänkningar i en sådan omfattning att den
ränteförlust som uppkommer vid ett aktieköp mer än uppvägs.
De sammantagna fördelarna med att vara garanterad en konkurrenskraftig
försäkringsoffert och att ha tillgång till kvalificerad hjälp med det
förebyggande arbetet gör att ekonomicheferna ser positivt på ett delägarskap
i bolaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta erbjudandet om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
2. att godkänna bifogat ägardirektiv och bifogad bolagsordning för bolaget
3. att godkänna bifogat aktieägaravtal mellan bolagets delägare
4. att betalningen för aktierna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
finansieras ur kommunfullmäktiges reserv för investeringar ur 2009 års
budget
5. att den ökade räntekostnaden finansieras ur befintligt anslag för
finansnetto
6. att kommunstyrelsens ordförande tecknar avtal med Kommunassurans
Syd Försäkrings AB
________
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2006.311.880

§ 56
Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
Centerpartiet har genom Mats Lindbom med flera inkommit med motion den
30 maj 2006 med yrkandet att kommunen tar upp samtal med Karlskronas
stadsförsamling för att utreda möjligheterna till användning av Tyska kyrkan
(Trefaldighetskyrkan) för biblioteksverksamhet och att möjligheterna att
utöka byggytan vid nuvarande stadsbiblioteket redovisas.
Den av kommunstyrelsens tillsatta politiska styrgruppen för projektet nytt
stadsbibliotek har 11 september 2008 i full enighet beslutat föreslå att ett nytt
stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med läge
Kungsplan som förstahandsalternativ. Detta beslut föregicks av en
omfattande process innefattande analys av alternativa platser och dialog med
allmänheten och berörda nämnder.
På uppdrag av styrgruppen gjordes fördjupande studier av förutsättningarna
att bygga om till befintligt bibliotek med beaktande av rådande restriktioner
utifrån byggnadsminneslagen och kulturminneslagen för omgivande
fastigheter Trefaldighetskyrkan och Nordenskjöldska gården. Så sent som
2008-10-08 beslutade Regeringsrätten att inte bevilja stadsförsamlingen
prövningstillstånd till ändring av kyrkobyggnaden enligt lagen om
kulturminnen. Även om det har varit möjligt att införliva
Trefaldighetskyrkan och/eller annan mark i bibliotekets omedelbara närhet så
hade en om- och tillbyggnad av befintligt bibliotek inneburit stora problem
med att skapa funktionella och rationella ytor för ett modernt bibliotek.
Behovet av bemanning hade ökat och fördyrat verksamheten kraftigt.
Med hänvisning till ovanstående är ej det aktuellt att ytterligare utreda och
planera för om- och tillbyggnad av befintligt bibliotek i enlighet motionen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Forts

3 februari 2009

§ 56 forts
Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Mats
Lindboms bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Reservation
Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______

31

3 februari 2009

Kommunfullmäktige

32

2005.359.312

§ 57
Svar på motion: Strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk år
2020
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2005 § 106,
av Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson (mp). Motionärerna har
föreslagit att kommunen skall tillsätta en professionell utredning avseende
dagens cykling och potentialer för framtiden. Som underlag i arbetet nämns
två examensarbeten från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) avseende
cykling och cykelnätets standard, tillgänglighet, trygghet, säkerhet m m.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008 § 143,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningens
uppfattning är cykelvägnätet i stort sett väl utbyggt, vilket också framgår av
den nyligen upprättade Karlskronakartan där även kommunens cykelvägnät
är redovisat. Ytterligare utbyggnad och kompletteringar av så kallade
”felande länkar” sker årligen i den takt som tilldelade investeringsanslag
medger. Räkneutrustning har anskaffats för att kunna mäta cyklandets
omfattning och därmed skapa underlag för framtida prioriteringar.
Under 2009 kommer en översyn och förbättring av skyltningen av
cykelvägarna att ske.
Tekniska förvaltningens ambition är att under 2009 projektanställa en person
med uppdrag att utreda och lägga förslag till prioriterade åtgärder med
utgångspunkt från standard, tillgänglighet och säkerhet det vill säga i
huvudsak i enlighet med motionens innehåll.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
______
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2007.615.611

§ 58
Svar på motion om inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2007 §
172, av Günter Dessin (v). Motionären vill att inkomstrelaterade avgifter
införs på kulturskolan i Karlskrona.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 88 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de kom till samma slutsats
som tidigare, nämligen
• Att förslaget innebär mer administrativt arbete som belastar
verksamheten,
• Att det inte per automatik innebär att fler barn får tillgång till
verksamheten eftersom resurserna är begränsade,
• Att det krävs en utökad administrativ funktion för att behålla
nuvarande elevantal
I kulturskolan nuvarande budget finns inte utrymme för att sänka avgifterna för
vare sig terminsundervisning eller för att hyra instrument.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Jan Lennartsson (m) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Günter
Dessins bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Reservation
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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2007.214.315

§ 59
Svar på motion angående anläggning av rastplats
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007 § 56, av
Alf Stålborg (sd). Motionären vill att en ny rastplats anläggs nedanför
pestkyrkogården och Tyska Bryggaregården.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 147
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har tidigare haft
ambitionen att anlägga en rastplats på föreslagen plats men har hittills ej
kunnat prioritera detta projekt före andra angelägna investeringsprojekt, men
att förslaget prövas mot andra angelägna investeringar i samband med budget
2010.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ordförande yrkar avslag på attsats 1 och yrkar att motionen ska anses
besvarad, samt yrkar bifall på attsats 2.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
ordförandes yrkanden. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att motionen anses besvarad, samt
2. att förslaget prövas mot andra angelägna investeringsprojekt i samband
med 2010 års budgetarbete.
_______
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2007.58.823

§ 60
Svar på motion: Iordningställande av gångvägar Saltö och Dragsö samt
elbelysning.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007 § 56, av
Alf Stålborg (sd). Motionären har föreslagit en renovering och komplettering
av gång- och motionsstigarna på Saltö och Dragsö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 146
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anläggande av ny
gång- och cykelväg Saltö Torg- Dragsö är utförd.
Beträffande upprustning av gångstigarna enligt motionen avser tekniska
förvaltningen se över nuvarande standard. Cirkulationsplats på Saltö är
planerad och ingår i investeringsförslag för 2009.
Större arbeten inklusive föreslagen elbelysning ryms ej inom nuvarande
budgetramar och får därmed behandlas i kommande budgetarbete och då
prövas mot andra angelägna projekt.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richards
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
_________
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2007.120.512

§ 61
Svar på motion: Angående trafiksituationen i Strömsbergs samhälle
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Glenn Törnström (sd). Motionären vill att en gångbana och ett
övergångsställe byggs i Strömsbergs samhälle samt att hastigheten begränsas
till 30 km/tim vid Strömsbergs skola.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 145
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att väghållare för
aktuell väg (väg 729) är Vägverket. Tekniska förvaltningen har därför
hemställt om Vägverkets yttrande avseende de i motionen föreslagna
åtgärderna. Av Vägverkets yttrande framgår att den begärda
hastighetssänkningen till 30 km/tim infördes våren 2007, att begäran om
övergångsställe avslås och att utbyggnad av gångbana ej kan prioriteras .
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richards
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
_________
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2006.309.510

§ 62
Svar på motion angående trafikmiljön i Rödeby tätort.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006 § 79, av
Lennart Hansson (c). Motionären vill att trafiksituationen i Rödeby tätort
utreds med syfte att såväl höja trafiksäkerheten som att minska trafikens
miljöbelastning, att gång- och cykelvägar anläggs för att säkra framförallt
skolbarnens väg till och från skolan, samt att en estetiskt attraktiv trafikmiljö
utformas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 144
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att väghållningen inom
Rödeby tätort är uppdelad på flera väghållare. Vägverket och kommunen
svarar för de större vägarna samt kommunen även för de vägar som formellt
tillhör den så kallade ”vilande Rödeby vägföreningen”. En pågående
förrättning avser att aktivera vägföreningen och återföra väghållningen till
vägföreningen samtidigt som denna ombildas i enlighet med nyare
lagstiftning. Det samlade sektorsansvaret för planeringen inom Rödeby
samhälle anser tekniska förvaltningen åligger Vägverket.
Tekniska förvaltningen har hemställt om Vägverkets synpunkter på ärendet.
Vägverket har den 18 september 2008 avgett yttrande.
Kommunens insatser under perioden med kommunalt underhåll har varit
normalt beläggningsunderhåll inom tilldelade budgetramar. Därutöver har
Mörtövägen förbättrats för ca 1,0 mkr. I kommunens budgetplan 2009-2011
föreslås 1,0 mkr år 2010 för utökad gång- och cykelväg längs Stationsvägen.
Ytterligare åtgärder inom Rödeby samhälle bör anstå tills
vägföreningsbildningen är klar och planeringen kan då lämpligen ske i
samverkan mellan vägverk, kommun och vägförening.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________
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2007.97.512

§ 63
Svar på medborgarförslag: Ta bort ena gångbanan på bron över
Lyckebyån vid fallet, nya övergångsställen och inför 30 km/tim.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars
2007, § 31 av Carl Carlsson. Förslaget är att ta bort den smala gångbanan på
ena sidan av bron över Lyckebyån vid fallet. Lägg ett nytt övergångsställe läggs
på vardera sidan av bron och att 30 km/tim införes att gälla på sträckan
Kronotorp – ÖB.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 144
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget om
borttagande av ena gångbanan är ej möjligt då brons konstruktion ej medger
kontinuerlig trafik på nuvarande gångbaneyta. En breddning enligt förslaget
leder istället till ökad hastighet och motverkar också den styreffekt avseende
genomfartstrafik som anges i förslaget.
Beträffande nya övergångsställen kräver dessa också fysiska åtgärder som
förhindrar högre hastighet än 30 km/tim t ex vägbulor. Detta är dock ej
möjligt då sträckan trafikeras av bussar (så kallade busskuddar är här ej
heller lämpligt).
Nuvarande policy avseende 30 km/tim innebär att 30 km/tim endast medges
framför skolor och daghem vilket ej är fallet beträffande förslag om 30
km/tim på vägsträckan Kronotorp – ÖB.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

3 februari 2009

Kommunfullmäktige

39

2007.97.512

§ 64
Svar på medborgarförslag: Cykelväg Rödeby-Telenor Arena
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Filip Issal. Förslaget är att det anläggs en cykelväg från
Rödeby till Telenor Arena Rosenholm, samt att cyklister skiljs från
biltrafiken genom anläggandet av cykelväg från Backabo till Telenor Arena
Rosenholm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 141
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget
Beträffande cykelväg delen Rödeby – Torskors är denna cykelväg sedan
tidigare klar, dels längs Vägverkets vägnät men även på det kommunala
vägnätet fram till Torskors samhälle. Under 2009 beräknas delen Torskors
samhälle – Backabo kunna byggas, med hjälp av statsbidrag, framtill
befintlig cykelväg längs Rosenholmsvägen (fram till Lingonvägen).
Kvarstående del fram till Telenor Arena Rosenholm ingår ej i det
kommunala vägnätet utan ingår i Rosenholmsområdet. Längs denna
vägsträcka är trafiken tillåten endast för behörig trafik, varför det kan anses
vara tillräckligt att cykla i blandtrafik. En eventuell cykelväg längs denna
sträcka beslutas av intressenterna inom Rosenholmsområdet det vill säga
Arenabolaget med flera.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________
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2007.467.312

§ 65
Svar på medborgarförslag: Bygg cykelväg på gamla banvallen mellan
Jämjö och Brömsebro.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Roland Andersson. Förslaget är att en cykelväg
iordningställes på den gamla banvallen mellan Jämjö och Brömsebro.
Förslaget motiveras ur trafiksäkerhets, kulturhistoriska och turistiska
synpunkter.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 140
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget berör ej
kommunen som väghållare utan är i första hand en åtgärd som ligger inom
vägverkets ansvarsområde. Tekniska förvaltningen har därför hemställt om
vägverkets synpunkter på förslaget.
Vägverket har yttrat sig i skrivelse daterad den 21 oktober 2008. Av yttrandet
framgår att vägverket planerar bygga om E22 till så kallad 2+1-väg med
mittvajer under 2009 och i samband därmed upprusta banvallen mellan
Fågelmara och Brömsebro för att möjliggöra cykling på denna sträcka.
På sträckan Jämjö – Fågelmara finns Gamla Landsvägen (länsväg 746) som
parallellväg till E22 som bedöms vara lämplig som cykelväg.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

3 februari 2009
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2006.511.512

§ 66
Svar på medborgarförslag och skrivelse angående trafiksituationen på
Norra Smedjegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober
2006, § 151 av Lars Bylander. Förslaget är att man genomför åtgärder för att
minska trafiken och dämpa hastigheten på Norra Smedjegatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 139
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man i samråd med
NTF, byggt om korsningen N Smedjegatan- Ö Köpmansgatan.
Ombyggnaden innebar upphöjning och plattläggning av hela korsningen.
Hastighetsmätningar före och efter ombyggnaden visar att medelhastigheten
har sänkts från ca 30 km/tim till 22 km/tim.
Fortsatt uppföljning av trafiken längs gatan kommer att ske och eventuella
ytterligare åtgärder beror på.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

3 februari 2009
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2007.486.312

§ 67
Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro mellan Dragsö
och Långö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Filip Issal. Förslaget är att det anläggs en cykel- och gångväg
med bro från Dragsö till Långö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 138
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget innebär att
en gång- och cykelväg byggs över Dragsö camping via Högaholm till
Ingenjörsgatan på Långö. Detta förutsätter att ny detaljplan upprättas, att
överenskommelse kan ske med ägaren till Dragsö camping samt att två broar
byggs (delen Dragsö-Högaholm samt Högaholm-Långö). Totala brolängder
uppgår då till ca 200 m varav en bro måste medge passage för större båtar
(till exempel skärgårdstrafiken). Kostnaderna bedöms till totalt ca 16 mkr
exklusive plankostnad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________
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2008.28.312

§ 68
Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro mellan Hästö
(Skanstorget) och Gullberna Park.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Magnus Petersson. Förslaget är att en gång- och cykelbro byggs
mellan Hästö och Gullberna Park.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 137
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Frågan om
rubricerade gång- och cykelbro har tidigare varit aktuell i samband med
detaljplanearbetet för exploatering av Gullberna Park, men reaktionerna från
de boende på Hästö var negativa och broförslaget togs då bort ur planen.
Därmed kräver förslaget om ny gc-bro en detaljplane- ändring.
Beträffande kostnader för bro och anslutande vägar bedöms kostnaden till ca
8 mkr, kostnader som ej ryms inom nuvarande budgetramar.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________
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2006.639.510

§ 69
Svar på medborgarförslag: Trafiksituationen på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari
2007, § 5 av Tanja Rebel. Förslaget är att man får tillbaka spårvagnarna eller
om detta ej är möjligt av ekonomiska skäl att man
kör med små miljövänliga bussar i en åtta runt staden. Vidare att de som
lämnar bilen vid stadens entré åker gratis med bussen. Skrivelsen innehåller
även förslag om gratis cyklar på prov och att fler gångstråk anläggs, till att
börja med på Borgmästaregatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 136
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att återinförande av
spårvagnar bedöms ej vara ekonomiskt möjligt för närvarande. Beträffande
minibussar i en ringled på Trossö pågår för närvarande en utredning och
eventuellt kan ett första steg vara att linje 1 körs runt Trossö 2009. Huruvida
en fortsättning med minibussar kan bli aktuellt får den pågående utredningen
visa och även frågan om dessa skall vara gratis.
Förslaget om lånecyklar (på prov) har tidigare prövats via turistbyrån. Bör
kunna prövas igen, men innan så sker bör utredas hur detta skall ske, på vilka
villkor och vilken förvaltning som skall ansvara för administration m m.
Även erfarenheter bör hämtas in från andra kommuner .
Beträffande förslag om flera gångstråk på Trossö så har under 2008
Borgmästaregatan och del av Ronnebygatan (delen N Smedjegatan Drottninggatan) stängts av respektive begränsats för biltrafik. Därutöver har
även del av Stortorget stängts av för biltrafik.
Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________
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2006.459.512

§ 70
Svar på medborgarförslag: Planskilj tåg- och vägtrafik vid Bergåsa
station.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135 av Mattias Arvmyren. Förslaget är en sänkning av
järnvägsspåret vid Bergåsa tågstation för att därigenom ge utrymme för att få
plats med gång- och cykelbanor, busshållplatser och en rondell samt plats för
dubbla järnvägsspår om det anses behövas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 135
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en sänkning av
järnvägsspåret är tekniskt möjligt, men kostnaderna härför
bedöms i nuvarande ekonomiska läge ej vara genomförbart. Därtill kommer
kostnader för ombyggnad av tågstation, nya hållplatser, cykelbanor och
föreslagen cirkulationsplats.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

3 februari 2009
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2008.605.866

§ 71
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondellen i
Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti
2008, § 93 av Jan Björkman. Förslaget är att göra en utsmyckning av
rondellen vid Rosenholm, gärna utformat av en konstnär.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 134
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att ansvarig väghållare
inklusive rondell är ej kommunen. Nämnden föreslår därför att förslaget
överlämnas till berörd väghållare, Vägverket för fortsatt handläggning, i
samråd med kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

3 februari 2009
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2009.88.041

§ 72
Fördelning av kommunstyrelsens finansieringsposter i Budget/Plan för
åren 2009 - 2011
Vid fullmäktiges behandling i december månad 2008 av förslaget till
Budget/Plan för åren 2009-2011 fattades beslut om ett antal nya
finansieringsposter motsvarande sammantaget 22 mnkr för år 2009, 39 mnkr
för år 2010 och 49 mnkr för år 2011. Dessa poster var således en del i
upplägget för att åstadkomma en balanserad budget med ett acceptabelt
positivt resultat. Dessa poster består då av omställningspaketet,
lokaleffektivisering, effektivare upphandling och minskad
semesterlöneskuld.
Kommunfullmäktige beslöt samtidigt att bemyndiga kommunstyrelsen att
vidta nödvändiga justeringar av nämndernas ramar utifrån planerad framtida
utfördelning av dessa olika finansieringsposter. Kommunstyrelsen hade för
egen del tidigare beslutat att tillsätta en särskild politisk Genomförandegrupp
för förverkligande av uppdragen enligt de föreslagna finansieringsåtgärderna
i budgetdokumentet.
Denna Genomförandegrupp har nu arbetat fram ett förslag till om/utfördelning av dessa specifika finansieringsposter. Fördelningen utgår då
från den förvaltningsstruktur som gällde under större delen av år 2008
(dvs. exkl. den nya serviceförvaltningen), varför vissa tekniska justeringar
måste göras mellan ett antal nämnder innan den slutliga
beloppsfördelningen blir definitiv. I förslaget saknas dessutom posten
lokaleffektivisering, eftersom detta uppdrag tills vidare delegerats till
näringslivs- och utvecklingschefen Bengt Lingman (med biträde av den
särskilda Samordningsgruppen för fastighetsfrågor). De kommande
detaljförslagen till lokalåtgärder är sedan tänkta att fastställas i särskild
ordning utifrån tjänstemannagruppens förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tillstyrka Genomförandegruppens upprättade förslag till fördelning
av kommunstyrelsens finansieringsposter enligt den av
kommunfullmäktige beslutade Budget/Plan för åren 2009 - 2011,
2. att samtidigt bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut
om förslag till åtgärder enligt uppdrag lokaleffektivisering, samt
Forts
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§ 72 forts
Fördelning av kommunstyrelsens finansieringsposter i Budget/Plan för
åren 2009 - 2011
3. att uppdra till kommunchefen att vidta erforderliga tekniska justeringar
i genomförandegruppens förslag med hänsyn till bl.a. inrättandet av den
nya serviceförvaltningen.
_______
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2008.1062.700

§ 73
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 22 januari 2009 att
återremittera rubricerade ärende.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har yttrande inhämtats från
tekniska förvaltningen, AB Karlskronahem resp Dagon Karlskrona AB om
möjligheten att uppföra ett LSS-boende med 12 platser på anvisad tomt i
Hässlegården med inflyttning senast 2009-09-30.

Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till allmänna utskottet förslag.
Lars Hildingsson (s) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i beslutet utan
återkommer till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
_________

3 februari 2009

50

§ 74
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2.Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2008-12-11, dnr 303-10319-08, ansökan om projektbidrag.
b) Beslut 2008-12-18, dnr 302-3051-08, ansökan om företagsstöd.
3.Sveriges kommuner och Landsting;
a) 08:89 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform.
b) 08:90 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012.
c) 09:01 Cirkulärhantering 2009 samt abonnemang på cirkulär 2009 och
cirkulär 2009 och cirkulärförteckning 2008.
d) 09:02 Undantegaet vid offentlig upphandling LOU/LUF som avser
fastighet, byggnad m.m gäller bara ”befintliga byggnader” och inte
byggnader som ska uppföras.
e) 09:03 Redovisningsfrågor för åren 2008 och 2009.
f) Aktuellt på äldreområdet.
3.Länsrätten i Blekinge Län
a) Beslut 2008-12-18 mål nr 905-08, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL; nu fråga om avvisning.
b) Beslut 2008-12-23 mål nr 1171-08, Laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL; nu i fråga om inhibition.
c)Beslut 2008-12-23 mål nr 1170-08, Laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL; nu i fråga om inhibition.
4. Revisionen; granskning av fritidsgårdsverksamheten.
5. Yttrande angående Länsstyrelsen i Blekinge Län remiss; nationell
förvaltningsplan för ål samt reglering av ålfisket 2009.
6. Handikappnämndens protokoll 2008-12-10 § 67, uppdrag psykiatripaketet,
etablering dubbeldiagnosboende.
7. East West TC Final Report and documentation.
8. Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning.
9. Redovisning av uppdrag 30 i regleringsbrevet till länsstyrelserna för år
2008. Fiskarter som utgör grund för fisketurism i Blekinge.
_________
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§ 75
Övrigt
Sailet Karlskrona 2009
Günter Dessin (v) undrar vad som har hänt när det gäller Sailet utifrån de
artiklar som har varit i våra lokaltidningar.
Tommy Olssons (kd) informerar om att han tillsammans med vd för
Arenabolaget Michael Fransson och Karl-Gösta Svenson kommer att åka till
Rostock för att träffar borgmästaren för reda ut de oklarheter som finns.
____________

10 mars 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 10 mars 2009.
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79

Information och föredragningar.
Hållbar utveckling.
Komplettering attestreglemente.
Yttrande över remiss om förslag till ny rekommendation för intäkter från avgifter,
bidrag och försäljningar.
§ 80 Projekteringstillstånd för ny förskola.
§ 81 Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för att tillskapa tre boendeplatser i
anslutning till villan i Lösenmark.
§ 82 Blekingetrafikens förslag på trafikändringar trafikåret 2009/2010, Karlskrona
kommun.
§ 83 Medborgarundersökningen 2008.
§ 84 Undertecknande av europeisk deklaration om jämställdhet.
§ 85 Projektansökan ur EG:s strukturfonder till projektet Make IT happen.
§ 86 Remiss angående införande av Inspir- direktivet i svensk lagstiftning; förslag till ny
miljöinformationslag.
§ 87 Remiss, 2009-01-28, Ansökningsformulär för Biosfärsområde Blekinge Arkipelag,
nominering till Unesco 2010.
§ 88 Yttrande över granskning IT-miljö och IT- kostnader.
§ 89 Bokslut för kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen 2008.
§ 90 Personalbokslut för kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen 2008.
§ 91 Förändringar i internbudget för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen år
2009.
§ 92 Förändringar i internbudget för serviceförvaltningen år 2009.
§ 93 Bokslut år 2008 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 94 Förslag till förändrad organisatorisk tillhörighet för gymnasiesärskola och särvux.
§ 95 Förvärv av fastigheten MO 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona kommun.
§ 96 Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun.
§ 97 Ändring av revers mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona moderbolag.
§ 98 Nya allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten
och avloppsanläggning (ABVA).
§ 99 Begäran om igångsättningstillstånd för "kraftvärmeverk Karlskrona"
§ 100 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 februari
2009.
§ 101 Svar på motion om kommunal förskola på Verkö.
§ 102 Svar på motion om satsning på fler skolor och förskolor med Grön flagg.
§ 103 Svar på motion om lönesättning för högre chefer.
§ 104 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
§ 105 Svar på medborgarförslag om att bygga cykel- och gångbroar mellan Karlskronas öar.
§ 106 Svar på medborgarförslag om att bredda Spårgatan, delen Norra Smedjegatan- Arvid
Nilssonsgatan, eller inför parkeringsförbud på sträckan.
§ 107 Svar på medborgarförslag om utomhusaktiviteter för äldre invånare.
§ 108 Svar på medborgarförslag om att ta bort biltrafiken runt Hoglands Prk, dubbelrikta för
busstrafiken på Landbrogatan och gör gågata längs N Kungsgatan
§ 109 Anmälningsärende
§ 110 Övrigt
________________

10 mars 2009

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 3 februari 2009, kl.08.30- 11.25, kl 14.00- 15.10
Sammanträdet ajourneras kl 11.25-14.00

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (FP)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C) kl 08.30-09.55, 10.50-15.10 del av §§
76-110
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M) kl 08.30-15.05 §§ 76-109
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Richard Jomshof (SD)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (M)
Gertie Olsson (S) kl 08.30-14.55 §§ 76-99
Magnus Johansson (S) kl 14.55-15.10 §§ 99-110
Maria Persson (C) kl 09.55-10.50 §§ del av §§ 76

Närvarande

Ann-Louise Trulsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Maria Persson (C) kl 08.30-09.55, 10.50-15.10
Björn Gustavsson (MP)
Magnus Johansson (S)
Rikard Jönsson (S) kl 08.30-11.25
Håkan Eriksson (S)
Linda Ekström (S) kl 14.00-15.10
Per Henriksson (SD)

ersättare

Närvarande tjänstemän

2

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Utvecklings- och näringslivschef Bengt Lingman
Personalchef Anneli Ekström
Informationschef Ulla Nelsson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Vd Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 09.50- 11.25 §§ 76
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting kl 08.30- 09.05 §§ 7677
Projektledare Lisa Wälitalo kl 08.30- 09.05 §§ 76-77
Chef för strategisk planering Tore Almlöf kl 08.30
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Ekonom Peter Olausson kl 09.15- 10.30 §§ 76
Personalsekretare Anders Reiz kl 09.15-10.45 §§ 76
Stf ekonomichef Bengt Nilsson kl 09.50-10.45 §§ 76
Vd Affärsverken Jan Svensson kl 10.55-11.25 §§ 76
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Övriga

Professor Karl-Henrik Robért kl 08.30-09.00 §§ 76-77
Professor Göran Broman kl 08.30-09.00 §§ 76-77

Utses att justera

Ann-Charlotte Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 76-110
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Ann-Charlotte Svensson
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Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar

mars 2009 anslagits på kommunens

…Elisabeth Arebark……………………………..
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§ 76
Informationer och föredragningar

1.

Hållbar utveckling, föredras av professor Karl-Henrik Robért och
professor Göran Broman från Blekinge Tekniska Högskola.

2

Blekingetrafikens förslag på trafikförändringar trafikåret 2009/2010,
Karlskrona kommun, föredras av chef för strategisk utveckling Tore
Almlöf.

3. Bokslut för kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen
2008, föredras av ekonom Peter Olausson.
4. Personalbokslut för serviceförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen, föredras av personalsekretare Anders
Reiz.
5. Bokslut år 2008 för Karlskrona kommunkoncern, föredras av
stf ekonomichef Bengt Nilsson, vd Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och
personalchef Anneli Ekström.
6. Ändring av revers mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona
Moderbolag, föredras av vd Moderbolaget Lottie Dahl Ryde

7. Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona,
föredras av vd Affärsverken Jan Svensson och vd Moderbolaget Lottie
Dahl Ryde
_______
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§ 77
Hållbar utveckling
Professor Karl-Henrik Robért och professor Göran Broman informerar om
följande;
En utmaning mer för kompetensen än värderingarna
Tre magiska frågor;
• Har ni en definition av hållbarhet?
• Med ledning av definitionen, vad är gapet?
• Hur överbryggar ni gapet?
Systemtänkande;
• Individer
• Grupper
Strategiska möjligheter för dem som förutser förändringar:
• Resurs kostnader
• Avfallshantering
• Skatter, lagar, försäkringar, lån
• Internationella avtal
• Nya marknader
• Trovärdighet
• Medborgare/anställda
• “Varumärket”
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2008.1073.002

§ 78
Komplettering av attestreglemente.
I samband med anpassning av redovisningen av en av kommunens
balansräkningsenheter, skattefördelningen, så avvecklas denna och överförs
till kommunledningsförvaltningen, i syfte att minska den löpande
administrationen.
För att fullfölja detta arbete måste kommunledningsförvaltningens
attestreglemente kompletteras med ett ansvarsområde, som tidigare funnits i
skattefördelningen. Förutom minskad administration så uppnås även en
förbättring av den interna kontrollen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna det reviderade attestreglementet.
______
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Rådet för kommunal redovisning
Handläggare
Akten

8

2008.1064.040

§ 79
Yttrande över remiss om förslag till ny rekommendation för Intäkter
från avgifter, bidrag och försäljningar
Karlskrona Kommun har av Rådet för Kommunal Redovisning(RKR),
tillsammans med övriga kommuner och landsting, getts möjlighet att lämna
ett remissvar beträffande RKRs utkast till ny rekommendation för intäkter
från avgifter, bidrag och försäljningar
Området har tidigare inte haft en tillfredsställande normering, och praxis är
spridd mellan kommunerna.
En inkomst skall normalt redovisas som intäkt när samtliga villkor är
uppfyllda:
• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
• det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga
med transaktionen kommer att tillfalla kommunen
• De eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Kommunledningsförvaltningen, har tillsammans med olika
tjänstemannaföreträdare från organisationen studerat utkastet, och tycker det
är bra med en normering inom detta område, och de synpunkter som
framkommit kan sammanfattas:
Förslaget till rekommendation bör förtydligas med följande:
• Beträffande renhållnings- och VA-avgifter bör dessa exemplifieras i
olika stycken, samt att det sker en hänvisning till VA-avgifterna att
det här finns en specifik lagstiftning. Denna gäller inte
renhållningsavgifterna.
• Beträffande anläggningsavgifter för el- resp VA-nät så finns det här
olika rekommendationer och praxis. Det bör därför påpekas att dessa
hanteras i RKRs särskilda idéskrift.
Karlskrona kommun anser att förslaget till rekommendationen i stort är bra
och ställer sig bakom denna givet att de sammanfattande punkterna ovan
beaktas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrande som sitt eget.
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Serviceförvaltningen
Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

9

2009.21.291

§ 80
Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö
Tekniska förvaltningen skriver i skrivelse daterad den 9 januari 2009 att
barn- och ungdomsnämnden har i beslut under 2008-12-16 § 119 uppdragit
åt tekniska förvaltningen att återkomma med förslag på hyreskontrakt för ny
förskola i Jämjö.
Den planerade förskolan ska projekteras för 4 avdelningar med
mottagningskök / tillagningskök och vara belägen på Ekedalsvägen. Det
finns idag en detaljplan som medger en sådan etablering. Vår målsättning är
att kommunen ska äga och förvalta förskolan då kommunen anses kunna ha
den mest fördelaktiga finansieringen. Den nya förskolan skulle innebära att
man kan flytta över den verksamhet som idag är inhyrd externt på Östra
Stationsvägen samt utöka med två avdelningar. Det restvärde som uppstår
vid en flytt från Östra Stationsvägen är ca 340 000 kr och beräknas belasta
BUF:s driftkostnader, årshyran för lokalen är 630 000 kr.
Fyra förskoleavdelningar inkl. tillagningskök, vilket motsvarar ca 860 m2
byggnadsyta.
Bedömd investeringskostnad 18 600 000 - 20 000 000:- inkl.
projekteringskostnad.
Total hyreskostnad beräknas därmed till 1 875 000 – 1 985 000 kr/år
Fyra förskoleavdelningar inkl. mottagningskök, vilket motsvarar ca 840 m2
byggnadsyta.
Bedömd investeringskostnad 18 000 000 - 19 100 000:- inkl.
projekteringskostnad.
Total hyreskostnad beräknas därmed till 1 815 000 – 1 905 000 kr/år
Projekteringskostnaden uppskattas till ca 475 000 - 550 000 kr.
Finansiering av nybyggnationen ryms inom ramen för förskoleutbyggnad i
investeringsbudgeten för 2009 och ev. 2010.
Enligt Barn- och ungdomsförvaltningen är den ökade verksamhetskostnaden
beräknad till 2 900 000 kronor. De ökade hyres- och
verksamhetskostnaderna bedöms rymmas inom drift av förskolor som avsatts
under budgetplaneringsåret 2010. Barn- och ungdomsförvaltningen beräknar
att anskaffa inventarier för ca 250 000 kr.
Forts

10 mars 2009

10

§ 80 forts
Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö
Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö
Lokalerna beräknas preliminärt kunna tas i bruk under våren 2010.
Investeringstillstånd kommer att begäras hos kommunstyrelsen när
projekteringen genomförts och total kostnadssammanställning kan göras.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela projekteringstillstånd avseende nybyggnad av förskola i
Jämjö, samt
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i
det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2008.797.252

§ 81
Projekterings och investeringstillstånd för att tillskapa ytterligare tre
boendeplatser i anslutning till villan i Lösenmark
Tekniska nämnden kommer med största sannolikhet den 25 februari fatta
beslut om att hemställa hos Kommunstyrelsen att bevilja såväl projekterings
som investeringstillstånd.
Handikappnämnden har gett tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram
kostnadsförslag på tillskapande av tre nya boendeplatser i anslutning till
villan i Lösenmark. Villan köptes in med tanke på att här snabbt kunna
tillskapa permanent boende för de mest akuta placeringsbehoven.
Som en följd av det givna uppdraget har man tagit fram en lösning baserad
på flyttbara moduler som beräknas kunna tas i bruk under våren.
För handikappnämndens del är det mycket angeläget att detta kan lösas så
fort som möjligt, då det i annat fall orsakar stora budgetavvikelser.
Hyreskostnaden för investeringen ryms inom handikappnämndens ramar.
Den totala projekteringskostnaden beräknas uppgå till 100 000 kr, och den
totala investeringen beräknas uppgå till 1 000 000 kr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 februari 2009
lämnat förslag till yttrande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja ett omedelbart projekterings- och investeringstillstånd för
tillskapande av ytterligare tre boendeplatser i anslutning till villan i
Lösenmark, samt
2. att finansiera investeringsutgiften genom ianspråktagande av anslag 2009
för handikappomsorg
__________
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Blekingetrafiken AB
Handläggare
Akten
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2009.18.531

§ 82
Blekingetrafikens förslag på trafikförändringar trafikåret 2009/2010,
Karlskrona kommun.
Chef för strategisk planering Tore Almlöf föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade förslag på remiss från
Blekingetrafiken. Yttrandet är framtaget tillsammans med tekniska
förvaltningen. Yttrande över förslaget har inkommit från Kommunala
pensionärsrådets arbetsutskott samt handikappförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 4 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att färdigställandet av hållplatsen på Blekingegatan och bussgatan på
Blekingegatans norra del till trafikstart 2009 beror dels på
genomförandeekonomin och dels på om gällande detaljplan medger en sådan
åtgärd,
2. att en ändring av riktningen på linje 1 inte accepteras, då detta medför
mycket stora kostnader för anläggande av nya hållplatser,
3. att servicebusslinjen mellan Trossö och Blekingesjukhuset inte inrättas,
4. att Blekingetrafiken med det snaraste inleder planeringsarbetet gällande
införandet av minibusstrafik på Trossö,
5. att tillstyrka förslaget om snabbare trafik mellan Hässlegården och
centrum om att denna trafik utvärderas,
6. att tillstyrka förslaget om att inte inrätta några nya turer på linje 500,
Karlskrona-Kalmar,
7. att de turer på linjerna 120,121 och 153 som under trafikåret 2008/09
utgör tilläggstrafik även ska göra detta under trafikåret 2009/10, samt
Forts
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§ 82 forts
Blekingetrafikens förslag på trafikförändringar trafikåret 2009/2010,
Karlskrona kommun.
8. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad som
kommunledningsförvaltningen anfört.
_________
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Handläggare
Akten

14

2008.810.106

§ 83
Medborgarundersökningen 2008.
Resultatet av undersökningen avrapporterades för kommunstyrelsens au i
december 2008. Sedan dess har alla resultat från undersökningen publicerats
på Statistiska centralbyråns särskilda webbportal för
medborgarundersökningarna och kommunen har fått en särskild rapport med
jämförelser mellan Karlskrona, Kalmar, Kristianstad, Växjö och Halmstads
kommuner.
I kommunfullmäktiges beslut om ekonomi- och verksamhetsstyrning ingick
även att resultatet från medborgarundersökningen ska användas som ett
planeringsunderlag såväl på övergripande nivå som förvaltningsvis. Därför
sänds materialet ut på remiss till styrelser och nämnder med uppdrag att
analysera resultatet utifrån sina respektive ansvarsområden samt redogöra för
vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av detta.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 11 februari 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att remittera ärendet till styrelser och nämnder med uppdrag att redovisa
vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av medborgarundersökningens
resultat, samt
2. att återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 juni
2009.
________
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Jämställdhetskommittén
Handläggare
Akten

15

2009.148.026

§ 84
Undertecknande av europeisk deklaration om jämställdhet
Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå är riktad till Europas kommuner och regioner.
Kommunerna uppmanas att underteckna den, att offentligt ta ställning för
jämställdhetsprincipen och att inom sina områden fullgöra sina åtaganden
enligt deklarationen.
Trots att det finns talrika exempel på formellt erkännande av
jämställdhetsprincipen och trots att framsteg har gjorts på detta område,
existerar jämställdhet ännu inte i verkligheten. Kvinnor och män har inte
samma rättigheter i praktiken. Sociala, politiska, ekonomiska och kulturella
skillnader finns fortfarande, till exempel löneklyftor och politisk
underrepresentation.
Deklarationen är uppdelad i tre olika avsnitt. Del två beskrivs nedan medan
del ett anger grundläggande principer för vårt agerande. Dessa principer
utgör grunden för de 30 artiklarna i del tre.
Genomförande av deklarationen och åtagande enligt denna
Undertecknaren förbinder sig att vidta följande åtgärder för att genomföra
bestämmelserna i denna deklaration:
1) Varje undertecknare till denna deklaration skall, inom en rimlig tidsram
(som inte skall överskrida två år) från dagen för undertecknandet, utarbeta
och anta en jämställdhetsplan och skall därefter genomföra den.
2) Jämställdhetsplanen skall innehålla undertecknarens mål och
prioriteringar, de åtgärder den planerar att vidta och de resurser som skall
tilldelas för att uppfylla deklarationen och åtaganden enligt denna. Om en
undertecknare redan har antagit en jämställdhetsplan, skall den se över
planen för att försäkra sig om att den omfattar alla de frågor som berörs i
denna deklaration.
3) Varje undertecknare skall delta i brett upplagda samråd innan den antar
jämställdhetsplanen och skall också ge bred spridning åt planen när den väl
har antagits. Undertecknaren skall också regelbundet offentliggöra rapporter
om hur genomförandet fortskrider.
4) Varje undertecknare skall vid behov revidera jämställdhetsplanen och
skall upprätta en ny plan för varje efterföljande period. Forts
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§ 84 forts
Undertecknande av europeisk deklaration om jämställdhet
5) Varje undertecknare förbinder sig i princip att samarbeta med ett lämpligt
utvärderingssystem som skall införas för att göra det möjligt att bedöma hur
genomförandet fortskrider och ge kommuner och regioner i olika delar av
Europa möjligheter till kunskapsutbyte om effektiva metoder för att uppnå
ökad jämställdhet.
Undertecknarna skall för detta ändamål göra sina jämställdhetsplaner och
annat relevant offentligt material tillgängliga.
6) Varje undertecknare skall informera CEMR (Council of European
Municipalities and Regions) om att den har undertecknat deklarationen, med
uppgift om tidpunkten, samt ange en kontaktpunkt för framtida samarbete i
samband med deklarationen.
Kommunkoncernen har redan ett övergripande jämställdhetsprogram som i
stort sett följer denna deklaration.
Jämställdhetskommittén har tänkt söka pengar från SKL:s Program för
Hållbar Jämställdhet. Ett av urvalskriterierna är att kommunstyrelse eller
liknande fattat beslut om att inleda eller vidareutveckla ett arbete för
systematisk jämställdhetsintegrering, exempelvis genom att underteckna
CEMR-deklarationen.
Jämställdhetskommittén har i skrivelse daterad 6 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Kent Lewén (FP), Christina Mattisson (S), Mats Lindbom (C), Yvonne
Sandberg Fries (S) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richrad
Jomshofs avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta och underteckna Europeiska deklaration om jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten
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2009.149.005

§ 85
Projektansökan ur EG:s strukturfonder för Förstudie till projektet
Make IT happen.
I Blekinge län finns sedan flera år en samverkan inom IT-området.
Kommunerna i länet, tillsammans med Landstinget Blekinge och Region
Blekinge antog också 2007 en Avsiktsförklaring avseende IT-samverkan i
Blekinge. Kommuncheferna, landstingsdirektören och regiondirektören utgör
ledningsgrupp för en IT-samverkansorganisation som skapats i enlighet med
Avsiktsförklaringen.
Våra organisationer måste ständigt effektiviseras och våra verksamheter
utvecklas. Ur ett tillväxtperspektiv bör vi också utveckla produkter och
tjänster, såväl privata som offentliga, som syftar till att öka tillgängligheten
till, och nyttan av, IT för människor och företag.
Utifrån Avsiktsförklaringen har ett förslag till ansökan om EU-medel till en
förstudie tagits fram – Make IT happen. Projektansökan bifogas. Förstudien
fokuseras på fyra områden: e-health, e-government, e-learning och
e-buisness. Målsättningen med förstudien är att ta fram ett underlag avseende
hur IT teknik bättre ska kunna möte medborgares, offentliganställdas och
näringslivets krav på tillgänglighet, effektivitet och service inom de fyra
områdena.
Målgrupp är samtliga kommuner i länet samt Landstinget Blekinge. Här
avses såväl beslutsfattare, tjänstemän och medborgare.
Förstudien kommer att ta ca 1 år med start våren 2009. Medel till projektet
söks från Regionala fonden med 600 tkr och från SKL med 160 tkr.
Medfinansiärer är samtliga länets kommuner, Landstinget, Regionen och
BTH. Karlskrona kommun förutsätts medfinansiera med 70 tkr i arbetstid
och 50 tkr i kontanta medel (varav 5tkr 2010).
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 12 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Forts
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§ 85 forts
Projektansökan ur EG:s strukturfonder för Förstudie till projektet
Make IT happen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att delta i Förstudie till projektet Make IT happen, samt
2. att under 2009 medfinansiera deltagande i projektet med 45 tkr ur
kommunstyrelsens projektreserv.
________
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Miljödepartementet
Handläggare
Akten

19

2008.1079.400

§ 86
Remiss angående införande av Inspire-direktivet i svensk lagstiftning;
förslag till ny miljöinformationslag m.m.
Inspire-direktivet (Infrastructure for Spatial Information in Europe) syftar till
att ge bättre tillgång till sådan geografisk information som kan ha betydelse
för människors hälsa och miljön, samt för att utforma och genomföra
unionens miljöpolitik.
Direktivet innebär att medlemsstaterna ska skapa och driva egna
sammanhängande system av enkelt användbara
informationshanteringstjänster, dvs informationen ska gå att söka på ett
ställe, digitalt och utan kostnad, både för allmänhet och myndigheter. En
skälig kostnad för tillhandahållandet får tas ut av enskilda organ som deltar i
systemet. Det svenska systemet ska vara sammankopplat med EU:s geoportal
på Internet.
Det är många typer av rumslig information som omfattas, tex geografiska
namn, transportnät, skyddade områden, höjdförhållanden, geologi,
människors hälsa, industrier, jordbruk, naturtyper, meteorologiska
förhållanden m.fl. Den rumsliga informationen omfattas bara om den redan
finns elektroniskt. Direktivet ställer inte krav på uppbyggnad av nya
databaser, och ska vara infört i svensk lagstiftning senast 15 maj 2009.
Direktivet omfattar offentliga myndigheter i vid bemärkelse (i Sverige
myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga
förvaltningsuppgifter). Dessa ska senast 2010 ha tagit fram upplysningar som
beskriver informationen beträffande innehåll, uppkomst och aktualitet samt
hur de presenteras och fungerar i det sammanhängande
informationssystemet. Informationen får begränsas bara om det kan skada
internationella förbindelser, allmän säkerhet eller försvaret.
Betydelse för Karlskrona
Karlskrona kommun har under ett par år förberett sig för Inspire-direktivet
genom att försöka samla all geografisk information på ett ställe. En del av
informationen är dock knuten till fastighet och inte exakt koordinatsatt vilket
gör att den kan vara av begränsad betydelse.
För kommunernas del innebär direktivet egentligen inte ökade skyldigheter. I
2 kap 2§ i förslaget till miljöinformationslag står det: ”I fråga om Forts
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§ 86 forts
Remiss angående införande av Inspire-direktivet i svensk lagstiftning;
förslag till ny miljöinformationslag m.m.
kommunerna får föreskrifterna endast avse information och tjänster som
kommunerna är skyldiga att samla in eller hålla tillgängliga enligt annan lag
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av annan lag eller till följd av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.”
I förslaget till miljöinformationsförordning finns ett ännu ej genomarbetat
förslag där man inte bestämt vem som ska tillhandahålla information om
avloppsanläggningar, skolor och sjukhus. Kommunerna föreslås bli skyldiga
att tillhandahålla information om avslutade avfallsanläggningar och
avslutade deponier.
Synpunkter
Karlskrona kommun ser mycket positivt på att rumslig information görs lätt
tillgänglig. Detta kommer att öka möjligheterna till en effektiv
samhällsplanering i framtiden. Karlskronas egen information är sedan lång
tid tillbaka digitaliserad.
I 20§ i förslaget till miljöinformationsförordning finns instruktioner om vilka
anläggningar för miljöövervakning som ska omfattas. Anläggningar för
övervakning av luftkvalitet saknas, och bör tillhandahållas av länsstyrelse
eller luftvårdsförbund.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 11 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att tillstyrka det föreslagna införandet av Inspire-direktivet i svensk
lagstiftning med bilagda synpunkter.
_____________

10 mars 2009
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2008.207.430

§ 87
Remiss, 2009-01-28, Ansökningsformulär för Biosfärområde Blekinge
Arkipelag, nominering till Unesco 2010.
Karlskrona, Karlshamns och Ronneby kommuner samverkar med
Länsstyrelsen Blekinge för att bilda ett biosfärområde i Blekinges skärgårdsoch kustlandskap. Detta arbete, benämnt Blekinge Arkipelag, startade år
2005. En förstudie har utarbetats, ”Rapport från förstudien om bildande av
Biosfärområde Blekinge skärgård med kust”, daterad 2007-10-31. Efter detta
har de ovan angivna parterna gemensamt undertecknat ett samarbetsavtal för
bildande av biosfärkandidatområde Blekinge skärgård med kust, daterad
2008-02-28.
En styrgrupp med ledamöter från de ingående parterna leder arbetet och har
till sitt förfogande en arbetsgrupp med representanter från sina respektive
organisationer.
Arbetet med en utformning av ansökan är nu färdigställd och en bred remiss
på densamma har sänts ut till de deltagande parterna men också till
organisationer, myndigheter och allmänhet.
Avsikten är att efter avslutad remissomgång ärendet skall tillställas de
ingående parterna för slutgiltigt beslut avseende en ansökan till UNESCO.
Detta avses att ske under slutet av första halvåret 2009. Målsättningen är att
UNESCO kan fatta beslut i ärendet under år 2010.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår för ytterligare beredning.
_________

10 mars 2009
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2008.834.007

§ 88
Yttrande över granskning av IT-miljö och IT-kostnader.
På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young genomfört en
övergripande granskning av kommunens IT-miljö. Syftet har varit att ge en
bild av om kommunens IT-miljö är ändamålsenlig, kostnadseffektiv och ger
god nytta för medborgare och verksamhet.
Revisorerna önskar erhålla kommunstyrelsens kommentarer till rapportens
slutsatser och förslag och kommunledningsförvaltningen lämnar följande
förslag till yttrande.
Revisorerna rekommenderar kommunen att utveckla och följa upp områdena
i upprättad lista. Efter varje punkt kommenteras vilka åtgärder som pågår
eller som planeras genomföras.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 17 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att lämna upprättat yttrande till kommunrevisionen
_________

10 mars 2009
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2009.147.042

§ 89
Bokslut för kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen och
serviceförvaltningen 2008.
Ekonom Peter Olausson föredrar ärendet.
Bokslutet för kommunstyrelsens verksamheter redovisas i 3 delar, de olika
delarna är:
•
•
•

Kommentarer till bokslut
Bokslutsanalys
Verksamhetsberättelser

Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 13 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna bokslutet för 2008,
2. att besluta om överföring av kvarvarande investeringsmedel till 2009 för
projekten elektronisk handel, säker inloggning och Meta-katalog.
3. att investeringsmedlen för växel/telefoni förs över till 2009, samt
4. att ge kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen i uppdrag
tillsammans utreda IT-enhetens och telefoniverksamhetens ekonomiska
modell för interndebitering.
____________
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2009.147.042

§ 90
Personalbokslut 2008 för Kommunledningsförvaltningen och
Serviceförvaltningen
Personalsekreterare Anders Reiz föredrar ärendet.
Härmed översänds Personalbokslut 2008 för Kommunledningsförvaltningen
och Serviceförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 16 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta kommunledningsförvaltningens och serviceförvaltningens förslag till
personalbokslut 2008.
___________
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2008.503.041

§ 91
Förändringar i Internbudget för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen år 2009
Härmed överlämnas förslag till hur de nya besparingskraven avseende
omställningspaket, semesterskuld och inköp skall balanseras i internbudgeten
för kommunstyrelsen / kommunledningsförvaltningen för år 2009.
Det totala besparingsbeloppet för 2009 är 1.092 tkr som skall fördelas mellan
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen. Inköpsbesparingen
uppgår till 152 tkr, semesterskuldsbesparingen till 140 tkr och
omställningspaketet till 800 tkr. De båda förvaltningarna har gjort en
överenskommelse om hur besparingarna skall fördelas baserat på hur
kostnadsfördelningen mellan förvaltningarna ser ut för respektive
besparingskrav.
För kommunledningsförvaltningens del blir de poster som skall balanseras
91.200 kr för inköpsposten, 61.600 kr på semesterskulden och 400 tkr av
omställningspaketet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
inköpsbesparingen fördelas ut procentuellt på förvaltningens olika
verksamheter baserat på 2008 års inköpskostnader. Besparingarna avseende
semesterskuld och omställningspaketet vill förvaltningen initialt lägga
centralt på den övergripande verksamhet som kommunchefen är
budgetansvarig för. Arbete kring att infria besparingen för
omställningspaketet pågår, när detta är helt klart är tanken att flytta ut
besparingen direkt till den/de verksamheter där effekten skall hämtas hem.
Avseende semesterskulden så sker denna uppföljning idag centralt för
förvaltningen som helhet varför vi anser det mest lämpligt att balansera
denna post här.
Kommunstyrelsen beslutade 090203 att 150 tkr skulle tas ur projektbudgeten
för styrning och ledning för att finansiera den tillkommande kapitalkostnaden
för investeringen av informationstavlor/skyltar.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 150 tkr förs över från
projektbudgeten till basbudgeten, genom att minska posterna för integration
med 50 tkr och personalområdet med 100 tkr.
Forts
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§ 91 forts
Förändringar i Internbudget för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen år 2009
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 12 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna ovan nämnda förändringar i 2009 års internbudget för
kommunstyrelsen / kommunledningsförvaltningen
________
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2008.503.041

§ 92
Förändringar i Internbudget för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen
år 2009
Härmed överlämnas förslag till hur de nya besparingskraven avseende
omställningspaket, semesterskuld och inköp skall balanseras i internbudgeten
för kommunstyrelsen/service-förvaltningen för år 2009.
Det totala besparingskravet för år 2009 är 1 092 tkr som skall fördelas mellan
serviceförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Efter
överenskommelse mellan de båda förvaltningarna uppgår
serviceförvaltningens del av besparingskraven till 539 200 kr. Fördelat på
inköpsbesparing med 60 800 kr, semesterskuldbesparing med 78 400 kr och
omställningspaket med 400 tkr. Förvaltningen föreslår att inköpsbesparingen
fördelas ut procentuellt på förvaltningens olika verksamheter fördelat på
2008 års inköpskostnader. Besparingarna avseende semesterskuld och
omställningspaket vill förvaltningen initialt hantera centralt på den
övergripande verksamhet som förvaltningschefen är ansvarig för. Arbetet
kring att infria besparingen för omställningspaketet pågår, när detta är helt
klart är tanken att flytta ut besparingen direkt till den/de verksamheter där
effekten skall hämtas hem. Avseende semesterskulden så sker denna
uppföljning idag centralt för förvaltningen som helhet varför vi anser det
mest lämpligt att balansera denna post där.
Förutom ovanstående föreslår serviceförvaltningen att 6 698 tkr avseende
lönekostnader för förvaltningens enhetschefer överförs från övergripande
verksamhet till den verksamhet som respektive chef ansvarar för i syfte att
uppnå en mer korrekt kostnadsbild. Dessutom föreslås en omfördelning om
589 tkr, motsvarande 1,5 tjänst, från verksamhet IT och Telefoni till
verksamhet Ekonomi- och Personalservice med anledning av den förra
verksamhetens kostnader för ekonomiadministration.
Serviceförvaltningen i skrivelse daterad 16 februari 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna ovan nämnda förändringar i 2009 års internbudget för
kommunstyrelsen/ serviceförvaltningen.
________

10 mars 2009
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2009.155.042

§ 93
Årsbokslut för Karlskrona kommun samt moderbolagskoncernen.
Stf ekonomichef Bengt Nilsson, VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och
personalchef Anneli Ekström föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 mars 2009
lämnat yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut
för år 2008.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att godkänna bokslutet för år 2008 och överlämna detta till kommunens
revisorer, samt
2. att beslut om överföring av investeringsmedel tas av kommunstyrelsen
först efter bokslutsberedningen den 24:e och 25:e mars 2009.
--Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn – och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 1,7 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Av den positiva avvikelsen om 1,7 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
barn- och ungdomsnämnden.
Handikappnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse från budget med -3,4
mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med -3,4 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
handkappnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Forts
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§ 93 forts
Årsbokslut för Karlskrona kommun samt moderbolagskoncernen.
Den positiva avvikelsen med 0,3 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
idrotts- och fritidsnämnden.
Kulturnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,1 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen om 0,1 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
kulturnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten exkl bostadsanpassningsbidrag en
positiv avvikelse om 0,4 mkr.
För bostadsanpassningsbidrag redovisas en negativ avvikelse om -0,1 mkr.
Eftersom kostnaderna för detta bidrag endast till mindre del kan påverkas,
omfattas detta anslag inte av principerna för överföring av över- eller
underskott.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 0,4 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
miljö- och byggnadsnämnden.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag om -0,1 mkr föreslås
täckas av kommunkassan i sin helhet.
Socialnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten individ och familjeomsorg exkl
socialbidrag en negativ avvikelse om -8,2 mkr.
För socialbidrag redovisas en negativ avvikelse om –6,5 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg om
-8,2 mkr balanseras i ny räkning hos socialnämnden.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -6,5 mkr föreslås täckas av
kommunkassan.
Tekniska nämnden
Sammantaget redovisar Tekniska nämnden en negativ avvikelse mot budget
med -0,1 mkr
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar sammantaget en
negativ avvikelse om –0,6 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen om -0,6 mkr för Tekniska nämnden
skattefinansierad verksamhet föreslås balanseras i ny räckning hos tekniska
nämnden.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett positivt
resultatutfall om 0,5 mkr.
Forts
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§ 93 forts
Årsbokslut för Karlskrona kommun samt moderbolagskoncernen.
Förslag till bokslutsdisposition:
Det positiva utfallet med 0,5 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
tekniska nämnden.
Utbildningsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 1,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen skall balanseras i ny räkning hos
utbildningsnämnden.
Äldrenämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 3,1 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen föreslås balanseras i ny räkning hos äldrenämnden.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt vissa nämnder
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsförvaltningen
jämte dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre
nämnder utvisar positiva avvikelser från budgeten med totalt 7,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 7,2 mkr föreslås återföras till kommunkassan i
sin helhet.
_______
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2008.1061.370

§ 94
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 juni 2008 § 62
hemställt åt kommunstyrelsen att besluta att överföra huvudmannaskapet för
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxenutbildning från Barn
och ungdomsnämnden till Utbildningsnämnden med full verkan från och
med 1 januari 2009, att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen, under hösten 2008 förbereder denna övergång,
samt att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra
erforderliga ramjusteringar.
Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens allmänna utskott den 5
augusti 2008 § 57 för att invänta utbildningsnämndens beslut, samt att
ärendet skulle kompletteras med hur dialogen har förts med berörda
föräldrar.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 15 oktober 2008 § 60,
beslutat att ställa sig positiv till förslaget att flytta den organisatoriska
tillhörigheten för gymnasiesärskolan och särvux till utbildningsnämndens
ansvarsområde.
Förvaltningschef Barbro Karsvall och förvaltningschef Göran Palmér har i
skrivelse daterad 2 februari 2009 redogjort för hur dialogen har förts med
berörda föräldrar.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och
särskolans vuxenutbildning från Barn och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med 1 januari 2009,
2. att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen, förbereder denna övergång, samt
Forts
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§ 94
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
3. att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enlighet med ovan.
_____
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2009.150.2524

§ 95
Förvärv av fastigheten Mo 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona
kommun
Mogården är belägen centralt i Rödeby, kartbilaga 1. Landstinget Blekinge
äger fastigheten, men kommunen hyr den av landstinget som vårdbyggnad
för äldrenämndens del
Fastigheten är på 8411 kvm och byggnaden innehåller 4692 kvm vari ingår
bottenplan med 2346 kvm. Befintligt särskilt boende innehåller 37 platser i
form av enkelrum. Årshyran är f.n. 3,7 mkr.
Kommunen har intresse av att på sikt utveckla äldreboendet i Rödeby, men
någon annan lämplig lokalisering är svår att finna i och runt Rödeby.
Landstinget har inget större behov av att ha fastigheten kvar i sin ägo då det
är kommunen som hyr och är huvudman för äldrevården. Mark och
exploatering har med anledning härav förhandlat med landstinget om ett
förvärv av fastigheten. Parterna har enats om en köpeskilling om 6,0 mkr,
vilket är det bokförda värdet.
Fastigheten är förbunden med den närliggande vårdcentralen via en
gångkulvert och landstinget önskar disponera några mindre ytor för terapi,
arbetsträning etc. i souterrängvåningen hyresfritt i 10 år. Detta påverkar inte
kommunens verksamhet, tvärtom.
Fastighetsavdelningen har sammanställt bilagda ekonomiska analys
betträffande köp av Mogården, bilaga 2. I korthet framgår det av analysen att
kommunen gör en besparing vid ett förvärv med ca 1,1 mkr/år och en
köpeskilling på 6,0 mkr. Vid en om- och tillbyggnad av Mogården är det
kostnadsneutralt med en nybyggnad. Avsikten är under rådande ekonomiska
omständigheter driva verksamheten med nuvarande standard under
ytterligare 5-6 år.
Landstingsfullmäktige behandlar försäljningen vid sitt sammanträde i maj
varför tillträde är satt till den 30 juni 2009. Landstingsstyrelsen tillstyrkte
försäljningen vid sitt sammanträde 2009-02-06. I övrigt sker förvärvet på
sedvanliga villkor.
Forts
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§ 95 forts
Förvärv av fastigheten Mo 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona
kommun
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 6 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förslaget daterat 6 mars 2009 som
innehåller 2-attsatser.
Kommunstyrelsen kommunfullmäktige beslutar
1. att förvärva fastigheten Mo 1:47 för 6 000 000 kronor av Landstinget
Blekinge samt
2. att köpet finansieras dels genom i anspråkstagande av
kommunfullmäktiges investeringsreserv med 4 400 000 kronor dels genom
nyupplåning av resterande 1 600 000 kronor.
________
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2009.151.252

§ 96
Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun
Landstinget Blekinge äger fastigheten Blåvingen 1, tidigare Habiliteringen,
uppe i Bergåsa.
Landstingets verksamhet i fastigheten är numera flyttad och den behövs ej
längre för någon av deras verksamheter. Fastigheten är välbelägen i Bergåsa
intill idrottsplatsen och det område som är påtänkt som ett
utvecklingsområde i nordöstra Bergåsa.
Tomten är på 3551 kvm och är i gällande detaljplan avsedd för allmänt
ändamål, A-område. Huvudbyggnaden är ursprungligen uppförd 1952 samt
ombyggd 1982 för verksamhetsanpassning till omsorgsverksamheten.
Lägenhetsytan är ca 1680 kvm. Fastigheten är taxerad som specialenhet,
vårdbyggnad och därmed undantagen fastighetsskatt.
Handikappnämnden/förvaltningen har stort behov av att etablera ny
korttidsverksamhet med de krav som verksamheten ställer på kombinationen
av fritidsutrymme både inom- och utomhus, övernattningsmöjligheter etc.
Handikapps syn på ett nytt korttidsboende berörande ett köp av Blåvingen 1
framgår av bilagda skrivelse. De menar att läget och tomten är perfekt ur
deras synpunkt och att de vid en nybyggnation kan lämna fyra villor de har
verksamhet i dag. Deras skrivning talar för sig själv om deras behov och det
angelägna att förvärva fastigheten ur deras synpunkt.
Utöver ovanstående kan påpekas fastighetens strategiska läge vid en
utveckling av det i ÖPL´n utpekade utvecklingsområdet för nya bostäder i
Västra Mark, norr om Blåvingen 1. Fastigheten är en nyckelfastighet vad
gäller åtkomst av utvecklingsområdet och tillräckligt stor för att utveckla för
annat ändamål eller i kombination med en nybyggnad för handikapps behov
och övrig exploatering. Bara ur den aspekten borde den ingå i kommunens
markreserv.
Mark och exploatering har förhandlat med landstinget om ett förvärv av
Blåvingen 1 och parterna har enats om en köpeskilling om 1,5 miljoner.
Landstingsfullmäktige behandlar försäljningen vid sitt sammanträde i maj
varför tillträde är satt till den 30 juni 2009. Landstingsstyrelsen tillstyrkte
försäljningen vid sitt sammanträde 2009-02-16. I övrigt sker förvärvet på
sedvanliga villkor.
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§ 96 forts
Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 17 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att föreslå kommunfullmäktige att för 1.500.000 kronor förvärva
fastigheten Blåvingen 1 av Landstinget Blekinge samt
2. att föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiera förvärvet av
fastigheten genom att ianspråkta 1.500.000 kr av investeringsreserven.
________
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2009.154.107

§ 97
Ändring av revers mellan Karlskrona Kommun och AB
Karlskrona Moderbolag
Vd för Moderbolaget Lottie Dahl Ryke föredrar ärendet.
AB Karlskrona Moderbolag bildades 1996 och köpte aktierna i
dotterbolagen för 120 mkr av kommunen. Moderbolaget lånade 120 mkr av
Karlskrona kommun för förvärvet. Lånerevers som upprättades har en löptid
på 20 år och gäller tom oktober 2016. Räntan är 11,9% vilket var en
marknadsmässig ränta när lånet togs. Räntan för lånet uppgår till 14,3 mkr
per år (11,9% x 120 mkr). Räntekostnaden i Moderbolaget täcks av att
dotterbolagen lämnar koncernbidrag till Moderbolaget.
Ändrad lagstiftning
I december 2008 beslöts att ändra skattelagstiftningen med verkan från den
1 januari 2009. Ändringen innebär att räntekostnader som avser lån som
tagits för att köpa aktier eller andra ägarandelar inte är skattemässigt
avdragsgill. Syftet med ändringen i lagstiftningen är att stoppa skatteflykt
där räntetransaktioner görs mellan svenska och utländska bolag som har som
syfte att minska bolagets skattekostnad i Sverige. Lagändringen är utformad
så att räntekostnaden hos ett skattepliktigt bolag inte är avdragsgill under
förutsättning att:
1. motsvarande ränteintäkt inte beskattas eftersom mottagaren av
ränteintäkten inte är skyldig att betala skatt och
2. räntekostnaden avser lån i samband med förvärv av aktier (eller andra
ägarandelar).
Aktiebolag är skattskyldigt till inkomstskatt vilket inte kommuner är. Detta
innebär att ändringen av lagstiftningen gäller för lån mellan kommun och
Moderbolag om lånet avser förvärv av aktier. I Karlskronas fall är räntan på
14,3 mkr inte skattemässigt avdragsgill i Moderbolaget.
Ett undantag för ändringen i lagstiftningen är om överlåtelsen av aktierna
motiveras av affärsmässiga skäl. Möjligheten till att Moderbolaget skulle
kunna hävda affärsmässiga skäl bedöms vara små. Den bedömningen görs
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) generellt för kommunernas
skäl till koncernbildning. Öhrlings Price Waterhouse Coopers (ÖPWC) har
gjort sin bedömning utifrån det fullmäktige beslut som avser bildandet av
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§ 97 forts
Ändring av revers mellan Karlskrona Kommun och AB
Karlskrona Moderbolag
bolagskoncernen i Karlskrona. ÖPWC bedömer också möjligheten till att
hävda affärsmässiga skäl till koncernbildningen som liten.
1. Oförändrad revers
Om man låter reversen vara oförändrad och dotterbolagen lämnar
koncernbidrag motsvarande räntekostnaden innebär det en skattekostnad för
Moderbolaget om 3,8 mkr per år (helårseffekt) (26,3% x 14,3 mkr).
Om man låter reversen vara oförändrad och dotterbolagen inte lämnar
koncernbidrag innebär det att Moderbolaget kommer att ha ett underskott på
14,3 mkr/år. Moderbolagets utdelningsbara medel (fritt eget kapital)
minskar då med 14,3 mkr/år. Möjligheten att ta utdelning från Moderbolaget
utan skattekonsekvenser minskar då med 14,3 mkr/år.
2. Växla internt lån till externt lån
SKL rekommenderar att man löser befintligt lån mellan kommunen och
moderbolaget och att moderbolaget tar ett nytt lån externt (dvs lånar upp
själv på finansmarknaden). Återbetalningen av lånet använder kommunen
till amortering och minskar därmed sin räntekostnad. Tanken är att den lägre
räntekostnaden ersätter den uteblivna ränteintäkten. För Karlskronas del
skulle ett sådant förfarande innebära att kommunen får en lägre räntekostnad
med ca 5 mkr (vid ränta om 4%). Den uteblivna ränteintäkten uppgår till
14,3 mkr. Kommunen skulle således försämra sitt resultat med ca 9 mkr/år
eftersom räntan på reversen är högre än dagens ränteläge. Utdelningen från
Moderbolaget kan höjas med 9 mkr/år för att kompensera
resultatförsämringen. Tom år 2011 kan utdelningen göras utan skatteeffekt.
3. Växla internt lån till externt samt ränteskillnadsersättning
Den befintliga reversen löper till oktober 2016. Kommunen och
moderbolaget skulle kunna avtala att moderbolaget ska betala
ränteskillnadsersättning till kommunen för den tid som återstår av reversen.
Ränteskillnaden är då skillnaden mellan 11,9% i reversen och kommunens
räntekostnad. Kommunen kompenseras då för skillnaden på 9 mkr/år om
moderbolaget lägger om lånet externt. Kommunen får då
ränteskillnadsersättningen som en engångspost för återstående tid av
reversen. Ränteskillnadsersättning uppgår till ca 63 mkr (9 mkr/år * 7 år).
Moderbolaget skulle då betala 183 mkr för lösen av reversen om 120 mkr.
Kommunen amorterar då 183 mkr och får ytterligare ca 2 mkr i lägre
räntekostnad.
Kommunen får (per år):
• 9 mkr i ränteskillnadsersättning
• 7 mkr i lägre räntekostnad om amortering görs med 183 mkr
(183x4%)
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§ 97 forts
Ändring av revers mellan Karlskrona Kommun och AB
Karlskrona Moderbolag
Moderbolaget betalar förutom de 9 mkr/år till kommunen även en extern
ränta om ca 9 mkr (183 mkr x 5%). Ränteskillnadsersättningen omfattas då
av den ändrade lagstiftningen och är inte avdragsgill dvs moderbolaget får
betala skatt på denna ca 2 mkr/år. (Alternativt kan moderbolaget avstå från
koncernbidrag och därmed inte få någon skattekostnad. Moderbolaget får då
ett negativt resultat om 9 mkr/år som gör att utdelningsbara medel (fritt eget
kapital) i moderbolaget minskar)
Slutsats
Alternativen ovan kan sammanfattas så här
1. Oförändrad revers: moderbolaget kommer att betala 4 mkr/år i skatt,
kommunens intäkt är 14 mkr och moderbolagets kostnad 18 mkr.
2. Lägga om lån från internt till externt: kommunens får en negativ
resultatpåverkan om 9 mkr/år, moderbolagets kostnad sänks till 6 mkr. Extra
utdelning kan göras med 9 mkr/år utan skatteeffekt fram tom år 2011.
3. Lägga om lån från internt till externt samt ränteskillnadsersättning:
moderbolaget får en kostnad om 20 mkr (9 ränteskillnad + 9 ränta externt +
2 skatt) jämfört med dagens 14,3 mkr. Kommunen får en intäkt om 16 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har efter förmiddagens sammanträde
upprättat en ny skrivelse daterad 10 mars 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till den skrivelse som är upprättad den 10
mars 2009.
Kommunstyrelsen kommunfullmäktige beslutar
1.att reversen mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona Moderbolag
ska upphöra, samt
2.att ge AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att teckna nytt lån hos extern
långivare med motsvarande belopp som ursprunglig revers.
________
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2009.116.340

§ 98
Förlag till nya allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 7, hemställt
att kommunfullmäktige beslutar att de nya allmänna bestämmelserna för
användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA).
Anledningen till bestämmelserna är nylagstiftning från den 1 januari 2007.
Då infördes en ny lag som heter: Lagen om allmänna vattentjänster
2006:412. Den ersatte den gamla VA-lagen från 1970 som nuvarande ABVA
är baserad på. Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett
textförlag till ny ABVA som följer lagen om allmänna vattentjänster vilket
Karlskrona kommun följer.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att besluta om att de nya allmänna bestämmelserna för användande av
Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
ska gälla från och med det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
_____
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2007.293.370

§ 99
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Vd för Affärsverken Jan Svensson och vd för Moderbolaget Lottie Dahl
Ryke föredrar ärendet.
Affärsverken AB har sedan 1990 bedrivit utbygganden av fjärrvärme i
Karlskrona. För produktion av fjärrvärme har två större
produktionsanläggningar uppförts, dels 1994 med värmeverk Väster Udd och
dels 2001 med värmeverk Gullberna. Dessutom driver Affärsverken ett
mindre antal närvärmeanläggningar bl.a. i Rödeby, på Sturkö, och i Torskors.
Produktionsanläggningarna är utnyttjade så långt det går och behov av
ytterligare produktion föreligger. Satsningen på ett utbyggt fjärrvärmenät i
Karlskrona, som hade stora miljöföretecken när beslutets togs 1990, har visat
sig vara Karlskrona kommuns största miljöinvestering genom tiderna..
Mätningar av luftkvalitén har visat att utsläppsnivån kraftigt minskat i
Karlskrona tätort.
Affärsverkens styrelse tog 28 januari 2001 beslut att uppdra till VD
genomföra en förstudie för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen sam
uppförandet av ny produktionsanläggning och i samband med utredningen
även ta med frågan om samtidig el-generering.
Förstudien, daterad juli 2004, innehåller ett stort material och beskriver en
föreslagen handlingslinje och bolagets utbyggnad inom affärsområde Värme.
Förstudien har behandlats och godkänts i Affärsverkens styrelse 26
november 2004 och i AB Karlskrona Moderbolag 26 april 2007 och ligger
helt i linje med antagen energiplan för Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslut den 26 april 2007 § 59, utmynnade i ett uppdrag
åt Affärsverken:
Att återkomma med etappvis utbyggnad av produktionsanläggningen samt att
etapp I skulle eldas med biobränslen samt förses med el-generering,
Att finansieringsalternativen skulle utredas,
Att Affärsverken AB skulle inhämta igångsättningstillstånd när anbud
kommit in, samt
Att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för
Rödeby samhälle särskild skulle beaktas.
Satsningen skulle även bli en del i Karlskrona kommuns ambitioner att
minska oljeberoendet i kommunen och uppfylla målsättningarna som finns i
Energiplan 2006. Målsättningen är att samtliga flerfamiljsfastigheter år 2020
värms med förnybar energi.
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§ 99 forts
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Affärsverken har sedan kommunfullmäktige beslut arbetat fram ett
upphandlingsdokument och under januari 2009 har anbud inkommit. Vid
sammanställningen har investeringsvolymen för etapp I av kraftvärmeverk
Karlskrona stannat vid 750 mkr. Slutförhandlingar med entreprenörerna
beräknas avslutas under april 2009.
Att investera i infrastruktur, vilket ett kraftvärmeverk kan räknas till, har en
mycket gynnsam påverkan på sysselsättningen i regionen. Med en beräknad
byggtid av tre år har den totala sysselsättningen beräknats till 85 manår,
vilket tillför regionen ett bra tillskott i nuvarande arbetsmarknadssituation.
Yrkanden
Lars Hildingsson (S) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i beslutet utan
återkommer till kommunfullmäktige.
Matts Lindbom (C), Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Günter Dessin (V) yrkar att ärendet återremitteras.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremiss. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna ingångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona inom
ramen av 750 mkr,
2. att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen för Rödeby,
3. att Affärsverken Karlskrona AB följer redan antagen finanspolicy, samt
4. att lån upptas i erforderlig omfattning via koncernbanken.
_______
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2009.134.004

§ 100
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 februari 2009.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 11 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen
________
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2008.526.611

§ 101
Svar på motion om kommunal förskola
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2008 § 80, av
Patrik Hansson (S). Motionären har föreslagit att uppdra åt barn- och
ungdomsnämnden att omgående strarta en kommunal förskola på Verkö.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009 § 9,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med
förslaget omkring skolstrukturen i Lyckebyområdet finns också
förslag på en kommunal förskola på Verkö, varigenom motionärens
intentioner behandlas och beslutas i detta ärende.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till motionen.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Patrik Hanssons bifallsyrkande till
motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hanssons bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
Patriks Hanssons förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
________
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2008.254.611

§ 102
Svar på motion om satsning på fler skolor och förskolor med Grön flagg.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 juni 2008 § 93, av
Jeanette Petersson (S), Roland Andreasson (S) och Lisbeth Bengtsson (S).
Motionärerna har föreslagit att kommunfullmäktige ger barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att verka i motionens anda, samt att barn- och
ungdomsnämnden reserverar lämpligt belopp i sin internbudget för år 2009
och 2010.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009 § 7,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att arbetet med
miljöfrågor och hållbar utveckling är mycket angelägna i arbetet med
barn och ungdomar i Karlskrona kommun. Metoderna kring hur man väljer
är däremot olika beroende på varje skolas profilering och viljeinriktning.
Detta arbete styrks och är väl uttalat redan idag i t ex kursplaner och
Karlskrona kommuns skolplan. För att stimulera skolor och förskolor att än
mer lyfta fram arbetet med hållbar utveckling, inte nödvändigtvis Grön Flagg
anser förvaltningen att det i första hand inte är en ekonomisk ersättning som
kan stimulera detta arbete utan mer att genom förvaltningsledning mot
rektorer visa på det viktiga i detta arbete och aktualisera och tydliggöra den
politiska viljeinriktningen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till motionens att-sats 1; att
kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att verka i
motionens anda, samt yrkar bifall till barn- och ungdomsnämndens att-sats 2:
att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att återkomma till barn- och
ungdomsnämnden med en redovisning kring hur förvaltningen arbetar med
hållbar utveckling.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall Patrik Hanssons bifallsyrkande till motionens
att-sats 1.
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§ 102 forts
Svar på motion om satsning på fler skolor och förskolor med Grön flagg.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hanssons bifallsyrkande till motionens attsats 1 och barn- och
ungdomsnämndens att-sats 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt Patriks
Hanssons förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla motionens att-sats 1, samt
2. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att återkomma till barnoch ungdomsnämnden med en redovisning kring hur förvaltningen arbetar
med hållbar utveckling.
________
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2006.39.024

§ 103
Svar på motion angående lönesättning för högre chefer.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4, av
Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att en
kompensationskommitté inrättas. Denna kommitté ska vara sammansatt av
representanter från fullmäktiges partier. Den ska granska och godkänna alla
anställningsavtal med förvaltnings- och bolagschefer innan de signeras av
kommunens företrädare.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 16 februari 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att påståendet att
Karlskrona kommun skulle ha en hög lönenivå för högre chefer stämmer inte
med den bild som vi har fått fram vid olika lönejämförelser. En jämförelse av
löner på förvaltningschefsnivå och motsvarande inom 3KVH och med andra
kommuner i landet visar att Karlskrona kommun har en förhållandevis låg
lönenivå för högre chefstjänster. Denna bild bekräftas också av
lönejämförelser som gjorts via media och av de rekryteringsbolag Karlskrona
kommun har använt vid bl a förvaltningschefstillsättningar.
Vidare påstår motionären att det finns förmånliga pensionsavtal för högre
chefer i Karlskrona kommun. Några sådana avtal skrivs inte längre. Däremot
arbetar Karlskrona kommun just nu med ett omställningsprogram som
erbjuder medarbetare att gå i pension vid 62 års ålder till en nivå på 75%
fram till ordinarie pensionsålder förutsatt att tjänsten kan dras in eller ersättas
med annan medarbetare vars tjänst kan dras in. Detta är ett generöst
erbjudande och projektet kommer att pågå under 3 år som ett led i arbetet
med att komma tillrätta med kostnadsnivån inom Karlskrona kommun.
Att utifrån dessa förutsättningar tillsätta en kompensationskommitté som ska
granska och godkänna alla anställningsavtal med förvaltnings- och
bolagschefer bedöms inte vara aktuellt. Dels är påståendena ang lönenivå och
pensionsavtal inte underbyggda med fakta, dels görs en granskning av
förvaltningschefers avtal via kommunstyrelsen som idag har uppdraget att
anställa förvaltningschefer. Vidare finns en personaldelegation vars uppdrag
är att säkerställa att Karlskrona kommun för en sund och avtalsenlig
lönepolitik och denna delegation består av representanter från fullmäktiges
partier.
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§ 103 forts
Svar på motion angående lönesättning för högre chefer.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
___________
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2006.35.512

§ 104
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari
2006, § 4 av Magnus Jönsson. Förslaget är att det föreslås en alternativ
lösning av busstrafiken på Trossö, gågata på Borgmästaregatan, samt
enkelriktning runt Hoglands park.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 9 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 2008 § 53 innehåller till
viss del samma synpunkter det vill säga busstrafik i
en ringled runt Trossö och Borgmästaregatan som gågata. Utredning pågår
om en ringled för bussar runt Trossö men är en fråga för trafikhuvudmannen
(Blekingetrafiken). Gågata längs Borgmästaregatan är genomförd 2008, men
kan utvecklas ytterligare.
Beträffande trafikmiljön runt Hoglands park planeras för dubbelriktning av
Landbrogatan och N Kungsgatan 2009, medan Parkgatan kvarstår som idag
med undantag för dubbelriktad busstrafik. Huvudmannen för
kollektivtrafiken ges därmed möjlighet att angöra med bussar längs
Parkgatan utan intrång i Hoglands park. Dagens trafikproblem utanför
”Kronan” och Ronnebygatan beräknas därmed upphöra då färre bussar angör
hållplats ”Kronan”.
Förslag om förändrad företrädesplikt i korsningen Ö Vittusgatan/N
Kungsgatan anser tekniska förvaltningen ej vara lämpligt då i princip all
trafik på Trossö styrs av högerregeln med undantag av väjning för trafik på
huvudled.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

10 mars 2009
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2008.136.312

§ 105
Svar på medborgarförslag om att bygga cykel- och gångbroar mellan
Karlskronas öar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Joachim Nilsson. Förslaget är att planera och bygg cykel- och
gångbroar mellan Karlskronas öar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 10 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de förslagna broarna
omfattar ca 3 km broar och ca 1,5 km anslutningsvägar.
Då vissa broar, enligt förslaget, korsar båtleder måste dessa broar byggas
med segelfria höjder, vilket betyder väsentligt högre kostnader än övriga
broar. Även anslutningsvägar på öarna ger högre kostnader än normalt.
Totalt bedöms kostnaderna uppgå till ca 200-250 mkr.
Tekniska förvaltningens bedömning är att förslaget ej är ekonomiskt möjligt
att genomföra i nuläget, men i ett längre perspektiv kan kanske någon
enstaka av de förslagna broarna kunna byggas om förslaget då kan prioriteras
i förhållande till andra angelägna projekt.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

10 mars 2009
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2008.4.512

§ 106
Svar på medborgarförslag om att bredda Spårgatan, delen Norra
Smedjegatan- Arvid Nilssonsgatan, eller inför parkeringsförbud på
sträckan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Reinhold Sehlin. Förslaget är att bredda Spårgatan mellan
Norra Smedjegatan- Arvid Nilssonsgatan, eller inför parkering förbjuden på
sträckan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 12 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Förvaltningen anser i
dagsläget att en breddning av gatan inte är aktuell då kostnaderna för detta
inte motsvarar den eventuella nyttan det skulle medföra i utökad
parkeringsyta och avser vidare att inom en snar framtid införa
parkeringsförbud på sträckan.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons bifallsyrkande till medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar
enligt Christina Mattissons bifallsyrkande.
Kommunstyrelsen kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
_______

10 mars 2009

Kommunfullmäktige

52

2007.418.828

§ 107
Svar på medborgarförslag om mötesplatser utomhus med aktiviteter för
äldre invånare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti
2007, § 115 av Thomas Berg. Förslaget är att det anläggs en mötesplatser
utomhus med aktiviteter för äldre invånare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 13 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Av skrivelsen framgår att
Marinen har genomfört en arkitekttävling för framtida utformning av
Amiralitetsparkens södra del (delen Högvakten–Alamedan/Amiralitetsgatan).
Planering pågår inom kommunen för utformning av Amiralitetsparkens norra
del. Skisser som framtagits redovisar bland annat en boulebana på den i
medborgarförslaget angivna platsen. Ytterligare åtgärder för olika aktiviteter
mm i parken kommer att bearbetas i den fortsatta planeringen varvid de i
medborgarförslaget föreslagna åtgärderna kommer att beaktas. Vilka
åtgärder som kommer att genomföras, eller tidpunkten för dessa, kan inte
besvaras i nuläget men kommer att behandlas i kommande budgetarbete.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

10 mars 2009
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2008.137.511

§ 108
Svar på medborgarförslag om att ta bort biltrafiken runt Hoglands
park, dubbelrikta för busstrafiken på Landbrogatan och gör gågata
längs N Kungsgatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Joachim Nilsson. Förslaget är att ta bort biltrafiken runt
Hoglandspark, låt busstrafiken gå dubbelriktat på västra vägen
(Landbrogatan) och gör gågata av den östra vägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 11 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Utredning pågår avseende
Hoglands Parks framtida utformning det vill säga en omgestaltning av parken
i syfte att förnya men också förbättra miljön. Utredningen kommer även
föreslå åtgärder i anslutning till parken för att ge bättre förutsättningar för
uteserveringar mm.
Beträffande trafiken runt Hoglands Park kommer Landbrogatan och
N Kungsgatan att dubbelriktas för trafik 2009 medan Parkgatan även i
fortsättningen kommer att vara enkelriktad för biltrafik. Bussangöring
kommer att anordnas längs Parkgatans norra sida. Bussarna kommer därmed
att angöra Parkgatan från N Kungsgatan och köra vidare norrut längs
Landbrogatan. Även dessa åtgärder bedöms ge positiva miljöeffekter.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 mars 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
________

10 mars 2009
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§ 109
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2008-12-05, dnr 436-10314-08, bidrag till dokumentationsfilm,
Lindholmen Karlskrona.
b) Beslut 2009-01-19, dnr 302-4023-07, ansökan om företagsstöd.
c) Beslut 2009-01-28, dnr 211-9163-08, tillstånd till allmän
kameraövervakning.
d) Yttrande 2009-01-29, dnr 100-8681-08, politik för en ny balans.
e) Beslut 2009-01-30, dnr 302-5916-08, ansökan om företagsstöd.
3.Sveriges kommuner och Landsting;
a) 09:04 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångvården. Ansvarsfördelning
mellan kommunerna och landsting m.m.
b) 09:05 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2009.
c) 09:08 Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar.
d) 09:09 Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
e) 2009-01-13, dnr 08/4875 Välfärdsmysteriet?
4. Kammarrätten i Jönköping
a) Beslut 2009-01-28 mål nr 76-09, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), m.m,; i fråga om prövningstillstånd.
5.Inbjudan till Kommuninvests föreningsstämma och seminarium 2 april
2009.
6. Lokalhyra för externa förhyrare.
7. Tack från industrigruppen i Karlskrona.
8. Blekingetrafiken, budget 2009.
9. Kvalitetsmätning om ungdomars fritid.
___________
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§ 110
Övrigt
Konferens
Yvonne Sandberg Fries (S) ställer frågan om hon har möjlighet att får åka på
Konferens om direktvalda medborgarstyrelser och råd i bostadsområden som
kommer att äga rum den 29 april 2009 i Stockholm.
Kommunstyrelsen beslutar
att medge Yvonne Sandberg Fries önskemål om att få åka på konferens om
direktvalda medborgarstyrelser och råd i bostadsområden.
--------------Klimatmanifestation
Ann-Charlotte Svenssons (S) informerar om att klimatmanifestationen Earth
Hour lockade i fjol 50 miljoner människor som under en timme drog ner på
belysningen världen över. Manifestationen kommer att äga rum den 28 mars
2009 mellan kl 20.30-21.30 genom att man släcker lampor och belysning.
Tommy Olsson (KD) informerar om att diskussioner pågår.
Ordförande påpekar att partierna bör göra något tillsammans och att man
håller en presskonferens för att uppmana allmänheten.
____________

7 april 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 7 april 2009.
§ 111 Information och föredragningar.
§ 112 Sail Karlskrona
§ 113 Fastställande av uppdrag/anställning i vilka förordnande av vigselförrättare och
förrättare för registrering av partnerskap ska erbjudas.
§ 114 Nordiska militära kamratföreningsmötet i Karlskrona 2009.
§ 115 Uppgradering av kommunikationstråk Baltic-link, riksväg 27, till europaväg
§ 116 Yttrande över betänkande säkerhetskontroller vid fullmäktige- och
nämndsammanträden (SOU 2009:9).
§ 117 Yttranden till Länsrätten i Blekinge i mål (1170-08) angående laglighetsprövning
avseende avsiktsförklaring rörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11.
§ 118 Yttrande till Länsrätten i Blekinge i mål (1171-08) angående laglighetsprövning
avseende försäljning av Skönstaviks camping.
§ 119 Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen.
§ 120 Yttrande över granskning av koncernbanken inom Karlskrona kommun.
§ 121 Yttrande över biosfärsområde Blekinge arkipelag.
§ 122 Ansökan om tillstånd för markarbeten m.m inom Knösö naturreservat.
§ 123 Budgetuppföljning februari 2009 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen
§ 124 Budgetuppföljning februari 2009 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
§ 125 Delegationsordning för kommunledningsförvaltningen.
§ 126 Delegationsordning för serviceförvaltningen inom kommunstyrelsen.
§ 127 Verksamhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2009.
§ 128 Förslag till yttrande över Blekingetrafikens förslag till marknadsplan 2010-2012.
§ 129 Riktlinjer för investeringar.
§ 130 Ändring av flyktingintroduktionens regelverk vid utbetalning av
introduktionsersättning.
§ 131 Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för folkölsförsäljning i
Karlskrona kommun.
§ 132 Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxa.
§ 133 Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona kommun.
§ 134 Revidering av investeringsprojekt elektronisk handel.
§ 135 Förslag till jämställdhetsplan för 2009.
§ 136 Svar på motion om att bygga mer i trä.
§ 137 Svar på motion om utannonsering av lediga befattningar.
§ 138 Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad av
fjärrvärmekapacitet.
§ 139 Förslag till förändrad organisatorisk tillhörighet för gymnasiesärskola och särvux.
§ 140 Begäran om igångsättningstillstånd för "kraftvärmeverk Karlskrona"
§ 141 Anmälningsärende
________________

7 april 2009
Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 7 april 2009, kl.08.30- 10.25, kl 11.30-12.15
Sammanträdet ajourneras kl 10.25-11.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (FP)
Christina Mattisson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Günter Dessin (V)
Richard Jomshof (SD)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (M)
Gerthie Olsson (S)
Björn Gustavsson (MP)

Närvarande

Ann-Louise Trulsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Maria Persson (C)
Håkan Eriksson (S)
Linda Ekström (S) kl 09.30-12.15
Per Henriksson (SD)

ersättare

2

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Utvecklings- och näringslivschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelsson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Vd Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 09.30-10.25 §§ 111
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Vd för Arena Rosenholm AB Michael Fransson kl 08.3008.50 §§ 111-112
Agenda 21-samordnare Sven-Olof Petersson kl 09.3010.25 §§ 111
Stf ekonomichef Bengt Nilsson kl 09.10-10.25 §§ 111
Förhandlingschef Mikael Jansson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Yvonne Sandberg Fries

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

7 april 2009

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 111-141
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Yvonne Sandberg Fries

3

7 april 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

april 2009 anslagits på kommunens

4
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§ 111
Information och föredragningar

1.

Sail Karlskrona, föredras av Vd för Arena Rosenholm AB Michael
Fransson.

2

Yttrande över biosfärsområde Blekinge arkipelag, föredras av agenda
21-samordnare Sven-Olof Petersson.

3.

Riktlinjer för investeringar, föredras av stf ekonomichef Bengt Nilsson.

4.

Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun, föredras av stf ekonomichef Bengt Nilsson och
förhandlingschef Mikael Jansson.

5. Ordförande informerar om att regeringen har beslutat att betala ut ett
engångsbelopp på 7 miljarder kronor till kommunerna för 2010 och
5 miljarder kronor i höjda statsbidrag för såväl 2011 som 2012.
_______

5
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§ 112
Sail Karlskrona
Vd för Arena Rosenholm AB Michael Fransson föredrar ärendet.

Följande redovisas;
• Bakgrund,
• Uppdrag,
• Vision,
• Varumärket Sail Karlskrona,
• Rekommendation,
• Möjligheter,
• Vision Sail Karlskrona,
• Ny vision Sail Karlskrona,
• Mål Sail Karlskrona,
• Rekommendationer mål,
• Strategi,
• Organisation,
• Ekonomi,
• Sponsorstruktur, samt
• Sponsorer

Information om Swedish Women´s Open som kommer att äga rum den 13-14
augusti 2009 i Karlskrona.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______

7 april 2009

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsens presidium
Kommunchefen
Akten
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2009.226.112

§ 113
Fastställande av uppdrag/anställning i vilka förordnande av
vigselförrättare och förrättare för registrering av partnerskap ska
erbjudas.
Karlskrona kommun har att föreslå till länsstyrelsen vilka personer som ska
förordnas som borgliga vigselförrättare/förrättare av registrering av
partnerskap. För närvarande är kommunfullmäktiges presidium, ett av
kommunalråden samt nuvarande och tidigare kommuncheferna förordnade
av länsstyrelsen för uppdraget. Övriga ledamöter i kommunstyrelsens
presidium har erbjudits uppdraget, men avböjt.
I Karlskrona kommun förrättas borgliga vigslar årets alla dagar på platser
som överenskommits med brudparen. För det mesta sker vigslarna under
helger eller på kvällstid. Det finns behov av fler aktiva
vigselförrättare/registrerare av partnerskap.
Från och till anmäler såväl politiker som tjänstemän sitt intresse för att vara
vigselförrättare, varför det kan vara av vikt att kommunstyrelsen fattar beslut
om vilka uppdrag/anställningar som till länsstyrelsen kan föreslås inneha
uppdraget som vigselförrättare/registrerare av partnerskap.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att erbjuda kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium att
förordnas som vigselförrättare/registrerare av partnerskap,
2. att om någon av presidieledamöterna avböjer förordnande ska ersättare
utses bland kommunstyrelsens ledamöter eller ersättare,
3. att erbjuda kommunchefen samt ytterligare en förvaltningschef samma
förordnande, samt
4. att samtliga ska förrätta såväl vigslar som registrera partnerskap
________

7 april 2009

Handläggare
Ekonomienheten
Akten

8

2008.469.105

§ 114
Nordiska Militära Kamratföreningsmötet i Karlskrona 2009
Sedan 1948 har det vartannat år genomförts ett centralt möte med de
Nordiska Militära Kamratföreningarna från Danmark, Norge, Finland och
Sverige. I år kommer mötet att genomföras torsdagen den 11 juni till
söndagen den 14 i juni i Karlskrona. Antalet deltagare beräknas till ca 250
personer. För arrangemanget i sin helhet ansvarar Försvarsmakten,
Marinbasen och F17 samt SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund).
Ett Nordiskt Kamratföreningsmöte manifesterar det nordiska samarbetet,
ökar förståelsen mellan de deltagande länderna och främjar samhörigheten
mellan de nordiska folken.
Mötet är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra Karlskrona som ort och sprida
kunskap om staden, dess kultur, historia och vackra läge.
Det 4 dagar långa programmet kommer att ha olika motton som Karlskronas
dag, Försvarsmaktens dag, Världsarvets dag.
Torsdagen den 11 juni, som är Karlskronas dag, planeras en parad från
Amiralitetskyrkan till Stortorget där Kommunfullmäktiges ordförande
kommer att hålla ett välkomstanförande.
Paraden kommer därefter att fortsätta till Stumholmen och Marinmuseum,
där Kommunstyrelsens ordförande hälsar välkommen och en lättare förtäring
serveras.
Kostnader, för kommunens del i detta arrangemang, utgörs av flaggning,
hyra av podier, förtäring samt en enkel broschyr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att för ovan angivna arrangemang avsätta 60 000 kronor ur projektbudgeten
för år 2009.
________

7 april 2009

Sekretariatet för Baltic Link
Handläggare
Akten

9

2009.122.014

§ 115
Uppgradering av kommunikationsstråket Baltic-Link, riksväg 27, till
europaväg
Vid det senaste mötet med partnerskapet för Baltic-Link Association togs
frågan upp att ansöka om europavägsstatus för riksväg 27, Karlskrona –
Göteborg. Ansökan görs av respektive regering till FN (United Nations
Economic Commission for Europe, UNECE) i Genève. En europavägsstatus
ska också ses som ett led i strävan att på sikt få vägen klassad som ett TENstråk (Trans European Network).
En förfrågan har gått ut till respektive medlem i Baltic-Link Association att
ge Växjö kommun, såsom ordförande i nätverket, mandat att agera i frågan.
Kommunledningsförvaltningen menar dock att Baltic-Link Association även
bör verka för att få med färjelinjen Karlskrona – Gdynia i den föreslagna
europavägen. Denna tanke har också mottagits positivt av
Gdynia stad som har föreslagit att den polska nationella vägen 6, mellan
Gdynia och Gdansk blir en del av den föreslagna Europavägen. I Gdansk
möter den nationella vägen 6 europavägarna E75 och E77. Det är vår
bestämda uppfattning att en gränsöverskridande europaväg skulle stärka
transportstråket väsentligt.
Således föreslår kommunledningsförvaltningen att Baltic-Link Association
tillsammans med systerorganisationen i Polen, Amber Road Cities
Association, tar fram en gemensam skrivelse att tillställa den svenska
respektive polska regeringen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att föreslå Baltic –Link Association tillsammans med Amber Road Cities
Association ta fram en gemensam skrivelse att tillställa den svenska
respektive polska regeringen med syfte att uppgradera vägen GöteborgKarlskrona- Gdynia- Gdansk till europaväg, samt
2. att ge fullmakt till Växjö kommun, såsom ordförande i nätverket BalticLink Association, att agera i denna fråga för vår räkning.
________

7 april 2009

Finansdepartementet
Handläggare
Akten

10

2009.172.100

§ 116
Yttrande över betänkande Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och
nämndsammanträden (SOU 2009:9)
Finansdepartementet har givit Karlskrona kommun möjlighet att avge
yttrande över betänkandet Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och
nämndsammanträden. Betänkandet tar sikte på att bl. a. att kommuner ska få
anordna säkerhetskontroller vi offentliga sammanträden där anledning finns
att befara brott mot någons liv och hälsa.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 6 mars 2009
lämnat förslag till yttrande.
Karlskrona kommun har inte någon erinran mot de i betänkandet framlagda
förslagen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Finansdepartementet avge detta yttrande som sitt.
____

7 april 2009

Länsrätten i Blekinge
Handläggare
Akten

11

2007.14.251

§ 117
Ärende: Yttrande till Länsrätten i Blekinge i mål (1170-08) angående
laglighetsprövning avseende avsiktsförklaring rörande fastigheten Kölen
7 och del av Kölen 11.
Yrkande
Karlskrona kommun (kommunen) yrkar att länsrättens fastställer
kommunfullmäktiges beslut.
Grunder
1. Kommunens beslut strider inte mot lag eller annan författning. Det utgör
inget otillåtet stöd enligt 2 kap. 8 § KL och strider inte heller mot EGfördraget. Klagandena har inte förmått visa att kommunens beslut strider mot
lag eller annan författning.
2. Fullmäktiges beslut innefattar inget beslut rörande notifiering. Detta är en
åtgärd som beslutas och vidtas vid sidan av själva fullmäktigebeslutet.
3. Kommunens beslut innebär inget otillåtet statsstöd. I vart fall faller det
under de s.k. de minimisreglerna, varför någon skyldighet att anmäla
”stödet” inte funnits.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 11 mars 2009
lämnat förslag till yttrande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Länsrätten avge detta yttrande som sitt.
_____
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Länsrätten i Blekinge
Handläggare
Akten
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2008.873.261

§ 118
Ärende: Yttrande till Länsrätten i Blekinge i mål (1171-08) angående
laglighetsprövning avseende försäljning av Skönstaviks Camping
Yrkande
Karlskrona kommun (kommunen) yrkar att länsrättens fastställer
kommunfullmäktiges beslut.
Grunder
1. Kommunens beslut strider inte mot lag eller annan författning. Det utgör
inget otillåtet stöd enligt 2 kap. 8 § KL och strider inte heller mot EGfördraget. Klagandena har inte förmått visa att kommunens beslut strider mot
lag eller annan författning.
2. Fullmäktiges beslut innefattar inget beslut rörande notifiering. Detta är en
åtgärd som beslutas och vidtas vid sidan av själva fullmäktigebeslutet.
3. Kommunens beslut innebär inget otillåtet statsstöd. I vart fall faller det
under de s.k. de minimisreglerna, varför någon skyldighet att anmäla
”stödet” inte funnits.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 11 mars 2009
lämnat förslag till yttrande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Länsrätten avge detta yttrande som sitt.
_____
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Samtliga nämnder/bolag
Kommunarkivet
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2009.210.004

§ 119
Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen
Kommunstyrelsen har såsom arkivmyndighet tillsynsansvar för arkivvården
hos kommunala nämnder och bolag i enlighet med arkivlagen § 7.
I enlighet med bestämmelserna i arkivreglementet skall kommunarkivet
genom arkivinspektioner kontrollera hur kommunala förvaltningar och bolag
följer bestämmelserna i arkivlag och arkivreglemente. Inspektionerna sker
vartannat år hos de organ som inte fått några anmärkningar. Hos de organ
som fått påpekanden sker en uppföljning efter viss tid.
Under februari och mars 2009 har förhållandena 2008 kontrollerats hos
samtliga kommunala organ som står under arkivmyndighetens tillsyn.
Sedan föregående inspektion har i stort sett alla facknämnder och i stort sett
samtliga bolag upprättat lagstadgade dokument och utfört föreskriven
gallring. I stort sett samtliga facknämnder och bolag har uppdaterat sina
arkivförteckningar.
Vid inspektionen 2007 påpekades att många nämnder och bolag behövde nya
gallrings- och bevarandeplaner. Samtliga gallrings- och bevarandeplaner för
bolagen och nämnderna har nu uppdaterats.
Vid inspektionen 2007 påpekades att Kommunledningsförvaltningen hade
stora brister när det gällde den egna arkivvården. Dessa brister är nu
åtgärdade och nya gallrings- och bevarandeplaner för
Kommunledningsförvaltningen och Serviceförvaltningen är under arbete.
Flera av nämnderna har kommit efter med gallringen av handlingar samt
leveranser till kommunarkivet. Dessa brister är påtalade och kommer att
åtgärdas under året.
Under hösten kommer en kurs i arkivkunskap för arkivredogörare och
arkivansvariga att anordnas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna arkivinspektionsrapporten.
______
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2009.124.007

§ 120
Yttrande över granskning av koncernbanken inom Karlskrona
kommun.
Ernst & Young har på uppdrag av revisionen genomfört en granskning av
koncernbanken med syfte att kartlägga hur verksamheten fungerar och om
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning
och uppföljning.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att arbetet inom koncernbanken i
huvudsak sköts ändamålsenligt och att det finns förutsättningar för god intern
kontroll av kommunens finansverksamhet. Den finansiella policyn följs,
fördelning av administrativa rutiner och attestrutiner fungerar. Förteckningar
och redovisningen bedöms hålla god kvalitet. Uppföljning och rapportering
av finansverksamheten till kommunstyrelsen sker i enlighet med den
finansiella policyn och bedöms tillfredsställande. I rapportering till
kommunfullmäktige om koncernbankens verksamhet saknas uppföljning av
de mål som finns angivna i policyn. En förklaring kan vara att målen är svåra
att uttala sig om eftersom de inte är preciserade för vilken ambitionsnivå
kommunen har. Vilka mål skall uppnås?
Rekommendationer av revisionen lämnas som ett resultat av granskningen.
Med tanke på att nuvarande finansiell policy är sedan år 1993 är det
angeläget att arbetet med att ta fram en ny finansiell policy genomförs.
Riskbedömningar som görs bör dokumenteras.
Mål för koncernbankens verksamhet som beslutas i kommunfullmäktige bör
formuleras så att det blir möjligt att utvärdera i vilken grad målen uppfylls.
Den nuvarande policyn är enligt revisorernas mening allt för tillåtande.
Kommentar till revisionens granskning av koncernbankens verksamhet.
Arbetet med att ta fram en ny finanspolicy för kommunens samlade
verksamhet har påbörjats. Målet är att en ny finanspolicy skall kunna
fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2009.
Riskbedömningar görs i nuläget av ekonomichef och finansekonom inom
ramen för den nuvarande finansiella policyn och kommer till uttryck i en
finansiell rapport. Detta redovisas till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige i enlighet med de av kommunstyrelsen antagna
anvisningarna för uppföljning 2009. Varje års budget innehåller dessutom en
riskanalys för räntebedömningar.
Forts
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§ 120 forts
Yttrande över granskning av koncernbanken inom Karlskrona
kommun.
I nuvarande policy finns ett övergripande mål för upplåning, nämligen att
”koncernbanken skall förvalta låneskulden på ett kostnadsmässigt optimalt
sätt med hänsyn tagen till risker och andra i denna policy reglerande
faktorer”. Koncernbanken har då följt policyn, när det gäller att styra
ränterisken med hjälp av den genomsnittliga räntebindningstiden 2 - 4 år med
ett riktvärde på 3 år, för att detta mål skall uppfyllas. Rapportering av den
genomsnittliga räntans utveckling framgår i den finansiella rapporten och då
i jämförelse med Svenska statens upplåningsräntor (se bilaga).
I arbetet med att ta fram en ny finanspolicy avser
kommunledningsförvaltningen att beakta vilken grad av tillåtande som denna
skall innehålla.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ta revisionens rekommendationer i beaktande i arbetet med framtagandet
av ny finanspolicy för kommunens samlade verksamhet.
______
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2008.207.430

§ 121
Remiss, 2009-01-28, Ansökningsformulär för Biosfärområde Blekinge
Arkipelag, nominering till Unesco 2010.
Agenda 21-samordnare Sven-Olof Petersson föredrar ärendet.
Karlskrona, Karshamns och Ronneby kommuner samverkar med
Länsstyrelsen Blekinge för att bilda ett biosfärområde i Blekinges skärgårdsoch kustlandskap. Detta arbete, benämnt Blekinge Arkipelag, startade år
2005. En förstudie har utarbetats, ”Rapport från förstudien om bildande av
Biosfärområde Blekinge skärgård med kust”, daterad 2007-10-31. Efter detta
har de ovan angivna parterna gemensamt undertecknat ett samarbetsavtal för
bildande av biosfärkandidatområde Blekinge skärgård med kust, daterad
2008-02-28.
En styrgrupp med ledamöter från de ingående parterna leder arbetet och har
till sitt förfogande en arbetsgrupp med representanter från sina respektive
organisationer.
Arbetet med en utformning av ansökan är nu färdigställd och en bred remiss
på densamma har sänts ut till de deltagande parterna men också till
organisationer, myndigheter och allmänhet.
Avsikten är att efter avslutad remissomgång ärendet skall tillställas de
ingående parterna för slutgiltigt beslut avseende en ansökan till UNESCO.
Detta avses att ske under slutet av första halvåret 2009. Målsättningen är att
UNESCO kan fatta beslut i ärendet under år 2010.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 19 februari 2009
och den 31 mars 2009 lämnat förslag till yttrande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och lämna in det som svar på remissen.
_______
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2009.195.265

§ 122
Ansökan om tillstånd för markarbeten m.m inom Knösö naturreservat.
Ulf Söderqvist ansökte 19 februari 2009 hos länsstyrelsen om att få utföra
markarbeten inom fastigheten Augerums Beseboda 1:142, Knösö
naturreservat ägd av Karlskrona kommun. Länsstyrelsen vidaresände
ärendet, med kommentarer, till Karlskrona kommun eftersom det enligt
föreskrifterna för naturreservatet är kommunen som är beslutande.
Karlskrona kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 24 februari 1983
§ 78 beslutat att kommunstyrelsen är kommunal tillsynsmyndighet i nämnda
frågor.
Ansökan gäller markarbeten för att koppla på den sjöledning som dras förbi
fastigheten med vatten och avlopp. Ansökan har två förslag till plats för
markarbeten, ett söder om bostaden (alternativ 1) och ett norr om bostaden
(alternativ 2). Den sökande förordar själv alternativ 2 eftersom det är bättre
markförhållanden och inte innebär behov av att ta ner träd, mindre total
påverkan på naturen. Länsstyrelsen och kommunens ekolog förordar också
det norrgående alternativ 2. Länsstyrelsen skriver också att grävning i
strandlinjen inte bör utföras vår eller sommar. Detta för att undvika
vattengrumling under den biologiskt aktiva perioden samt inte störa
häckande fågel.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att lämna tillstånd enligt ansökans förslag 2 om markarbeten på fastigheten
Augerums Beseboda 1:142, norr om sökandens fastighet. Arbetena får inte
utföras i strandlinjen under tiden 1/4 - 30/9, om inte särskilda
försiktighetsåtgärder vidtas för att bland annat undvika grumling av vattnet.
Samråd ska ske med kommunens mark- och exploateringsenhet om det
praktiska genomförandet.
_______
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Ekonomienheten
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2009.231.042

§ 123
Budgetuppföljning februari 2009 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen anmäler att verksamheten
inte beräknar att uppvisa någon avvikelse mot budget för år 2009.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen har för 2009 totalt en
budgetram om 160,3 mkr.
Vid årets första budgetuppföljning är det inte någon verksamhetsansvarig
som har aviserat att deras verksamhet kommer att avvika från sin budgetram
varken positivt eller negativt. Av erfarenhet vet vi att några verksamheter
kommer att ge såväl positiva som negativa avvikelser, dock är det för tidigt
analysmässigt att bedöma om det totala utfallet blir positivt eller negativt
med anledning av detta. Prognosen är därför att förvaltningens verksamhet
totalts sett inte genererar någon avvikelse mot budgetramen.
Risk för negativ avvikelse finns för Telenor Arena och turistbyrån även i år.
Vad gäller arenan pågår arbetet för att komma tillrätta med de
avvikelseposter under fjolåret som påverkar även 2009. I kommande
delårsbokslut per den siste april bör vi därför kunna ge en bättre bild av
arenans förväntade utfall. I turistbyråns fall är det svårt att göra en
rättvisande prognos innan sommarmånaderna, då dessa är väldigt avgörande
för verksamhetens utfall på helårsbasis.
Förvaltningens bedömning är i nuläget att besparingskraven gällande
omställningspaketet om 400 tkr, tillsammans med besparingarna avseende
inköp och semesterlöneskuld kommer att kunna infrias under 2009.
Förvaltningen har också för 2009 avsatt en säkerhetsmarginal om 1.000 tkr.
Med anledning av ovanstående posters osäkerhet samt att det fortfarande är
väldigt tidigt på året tas av försiktighetsskäl inte säkerhetsmarginalen upp
som en avvikelsepost i prognosen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna budgetuppföljningen för februari månad 2009
2. att kommunstyrelsens reserv för tågtrafik överförs till programmet för
kollektivtrafiken.
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2009.231.042

§ 124
Budgetuppföljning februari 2009 för kommunstyrelsen/
serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per
februari 2009. Utifrån redovisat resultat per februari månad redovisar ingen
enhetschef någon förväntad avvikelse från budget, varför prognosen för
förvaltningen som helhet är 0,0 Mkr per den siste december i år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för februari månad 2009
______
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Handläggare
Akten

20

2008.245.101

§ 125
Delegationsordning för kommunledningsförvaltningen
Under kommunstyrelsen finns från och med oktober 2008 två förvaltningar,
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen. Med anledning av
detta har kommunledningsförvaltningens gällande delegationsordning
reviderats. Det har tillkommit några nya förslag och några förändringar på
delegationerna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta upprättad delegationsordning för kommunledningsförvaltningen
inom kommunstyrelsen
____
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2008.874.101

§ 126
Delegationsordning för serviceförvaltningen inom kommunstyrelsen
Under kommunstyrelsen finns från och med oktober 2008 två förvaltningar,
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen. I och med detta har
en delegationsordning upprättats för serviceförvaltningen. Det har tillkommit
några nya förslag och några förändringar på delegationerna. Med anledning
av detta har serviceförvaltningens gällande delegationsordning reviderats.
Dessa ändringar är markerade med kursiv text.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta upprättad delegationsordning för serviceförvaltningen inom
kommunstyrelsen.
_______
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Avdelning styr och ledning
Informationsavdelningen
Sekretariat/överförmyndarnämndens kansli
Tillväxtavdelningen
Akten

22

2009.233.012

§ 127
Verksamhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2009
Kommunledningsförvaltningens avdelningar och enheter har under våren
arbetat med att ta fram en verksamhetsplan för 2009. Framöver kommer
förslag till sådan plan att samordnas med internbudgeten och beslutas
samtidigt med denna.
Av upprättat förslag till verksamhetsplan för innevarande år lämnas förslag
på de uppdrag som förvaltningen anser skall prioriteras vid sidan om den
ordinarie verksamheten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2009.
_____
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2009.145.107

§ 128
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens förslag till marknadsplan
2010 – 2012
Blekingetrafikens styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 18 december
2008 att överlämna förslag till marknadsplan för åren 2010 – 2012 som
underlag till ägarna inför fastställelse på ordinarie bolagsstämma.
Karlskrona kommun erhöll förslaget den 17 februari 2009 för synpunkter.
I planen föreslår Blekingetrafiken att ägarna godkänner en ekonomisk
totalram för Blekingetrafikens verksamhet på 164 mnkr år 2010, 171 mnkr år
2011 samt 175 mnkr år 2012 i kostnadsläge 2009.
I marknadsplanen presenteras tre alternativ vad avser bastrafiken.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tillstyrka alternativ B i den ekonomiska planen för Blekingetrafiken
avseende åren 2010 – 2012,
2. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad
kommunledningsförvaltningen anfört gällande förslag till marknadsplan för
åren 2010 – 2012, samt
3. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid Blekingetrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan.
______
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2009.230.040

§ 129
Riktlinjer för investeringar
Stf ekonomichef Bengt Nilsson föredrar ärendet.
Som en följd av det uppdrag kommunstyrelsen lämnat avseende översyn av
då gällande principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning (som resulterat
i ett nytt dokument benämnt ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun” beslutat av kommunfullmäktige 2008-12-18), kommer
här ett förslag på ”Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun”
Det finns i dagsläget flera gällande beslut inom området investeringar och
det saknas en tydlighet om vilka regler som är de gällande. Nuvarande
regler/beslut saknar också en helhetssyn på investeringar inom kommunens
samlade verksamhet. Det finns därför ett stort behov av ett samlat regelverk
inom detta område som klargör vad som gäller.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 mars 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet ska återmitteras för politiska diskussion.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras för politisk diskussion.
_____
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2004.331.130

§ 130
Ändring av Flyktingintroduktionens regelverk vid utbetalning av
introduktionsersättning.
För ensamstående personer under 21 år och gymnasiestuderande föreslås att
erhållen studiehjälp skall minska introduktionsersättningen i motsvarande
grad.
En person under 21 år får ta emot studiehjälp (studiebidrag och extra tillägg)
vid gymnasiestudier.
Detta gäller med nuvarande skrivning även de som har eget hushåll. Då dessa
också erhåller introduktionsersättning hamnar de på en högre ekonomisk
nivå än vuxna och betydligt över övriga studerande. Samtidigt föreslås att
särskilt bostadsbidrag för hushåll utan barn upp till 29 år inte ska minska
introduktionsersättningen i motsvarande grad vilket är fallet med nuvarande
skrivning utan jämställas med mottagande av allmänt bostadsbidrag.
Nedanstående förslag jämställer alla ensamstående över 18. Regeländringen
föreslås gälla fr.o.m. 1 april 2009.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 11 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Näringslivsutskottet har vid sammanträde den 17 mars 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar att man tar bort möjligheten att tjäna 2000 kr
innan introduktionsersättningen ändras.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på näringslivsutskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på näringslivsutskottets förslag mot Richard
Jomshofs ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt
näringslivsutskottets förslag.
Reservation
Richard Jomshof (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Flyktingintroduktionens förslag till regeländringar.
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2009.209.700

§ 131
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för
folkölsförsäljning i Karlskrona kommun.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 februari 2009, § 24, hemställt
att kommunfullmäktige beslutar godkänna förvaltningens förslag om
kommunala riktlinjer för serveringstillstånd med upprättad ändring och
folkölsförsäljning, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda
riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
Socialförvaltningen fick under hösten 2008 i uppdrag av socialnämnden att
utarbeta ett förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd.
Socialnämnden konstaterade att det fanns ett behov av en bred översyn av
nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd.
Nämnden beslutade att kommande riktlinjer särskilt skulle beakta ett
förtydligande/ändring inom följande områden i alkohollagen.
- ansvarsfull alkoholservering
- återhållsam alkoholservering
- serveringstider
- uteservering
- ungdomsmiljöer, sport- och musikevenemang
- olaga diskriminering i samband med restaurangbesök
- tillsyn
Utöver ovan områden har förvaltningen föreslagit förtydligande/ändringar
inom områden som; ”Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa”, ”Serveringslokal och matutbud”,
”Tillfälliga serveringstillstånd”, ”Avslag och återkallelse av tillstånd”,
Handläggningstid och service”.
Dessutom har en revidering av Riktlinjerna för folkölsförsäljning
genomförts.
I riktlinjerna har i första hand de sociala aspekterna lyfts fram, eftersom
alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning som tillkommit för att
begränsa alkoholens skadeverkningar. Dock har i något område också
förslaget till riktlinjer tagit hänsyn till en anpassning av dagens
restaurangkultur.
Forts
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§ 131 forts
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för
folkölsförsäljning i Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förvaltningens förslag om kommunala riktlinjer för
serveringstillstånd med ovanstående ändring och folkölsförsäljning samt,
2. att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda riktlinjer för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
_____
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2009.158.406

§ 132
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljö-balkstaxan
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 februari 2009, §
36, hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa de nya SNIkoderna i taxebilaga 2 till miljöbalkstaxan enligt bilaga 2, att fastställa det
nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2, att fastställa
taxebilaga 3 för hälsoskydd enligt bilaga 3, att som en följd av ovanstående
även fastställa den omarbetade versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan
enligt bilaga 1, samt att fastställa höjningen av taxan för ändring av avlopp i
taxebilaga 1 enligt bilaga 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan i
syfte att öka kostnadstäckningen via avgifter. Den senaste revideringen av
miljöbalkstaxan fastställdes av Kommunfullmäktige 2007-08-30. Sedan dess
har dels SNI-koderna i Bilaga 2 (miljöfarlig verksamhet) ändrats dels har
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en utredning av
tillsynsbehov och tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Den i Karlskrona tillämpade taxan ligger långt under den rekommenderade.
Om föreslagna förändringar genomförs får förvaltningen större intäkter samt
ges förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning. En revidering bör därför
genomföras.
SKL´s utredning rekommenderar bl. a. ett antal tillsynstimmar för respektive
bransch genom att ange ett intervall. Även enligt den lägsta delen av
förslaget kommer de flesta branscher i Karlskrona att få ett större antal
tillsynstimmar och därmed större kostnader för denna tillsyn.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att denna ökning är rimlig på
sikt men anser att den kommer att medföra alltför kraftiga reaktioner från
företagen om den görs på en gång och föreslår därför en justering i steg.
Förslaget har utarbetats så att det i de flesta fall ligger mitt mellan det
nuvarande antalet tillsynstimmar och den lägsta delen i intervallet som SKL
rekommenderar. Enligt taxan kan även avgiften reduceras eller slopas för de
företag där behovet av tillsyn bedöms vara mindre. I följande steg kan också
flera av de övriga förändringar som SKL rekommenderar genomföras utan
att det blir alltför stor omställning. För hälsoskydd föreslår SKL en ny bilaga
3 som motsvarar bilaga 2 (lista för branscher med fast avgift). Förvaltningen
föreslår att båda dessa taxor förändras på ovan beskrivna sätt. I bilaga 1
regleras även taxan för nya tillstånd och ändringar av givna tillstånd. Forts
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§ 132 forts
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljö-balkstaxan
Förvaltningen föreslår en höjning av taxan för ändring av befintlig
tillståndsgiven eller anmäld avloppsanläggning eftersom detta arbete är
nästan lika omfattande som vid tillståndsgivning för ett nytt avlopp.
Dessutom föreslås en höjning av tillsynskostnaden för avlopp.
Intäktsökningarna med detta förslag kommer att uppgå till knappt en miljon
kronor men då har ingen hänsyn tagits till nödvändiga resursförstärkningar
på personalsidan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa de nya SNI-koderna i taxebilaga 2 till miljöbalkstaxan enligt
bilaga 2,
2. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2,
3. att fastställa taxebilaga 3 för hälsoskydd enligt bilaga 3,
4. att som en följd av ovanstående även fastställa den omarbetade versionen
av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan enligt bilaga 1, samt
5. att fastställa höjningen av taxan för ändring av avlopp i taxebilaga 1 enligt
bilaga 1
_____
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2009.231.042

§ 133
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
Stf ekonomichef Bengt Nilsson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Resultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till – 37,1 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas budgetavvikelsen bli – 24,8 miljoner kronor,
där Socialnämnden -12 miljoner kronor och Handikappnämnden -9,5
miljoner kronor svarar för den största avvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 38 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 7 miljoner kronor bättre än budget beroende på
den lägre räntenivån.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring behöver inte nyttjas till fullo utan
beräknas ge ett överskott om 5 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås inte, resultatet beräknas
bli 51,8 miljoner kronor lägre än budget.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 mars 2009 tillstyrkt förslaget
och vid dagens överläggningar överlämnar ordförande följande
tilläggsattsatser: att omgående stoppa planerat underhåll av tekniska
nämndens fastigheter motsvarande 9 miljoner kronor för år 2009,
att också stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens gator/vägar
och övriga anläggningar motsvarande 5 miljoner kronor för år 2009,
att samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att tills september 2009
återkomma med ett förslag till hur denna ambitionssänkning senare
skall kunna återställas, att från den 1 juli och året ut reducera det
kommunala partistödet med 10 %, att alla återanställningar på
befattningar med en anställningstid om minst tre månader
fortsättningsvis skall prövas av personaldelegationen, samt att också
uppmana alla nämnder att beräkna och beakta de positiva effekterna
av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad som antagits i den
fastställda årsbudgeten.
Yrkanden
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt dagens
tilläggsattsatser.
Forts
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§ 133 forts
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt
återkommer till kommunfullmäktige avseende tilläggsattsatserna.
Richard Jomshof (SD) meddelar att han återkommer till kommunfullmäktige
avseende tilläggsattsatserna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
att överföra 4 500 000 kr för reserv för tågtrafik till kommunstyrelsens
anslag för kollektivtrafik.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda samtliga nämnder att omgående finna lösningar som syftar till
att sänka kommunens kostnader. Detta ska ske genom en översyn av icke
obligatoriska verksamheter, där ambitionerna kan sänkas utan att det medför
kostnader för annan kommunal nämnd,
2. att samtidigt ge samtliga nämnder i uppdrag att se över vilka
kvalitetsutvecklingsprojekt som varken är absolut nödvändiga eller leder till
sänkta kostnader för kommunen, och som därmed skulle kunna skjutas
framåt i tiden,
3. att nämndernas uppdrag enligt ovan redovisas för kommunstyrelsen i
samband med delårsrapport för april månad 2009,
4. att dessutom anmoda samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2009 att snarast vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
5.att omgående stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
fastigheter motsvarande 9 miljoner kronor för år 2009,
6. att också stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
gator/vägar och övriga anläggningar motsvarande 5 miljoner kronor
för år 2009,
7. att samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att tills september
2009 återkomma med ett förslag till hur denna ambitionssänkning
senare skall kunna återställas,
8. att från den 1 juli och året ut reducera det kommunala partistödet
med 10 %,
Forts
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9. att alla återanställningar på befattningar med en anställningstid om
minst tre månader fortsättningsvis skall prövas av
personaldelegationen, samt
10. att också uppmana alla nämnder att beräkna och beakta de
positiva effekterna av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad som
antagits i den fastställda årsbudgeten.
___
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2007.657.005

§ 134
Revidering av investeringsprojekt Elektronisk handel
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2008 § 7 om
investeringstillstånd för genomförande av elektronisk handel i Karlskrona
Kommun. Detta efter en projektbeskrivning som var följden av en RUPutredning.
Med anledning av att projektstarten blivit försenad tog kommunstyrelsen 12
augusti 2008 beslut om förändrad tidplan. Projekttiden bestämdes då till 1
juni 2008—30 juni 2009.
Projektarbetet började med att teckna erforderliga tjänsteavtal, då dessa ej
ännu fanns i kommunen. Då de systemapplikationer som krävdes för
projektet dessutom ej ännu var inköpta och installerade var detta också en
aktivitet som fick tas omhand vid projektstart. Av olika skäl, som
kommunen i vissa fall inte kunnat råda över, har detta tagit betydligt längre
tid än vad som ursprungligen planerades.
Då det tar längre tid för varje leverantör att lägga om till att skicka
elektroniska fakturor än vad vi kalkylerat med i den ursprungliga
projektplanen, innebär detta att det uppstår mycket väntetid, vilket är
opåverkbart för vår del.
Utöver förseningar som uppstår hos våra leverantörer, har
kommunfullmäktige tagit ett par beslut som får påverkan för projektet. De
beslut som då avses är dels införandet av en serviceförvaltning samt det av
kommunfullmäktige fastställda ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona Kommun” som innebär en övergång till en balansräkningsenhet
för hela kommunen. Övergång till en balansräkningsenhet kommer i
förlängningen att förenkla hanteringen av elektroniska fakturor, men under
övergångsfasen innebär detta en hel del merarbete.
En modul för att hantera interna elektroniska fakturor har installerats och är
nu i drift. Fem externa leverantörer är dessutom på gång att anslutas till
Karlskrona kommun för att kunna skicka elektroniska fakturor till oss.
De erfarenheter som projektdeltagarna nu fått, visar således sammantaget
att projektets totala tid behöver förlängas pga att det uppstår väntetider som
ej kan påverkas av oss själva. Dock beräknas den faktiska arbetstiden
fortfarande till ca 12 månader. Detta innebär att det inte kommer att krävas
mer investeringsutrymme, men att investeringen kommer att behöva
förläggas över längre tid.
Forts
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§ 134 forts
Revidering av investeringsprojekt Elektronisk handel
Ursprunglig målformulering för projektet formulerades enligt följande:
”Under 2008 skall införande av elektroniska beställningar och hantering
av orderlösa fakturor inledas och slutföras. Dessutom skall övergång ske
till elektronisk hantering av internfakturor i kommunen. Avrop från
gällande ramavtal skall ske elektroniskt från minst 30 av kommunens
leverantörer och 50 % av samtliga beställningar skall ske elektroniskt.”
För projektet anslog kommunfullmäktige 1 749 000 kr som förutsattes
skulle förbrukas under ca 12 månader. Detta skulle då ske genom att arbetet
förutsattes genomföras genom ett intensivt arbete under en förhållandevis
kort tid.
Vår bedömning är att projekttiden bör förlängas till 31 december 2010 samt
att reviderad målsättning för projektet bör vara att minst 30 av kommunens
externa leverantörer och minst 30 % av det totala fakturaflödet (internt och
externt) ska vara elektroniskt.
Det bör påpekas att ny reviderad målsättning inte enbart är en förändring av
de kvantitativa måtten utan också en förändring av vad som skall räknas
med häri. Tidigare avsåg beskrivningen endast avrop eller elektroniska
beställningar, nu är avsikten att den i stället ska omfatta elektroniska
fakturor.
Förlängningen kommer inte att innebära någon förändring varken avseende
ursprungligt anslagna medel eller ursprunglig kostnadsberäkning, utan
endast tidplan för när utgifterna uppstår. Den totala investeringsutgiften
kommer således att rymmas inom de anslagna 1 749 000 kronorna, och
finansiering av kommande kapitalkostnader sker enligt plan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att med ovan lämnade redogörelse godkänna den förändrade tidsplanen,
samt
2. att med ovan lämnade redogörelse godkänna den reviderade
målsättningen.
______
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2008.807.026

§ 135
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
Från och med 2009 kommer Jämställdhetsprogrammet att delas upp i två
olika delar. En del blir förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren i
en jämställdhetsplan och en del blir ett politiskt jämställdhetsprogram. Denna
jämställdhetsplan är gemensam för kommunens gemensamma verksamhet.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny lagstiftning i kraft,
Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ersätter bland annat
Jämställdhetslagen och fem andra lagar. Skillnaden när det gäller
jämställdhetsområdet är bland annat att kravet på framtagande av
jämställdhetsplan ändras från varje år till var tredje år. Arbetsgivaren ska
även upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.
Ambitionen med jämställdhetsplanen är att belysa hur kommunen som
arbetsgivare hantera jämställdhetsarbetet i de fyra målområden tillväxt,
sysselsättning, jämställdhetsperspektivet i verksamheten och makten. Det är
samma målområden som Jämställdhetskommittén tidigare har beslutat att
arbeta med.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet ska återmitteras för politiska diskussion.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremiteras. Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras för politisk diskussion.
_____
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2006.55.200

§ 136
Svar på motion om att bygga mer i trä.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4, av
Jörgen Johansson (C). Motionären har föreslagit att Karlskrona kommun
verkar för ökad användning av trämaterial i byggandet inom kommunen och
dess bolag, att minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig
byggnad, träbro eller liknande skall uppföras inom kommunen med trä som
dominerande material, samt att trä alltid skall vägas in som ett alternativ vid
nyproduktion.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2009 § 29, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har utrett
frågan om trä som dominerande byggnadsmaterial i samband med till- och
nybyggnadsprojekt.
Förvaltningen håller med motionsställaren att trä är ett utmärkt byggmaterial,
och vi använder trä ofta och gärna, dock har trä vissa begränsningar främst i
monumentala byggnader.
Sedan idrottsarenan byggdes på Rosenholmsområdet har de flesta ny- och
tillbyggnader som genomförts i tekniska förvaltningens regi haft trä som
dominerande material. Exempel på dessa om- och tillbyggnader är:
förskolorna i Rödeby, Spjutsbygd, Hästö, Nättraby, Bastasjö och Hasslö,
fritidslokalen i Vedeby, skolan på Aspö, autistboendet i Bastasjö samt
Nättraby GoIF.
Eftersom motionsställaren har föreslagit att minst ett större byggprojekt,
flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller liknande ska uppföras inom
kommunen med trä som dominerande material och att trä alltid skall vägas in
som ett alternativ vid nyproduktion, kan tekniska förvaltningen konstatera att
motionsställarens önskemål med god marginal är uppfyllt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
_____
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2007.121.022

§ 137
Svar på motion angående utannonsering av lediga befattningar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att från och med nu
utanannonsera alla befattningar inom förvaltning och kommunala bolag på
nivå från sektionschef och uppåt, i avvaktan på att förslag enligt nästa att-sats
blir genomfört, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utarbeta en policy för rekrytering till tyngre befattningar där utannonsering
ingår som en nödvändig del.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 12 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
följer nedan redovisade utdrag ur personalprogram samt checklista över
beslutsgång vid rekrytering, samt Vad gäller tillsättning av
förvaltningschefer har vi under de senaste 6 åren tillämpat principen att
kommunstyrelsen fattar beslut om att starta rekryteringsprocesserna. Externt
konsultstöd har tillämpats vid samtliga tillsättningar tillsammans med interna
rekryteringsgrupper bestående av kommunstyrelsens presidium, företrädare
för kommunledningen (oftast kommun- och personalchef) samt fackliga
företrädare.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
_______
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2008.2.375

§ 138
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Thomas Worzyk. Förslaget är att kommunen bör ge
Affärsverken i uppdrag att genomföra en seriös studie på de tekniska och
ekonomiska möjligheterna och risker av ett koncept på vind- och
vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona. Studien bör
hålla hög kvalité och bör redovisas offentligt.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i beslut 28 augusti 2008
§ 107.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 mars 2009, § 66
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man vidhåller sin
uppfattning i ärendet. Vindkraft skall ersätta fossil energi och inte ställas mot
annat förnyelsebart energislag.
Thomas Worzyk framför via E-post 26 augusti 2008 att det blivit något fel i
informationskedjan inför kommunfullmäktiges beslut och att miljö- och
byggnadsnämnden inte heller haft möjlighet att läsa eller förstå förslaget.
Miljö och byggnadsnämnden bereder ärendet för beslut i
kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram underlag för
beslut i miljö- och byggnadsnämnden. Samtliga handlingar i ärendet har
skickats till ledamöterna i såväl kommunfullmäktige som miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut avseende kraftvärmeverk innehåller inte
avfallseldning vilket Thomas Worzyk påstår i sitt medborgarförslag. Thomas
Worzyks förslag innebär att all el används för att producera fjärrvärme.
Fullmäktige har beslutat att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att
producera el.
Enligt branschorganisationen Svensk fjärrvärme AB har det inte skett någon
investering i värmepumpar för fjärrvärmeproduktion sedan 1984. de få som
är i drift håller på att fasas ut, detta gäller även Stockholm.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
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2008.597.617

§ 139
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 juni 2008 § 62
hemställt åt kommunfullmäktige att besluta överföra huvudmannaskapet för
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxen-utbildning från Barnoch ungdomsnämnden till Utbildningsnämnden med full verkan från
och med den 1 januari 2009, att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd
med utbildningsförvaltningen, under hösten 2008 förbereder denna övergång,
samt att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra
erforderliga ramjusteringar i enligtmed ovan.
Utbildningsnämnden tog beslut i ärendet den 15 oktober 2008, § 60.
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträdet den 5 augusti 2008 en
komplettering av ärendet avseende dialogen med berörda föräldrar.
Denna komplettering är gjord, daterad den 2 februari 2009.
Vid fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2009 § 61 återremitterades
ärendet med motiveringen att anställningsförhållandena utreds för
personalen.
I en skrivelse daterad 30 mars 2009 har man klargjort turordningskrets och
anställningstid.
I skrivelse daterad 1 april 2009 föreslår barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta: attöverföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan
och särskolans vuxen- utbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009,
att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med utbildningsförvaltningen
förbereder denna övergång, samt atti samband med budgetberedningen inför
2010, genomföra erforderliga ramjusteringar i enligt med ovan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och
särskolans vuxen- utbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009,
Forts
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§ 139 forts
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
2. att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen förbereder denna övergång, samt
3. att i samband med budgetberedningen inför 2010, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enligt med ovan.
_______
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2007.293.370

§ 140
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Vd för Affärsverken Jan Svensson och vd för Moderbolaget Lottie Dahl
Ryke föredrar ärendet.
Affärsverken AB har sedan 1990 bedrivit utbygganden av fjärrvärme i
Karlskrona. För produktion av fjärrvärme har två större
produktionsanläggningar uppförts, dels 1994 med värmeverk Väster Udd och
dels 2001 med värmeverk Gullberna. Dessutom driver Affärsverken ett
mindre antal närvärmeanläggningar bl.a. i Rödeby, på Sturkö, och i Torskors.
Produktionsanläggningarna är utnyttjade så långt det går och behov av
ytterligare produktion föreligger. Satsningen på ett utbyggt fjärrvärmenät i
Karlskrona, som hade stora miljöföretecken när beslutets togs 1990, har visat
sig vara Karlskrona kommuns största miljöinvestering genom tiderna..
Mätningar av luftkvalitén har visat att utsläppsnivån kraftigt minskat i
Karlskrona tätort.
Affärsverkens styrelse tog 28 januari 2001 beslut att uppdra till VD
genomföra en förstudie för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen sam
uppförandet av ny produktionsanläggning och i samband med utredningen
även ta med frågan om samtidig el-generering.
Förstudien, daterad juli 2004, innehåller ett stort material och beskriver en
föreslagen handlingslinje och bolagets utbyggnad inom affärsområde Värme.
Förstudien har behandlats och godkänts i Affärsverkens styrelse 26
november 2004 och i AB Karlskrona Moderbolag 26 april 2007 och ligger
helt i linje med antagen energiplan för Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslut den 26 april 2007 § 59, utmynnade i ett uppdrag
åt Affärsverken:
Att återkomma med etappvis utbyggnad av produktionsanläggningen samt att
etapp I skulle eldas med biobränslen samt förses med el-generering,
Att finansieringsalternativen skulle utredas,
Att Affärsverken AB skulle inhämta igångsättningstillstånd när anbud
kommit in, samt
Att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för
Rödeby samhälle särskild skulle beaktas.
Satsningen skulle även bli en del i Karlskrona kommuns ambitioner att
minska oljeberoendet i kommunen och uppfylla målsättningarna som finns i
Energiplan 2006. Målsättningen är att samtliga flerfamiljsfastigheter år 2020
värms med förnybar energi.
Forts
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§ 140 forts
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Affärsverken har sedan kommunfullmäktige beslut arbetat fram ett
upphandlingsdokument och under januari 2009 har anbud inkommit. Vid
sammanställningen har investeringsvolymen för etapp I av kraftvärmeverk
Karlskrona stannat vid 750 mkr. Slutförhandlingar med entreprenörerna
beräknas avslutas under april 2009.
Att investera i infrastruktur, vilket ett kraftvärmeverk kan räknas till, har en
mycket gynnsam påverkan på sysselsättningen i regionen. Med en beräknad
byggtid av tre år har den totala sysselsättningen beräknats till 85 manår,
vilket tillför regionen ett bra tillskott i nuvarande arbetsmarknadssituation.
Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2009 § 66 att återremittera ärendet
för att komplettera ärendet med beskrivning av effekten av den större
ackumulatortanken och att se hur det finansiella låneutrymmet påverkas.
Affärsverken har i skrivelse daterad 31 mars 2009 kompletterat ärendet med
beskrivning av effekten av den större ackumulatortanken.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 2 april 2009 tagit fram
underlag se hur det finansiella låneutrymmet påverkas.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ingångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona inom
ramen av 750 mkr,
2. att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen för Rödeby,
3. att Affärsverken Karlskrona AB följer redan antagen finanspolicy, samt
4. att lån upptas i erforderlig omfattning via koncernbanken.
_______
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§ 141
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2.Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2009-02-17, dnr 302-828-09, ansökan om företagsstöd.
b)Beslut 2009-02-16, dnr 218-593-09, älgjakt. Jaktår 2009/2010.
c) Beslut 2009-02-20, dnr 513-1279-07, Skyddsområde och
skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna i Fågelmara,
Karlskrona kommun.
d) Rapport 2009:3, 2009-02-25, dnr 405-10446-08, bostadsmarknadsenkät
200-2010 Blekinge Län.
e) Beslut 2009-03-03, dnr 521-9651-08, Dispens från föreskrifter för
naturreservatet Torhamns udde för rivning av militärt torn.
3.Näringsdepartementet
a) Regeringsbeslut 2009-02-19, N2008/6640/FIN, ansökan om tillstånd
enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att genomföra geotekniska
bottenundersökningar i Kalmarsund utanför Torsås kommun, Kalmar lön och
Karlskrona kommun, Blekinge län.
b) Regeringsbeslut 2009-03-05, N1999/7358/FIN, N2007/9407/FIN, ansökan
om förlängning av undersökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln samt om tillstånd enligt samma lag att genomföra
provborrning efter olja på Sveriges kontinentalsockel i Östersjön.
4. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 09:10 Budgetförutsättningar för åren 200-2012.
b) 09:11 Ny lag om vissa kommunala befogenheter m.m..
c) 09:12 Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minoritets
återremiss m.m.
d) 09:13 Traktamentsbelopp 2009.
e) 09:14 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser.
f) 09:16 Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från och med 1 mars
2009.
g) 2009-01-28 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning
2008-2010, regeringens skrivelse 2008/09:34
h) 2009-02-24, 11 tankar kring medborgardialog i styrning.
i) 2009-02-26, politisk dialog med tillväxt i fokus.
5. Internkontroller år 2009 Moderbolagskoncernen.
6.Brev till överbefälhavare Håkan Syrén med anledning av omorganisationen
av Försvarsmusiken.
Forts
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§ 141 forts
Anmälningsärenden.
7. Migrationsverket 2009-03-09, 2009 års första informations- och
prognosbrev om asyl och flyktingsmottagande.
8.Blekingetrafiken, budget 2009.
9. Kvalitetsmätning om ungdomars fritid.

Christina Mattisson (S) påpekar att det är väldigt positivt att allmännyttan
ska bygga 60 stycken seniorboende som det framgår i rapporten från
Länsstyrelsen i Blekinge län avseende bostadsmarknadsenkäten.
Carl- Göran Svensson (M) och Kent Lewén (FP) svarar.
______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 7 april 2009.
§ 111 Information och föredragningar.
§ 112 Sail Karlskrona
§ 113 Fastställande av uppdrag/anställning i vilka förordnande av vigselförrättare och
förrättare för registrering av partnerskap ska erbjudas.
§ 114 Nordiska militära kamratföreningsmötet i Karlskrona 2009.
§ 115 Uppgradering av kommunikationstråk Baltic-link, riksväg 27, till europaväg
§ 116 Yttrande över betänkande säkerhetskontroller vid fullmäktige- och
nämndsammanträden (SOU 2009:9).
§ 117 Yttranden till Länsrätten i Blekinge i mål (1170-08) angående laglighetsprövning
avseende avsiktsförklaring rörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11.
§ 118 Yttrande till Länsrätten i Blekinge i mål (1171-08) angående laglighetsprövning
avseende försäljning av Skönstaviks camping.
§ 119 Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen.
§ 120 Yttrande över granskning av koncernbanken inom Karlskrona kommun.
§ 121 Yttrande över biosfärsområde Blekinge arkipelag.
§ 122 Ansökan om tillstånd för markarbeten m.m inom Knösö naturreservat.
§ 123 Budgetuppföljning februari 2009 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen
§ 124 Budgetuppföljning februari 2009 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
§ 125 Delegationsordning för kommunledningsförvaltningen.
§ 126 Delegationsordning för serviceförvaltningen inom kommunstyrelsen.
§ 127 Verksamhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2009.
§ 128 Förslag till yttrande över Blekingetrafikens förslag till marknadsplan 2010-2012.
§ 129 Riktlinjer för investeringar.
§ 130 Ändring av flyktingintroduktionens regelverk vid utbetalning av
introduktionsersättning.
§ 131 Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för folkölsförsäljning i
Karlskrona kommun.
§ 132 Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxa.
§ 133 Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona kommun.
§ 134 Revidering av investeringsprojekt elektronisk handel.
§ 135 Förslag till jämställdhetsplan för 2009.
§ 136 Svar på motion om att bygga mer i trä.
§ 137 Svar på motion om utannonsering av lediga befattningar.
§ 138 Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad av
fjärrvärmekapacitet.
§ 139 Förslag till förändrad organisatorisk tillhörighet för gymnasiesärskola och särvux.
§ 140 Begäran om igångsättningstillstånd för "kraftvärmeverk Karlskrona"
§ 141 Anmälningsärende
________________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 7 april 2009, kl.08.30- 10.25, kl 11.30-12.15
Sammanträdet ajourneras kl 10.25-11.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (FP)
Christina Mattisson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Günter Dessin (V)
Richard Jomshof (SD)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (M)
Gerthie Olsson (S)
Björn Gustavsson (MP)

Närvarande

Ann-Louise Trulsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Maria Persson (C)
Håkan Eriksson (S)
Linda Ekström (S) kl 09.30-12.15
Per Henriksson (SD)

ersättare

2

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Utvecklings- och näringslivschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelsson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Vd Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 09.30-10.25 §§ 111
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Vd för Arena Rosenholm AB Michael Fransson kl 08.3008.50 §§ 111-112
Agenda 21-samordnare Sven-Olof Petersson kl 09.3010.25 §§ 111
Stf ekonomichef Bengt Nilsson kl 09.10-10.25 §§ 111
Förhandlingschef Mikael Jansson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Yvonne Sandberg Fries

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

7 april 2009

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 111-141
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Yvonne Sandberg Fries

3

7 april 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

april 2009 anslagits på kommunens

4

7 april 2009

§ 111
Information och föredragningar

1.

Sail Karlskrona, föredras av Vd för Arena Rosenholm AB Michael
Fransson.

2

Yttrande över biosfärsområde Blekinge arkipelag, föredras av agenda
21-samordnare Sven-Olof Petersson.

3.

Riktlinjer för investeringar, föredras av stf ekonomichef Bengt Nilsson.

4.

Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun, föredras av stf ekonomichef Bengt Nilsson och
förhandlingschef Mikael Jansson.

5. Ordförande informerar om att regeringen har beslutat att betala ut ett
engångsbelopp på 7 miljarder kronor till kommunerna för 2010 och
5 miljarder kronor i höjda statsbidrag för såväl 2011 som 2012.
_______
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§ 112
Sail Karlskrona
Vd för Arena Rosenholm AB Michael Fransson föredrar ärendet.

Följande redovisas;
• Bakgrund,
• Uppdrag,
• Vision,
• Varumärket Sail Karlskrona,
• Rekommendation,
• Möjligheter,
• Vision Sail Karlskrona,
• Ny vision Sail Karlskrona,
• Mål Sail Karlskrona,
• Rekommendationer mål,
• Strategi,
• Organisation,
• Ekonomi,
• Sponsorstruktur, samt
• Sponsorer

Information om Swedish Women´s Open som kommer att äga rum den 13-14
augusti 2009 i Karlskrona.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______
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Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsens presidium
Kommunchefen
Akten

7

2009.226.112

§ 113
Fastställande av uppdrag/anställning i vilka förordnande av
vigselförrättare och förrättare för registrering av partnerskap ska
erbjudas.
Karlskrona kommun har att föreslå till länsstyrelsen vilka personer som ska
förordnas som borgliga vigselförrättare/förrättare av registrering av
partnerskap. För närvarande är kommunfullmäktiges presidium, ett av
kommunalråden samt nuvarande och tidigare kommuncheferna förordnade
av länsstyrelsen för uppdraget. Övriga ledamöter i kommunstyrelsens
presidium har erbjudits uppdraget, men avböjt.
I Karlskrona kommun förrättas borgliga vigslar årets alla dagar på platser
som överenskommits med brudparen. För det mesta sker vigslarna under
helger eller på kvällstid. Det finns behov av fler aktiva
vigselförrättare/registrerare av partnerskap.
Från och till anmäler såväl politiker som tjänstemän sitt intresse för att vara
vigselförrättare, varför det kan vara av vikt att kommunstyrelsen fattar beslut
om vilka uppdrag/anställningar som till länsstyrelsen kan föreslås inneha
uppdraget som vigselförrättare/registrerare av partnerskap.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att erbjuda kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium att
förordnas som vigselförrättare/registrerare av partnerskap,
2. att om någon av presidieledamöterna avböjer förordnande ska ersättare
utses bland kommunstyrelsens ledamöter eller ersättare,
3. att erbjuda kommunchefen samt ytterligare en förvaltningschef samma
förordnande, samt
4. att samtliga ska förrätta såväl vigslar som registrera partnerskap
________
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Handläggare
Ekonomienheten
Akten

8

2008.469.105

§ 114
Nordiska Militära Kamratföreningsmötet i Karlskrona 2009
Sedan 1948 har det vartannat år genomförts ett centralt möte med de
Nordiska Militära Kamratföreningarna från Danmark, Norge, Finland och
Sverige. I år kommer mötet att genomföras torsdagen den 11 juni till
söndagen den 14 i juni i Karlskrona. Antalet deltagare beräknas till ca 250
personer. För arrangemanget i sin helhet ansvarar Försvarsmakten,
Marinbasen och F17 samt SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund).
Ett Nordiskt Kamratföreningsmöte manifesterar det nordiska samarbetet,
ökar förståelsen mellan de deltagande länderna och främjar samhörigheten
mellan de nordiska folken.
Mötet är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra Karlskrona som ort och sprida
kunskap om staden, dess kultur, historia och vackra läge.
Det 4 dagar långa programmet kommer att ha olika motton som Karlskronas
dag, Försvarsmaktens dag, Världsarvets dag.
Torsdagen den 11 juni, som är Karlskronas dag, planeras en parad från
Amiralitetskyrkan till Stortorget där Kommunfullmäktiges ordförande
kommer att hålla ett välkomstanförande.
Paraden kommer därefter att fortsätta till Stumholmen och Marinmuseum,
där Kommunstyrelsens ordförande hälsar välkommen och en lättare förtäring
serveras.
Kostnader, för kommunens del i detta arrangemang, utgörs av flaggning,
hyra av podier, förtäring samt en enkel broschyr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att för ovan angivna arrangemang avsätta 60 000 kronor ur projektbudgeten
för år 2009.
________
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Sekretariatet för Baltic Link
Handläggare
Akten

9

2009.122.014

§ 115
Uppgradering av kommunikationsstråket Baltic-Link, riksväg 27, till
europaväg
Vid det senaste mötet med partnerskapet för Baltic-Link Association togs
frågan upp att ansöka om europavägsstatus för riksväg 27, Karlskrona –
Göteborg. Ansökan görs av respektive regering till FN (United Nations
Economic Commission for Europe, UNECE) i Genève. En europavägsstatus
ska också ses som ett led i strävan att på sikt få vägen klassad som ett TENstråk (Trans European Network).
En förfrågan har gått ut till respektive medlem i Baltic-Link Association att
ge Växjö kommun, såsom ordförande i nätverket, mandat att agera i frågan.
Kommunledningsförvaltningen menar dock att Baltic-Link Association även
bör verka för att få med färjelinjen Karlskrona – Gdynia i den föreslagna
europavägen. Denna tanke har också mottagits positivt av
Gdynia stad som har föreslagit att den polska nationella vägen 6, mellan
Gdynia och Gdansk blir en del av den föreslagna Europavägen. I Gdansk
möter den nationella vägen 6 europavägarna E75 och E77. Det är vår
bestämda uppfattning att en gränsöverskridande europaväg skulle stärka
transportstråket väsentligt.
Således föreslår kommunledningsförvaltningen att Baltic-Link Association
tillsammans med systerorganisationen i Polen, Amber Road Cities
Association, tar fram en gemensam skrivelse att tillställa den svenska
respektive polska regeringen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att föreslå Baltic –Link Association tillsammans med Amber Road Cities
Association ta fram en gemensam skrivelse att tillställa den svenska
respektive polska regeringen med syfte att uppgradera vägen GöteborgKarlskrona- Gdynia- Gdansk till europaväg, samt
2. att ge fullmakt till Växjö kommun, såsom ordförande i nätverket BalticLink Association, att agera i denna fråga för vår räkning.
________
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Finansdepartementet
Handläggare
Akten

10

2009.172.100

§ 116
Yttrande över betänkande Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och
nämndsammanträden (SOU 2009:9)
Finansdepartementet har givit Karlskrona kommun möjlighet att avge
yttrande över betänkandet Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och
nämndsammanträden. Betänkandet tar sikte på att bl. a. att kommuner ska få
anordna säkerhetskontroller vi offentliga sammanträden där anledning finns
att befara brott mot någons liv och hälsa.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 6 mars 2009
lämnat förslag till yttrande.
Karlskrona kommun har inte någon erinran mot de i betänkandet framlagda
förslagen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Finansdepartementet avge detta yttrande som sitt.
____
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Länsrätten i Blekinge
Handläggare
Akten

11

2007.14.251

§ 117
Ärende: Yttrande till Länsrätten i Blekinge i mål (1170-08) angående
laglighetsprövning avseende avsiktsförklaring rörande fastigheten Kölen
7 och del av Kölen 11.
Yrkande
Karlskrona kommun (kommunen) yrkar att länsrättens fastställer
kommunfullmäktiges beslut.
Grunder
1. Kommunens beslut strider inte mot lag eller annan författning. Det utgör
inget otillåtet stöd enligt 2 kap. 8 § KL och strider inte heller mot EGfördraget. Klagandena har inte förmått visa att kommunens beslut strider mot
lag eller annan författning.
2. Fullmäktiges beslut innefattar inget beslut rörande notifiering. Detta är en
åtgärd som beslutas och vidtas vid sidan av själva fullmäktigebeslutet.
3. Kommunens beslut innebär inget otillåtet statsstöd. I vart fall faller det
under de s.k. de minimisreglerna, varför någon skyldighet att anmäla
”stödet” inte funnits.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 11 mars 2009
lämnat förslag till yttrande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Länsrätten avge detta yttrande som sitt.
_____
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Länsrätten i Blekinge
Handläggare
Akten

12

2008.873.261

§ 118
Ärende: Yttrande till Länsrätten i Blekinge i mål (1171-08) angående
laglighetsprövning avseende försäljning av Skönstaviks Camping
Yrkande
Karlskrona kommun (kommunen) yrkar att länsrättens fastställer
kommunfullmäktiges beslut.
Grunder
1. Kommunens beslut strider inte mot lag eller annan författning. Det utgör
inget otillåtet stöd enligt 2 kap. 8 § KL och strider inte heller mot EGfördraget. Klagandena har inte förmått visa att kommunens beslut strider mot
lag eller annan författning.
2. Fullmäktiges beslut innefattar inget beslut rörande notifiering. Detta är en
åtgärd som beslutas och vidtas vid sidan av själva fullmäktigebeslutet.
3. Kommunens beslut innebär inget otillåtet statsstöd. I vart fall faller det
under de s.k. de minimisreglerna, varför någon skyldighet att anmäla
”stödet” inte funnits.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 11 mars 2009
lämnat förslag till yttrande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Länsrätten avge detta yttrande som sitt.
_____
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Samtliga nämnder/bolag
Kommunarkivet
Akten

13

2009.210.004

§ 119
Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen
Kommunstyrelsen har såsom arkivmyndighet tillsynsansvar för arkivvården
hos kommunala nämnder och bolag i enlighet med arkivlagen § 7.
I enlighet med bestämmelserna i arkivreglementet skall kommunarkivet
genom arkivinspektioner kontrollera hur kommunala förvaltningar och bolag
följer bestämmelserna i arkivlag och arkivreglemente. Inspektionerna sker
vartannat år hos de organ som inte fått några anmärkningar. Hos de organ
som fått påpekanden sker en uppföljning efter viss tid.
Under februari och mars 2009 har förhållandena 2008 kontrollerats hos
samtliga kommunala organ som står under arkivmyndighetens tillsyn.
Sedan föregående inspektion har i stort sett alla facknämnder och i stort sett
samtliga bolag upprättat lagstadgade dokument och utfört föreskriven
gallring. I stort sett samtliga facknämnder och bolag har uppdaterat sina
arkivförteckningar.
Vid inspektionen 2007 påpekades att många nämnder och bolag behövde nya
gallrings- och bevarandeplaner. Samtliga gallrings- och bevarandeplaner för
bolagen och nämnderna har nu uppdaterats.
Vid inspektionen 2007 påpekades att Kommunledningsförvaltningen hade
stora brister när det gällde den egna arkivvården. Dessa brister är nu
åtgärdade och nya gallrings- och bevarandeplaner för
Kommunledningsförvaltningen och Serviceförvaltningen är under arbete.
Flera av nämnderna har kommit efter med gallringen av handlingar samt
leveranser till kommunarkivet. Dessa brister är påtalade och kommer att
åtgärdas under året.
Under hösten kommer en kurs i arkivkunskap för arkivredogörare och
arkivansvariga att anordnas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna arkivinspektionsrapporten.
______
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Revisionen
Handläggare
Akten

14

2009.124.007

§ 120
Yttrande över granskning av koncernbanken inom Karlskrona
kommun.
Ernst & Young har på uppdrag av revisionen genomfört en granskning av
koncernbanken med syfte att kartlägga hur verksamheten fungerar och om
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning
och uppföljning.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att arbetet inom koncernbanken i
huvudsak sköts ändamålsenligt och att det finns förutsättningar för god intern
kontroll av kommunens finansverksamhet. Den finansiella policyn följs,
fördelning av administrativa rutiner och attestrutiner fungerar. Förteckningar
och redovisningen bedöms hålla god kvalitet. Uppföljning och rapportering
av finansverksamheten till kommunstyrelsen sker i enlighet med den
finansiella policyn och bedöms tillfredsställande. I rapportering till
kommunfullmäktige om koncernbankens verksamhet saknas uppföljning av
de mål som finns angivna i policyn. En förklaring kan vara att målen är svåra
att uttala sig om eftersom de inte är preciserade för vilken ambitionsnivå
kommunen har. Vilka mål skall uppnås?
Rekommendationer av revisionen lämnas som ett resultat av granskningen.
Med tanke på att nuvarande finansiell policy är sedan år 1993 är det
angeläget att arbetet med att ta fram en ny finansiell policy genomförs.
Riskbedömningar som görs bör dokumenteras.
Mål för koncernbankens verksamhet som beslutas i kommunfullmäktige bör
formuleras så att det blir möjligt att utvärdera i vilken grad målen uppfylls.
Den nuvarande policyn är enligt revisorernas mening allt för tillåtande.
Kommentar till revisionens granskning av koncernbankens verksamhet.
Arbetet med att ta fram en ny finanspolicy för kommunens samlade
verksamhet har påbörjats. Målet är att en ny finanspolicy skall kunna
fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2009.
Riskbedömningar görs i nuläget av ekonomichef och finansekonom inom
ramen för den nuvarande finansiella policyn och kommer till uttryck i en
finansiell rapport. Detta redovisas till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige i enlighet med de av kommunstyrelsen antagna
anvisningarna för uppföljning 2009. Varje års budget innehåller dessutom en
riskanalys för räntebedömningar.
Forts
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§ 120 forts
Yttrande över granskning av koncernbanken inom Karlskrona
kommun.
I nuvarande policy finns ett övergripande mål för upplåning, nämligen att
”koncernbanken skall förvalta låneskulden på ett kostnadsmässigt optimalt
sätt med hänsyn tagen till risker och andra i denna policy reglerande
faktorer”. Koncernbanken har då följt policyn, när det gäller att styra
ränterisken med hjälp av den genomsnittliga räntebindningstiden 2 - 4 år med
ett riktvärde på 3 år, för att detta mål skall uppfyllas. Rapportering av den
genomsnittliga räntans utveckling framgår i den finansiella rapporten och då
i jämförelse med Svenska statens upplåningsräntor (se bilaga).
I arbetet med att ta fram en ny finanspolicy avser
kommunledningsförvaltningen att beakta vilken grad av tillåtande som denna
skall innehålla.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ta revisionens rekommendationer i beaktande i arbetet med framtagandet
av ny finanspolicy för kommunens samlade verksamhet.
______
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2008.207.430

§ 121
Remiss, 2009-01-28, Ansökningsformulär för Biosfärområde Blekinge
Arkipelag, nominering till Unesco 2010.
Agenda 21-samordnare Sven-Olof Petersson föredrar ärendet.
Karlskrona, Karshamns och Ronneby kommuner samverkar med
Länsstyrelsen Blekinge för att bilda ett biosfärområde i Blekinges skärgårdsoch kustlandskap. Detta arbete, benämnt Blekinge Arkipelag, startade år
2005. En förstudie har utarbetats, ”Rapport från förstudien om bildande av
Biosfärområde Blekinge skärgård med kust”, daterad 2007-10-31. Efter detta
har de ovan angivna parterna gemensamt undertecknat ett samarbetsavtal för
bildande av biosfärkandidatområde Blekinge skärgård med kust, daterad
2008-02-28.
En styrgrupp med ledamöter från de ingående parterna leder arbetet och har
till sitt förfogande en arbetsgrupp med representanter från sina respektive
organisationer.
Arbetet med en utformning av ansökan är nu färdigställd och en bred remiss
på densamma har sänts ut till de deltagande parterna men också till
organisationer, myndigheter och allmänhet.
Avsikten är att efter avslutad remissomgång ärendet skall tillställas de
ingående parterna för slutgiltigt beslut avseende en ansökan till UNESCO.
Detta avses att ske under slutet av första halvåret 2009. Målsättningen är att
UNESCO kan fatta beslut i ärendet under år 2010.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 19 februari 2009
och den 31 mars 2009 lämnat förslag till yttrande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och lämna in det som svar på remissen.
_______
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2009.195.265

§ 122
Ansökan om tillstånd för markarbeten m.m inom Knösö naturreservat.
Ulf Söderqvist ansökte 19 februari 2009 hos länsstyrelsen om att få utföra
markarbeten inom fastigheten Augerums Beseboda 1:142, Knösö
naturreservat ägd av Karlskrona kommun. Länsstyrelsen vidaresände
ärendet, med kommentarer, till Karlskrona kommun eftersom det enligt
föreskrifterna för naturreservatet är kommunen som är beslutande.
Karlskrona kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 24 februari 1983
§ 78 beslutat att kommunstyrelsen är kommunal tillsynsmyndighet i nämnda
frågor.
Ansökan gäller markarbeten för att koppla på den sjöledning som dras förbi
fastigheten med vatten och avlopp. Ansökan har två förslag till plats för
markarbeten, ett söder om bostaden (alternativ 1) och ett norr om bostaden
(alternativ 2). Den sökande förordar själv alternativ 2 eftersom det är bättre
markförhållanden och inte innebär behov av att ta ner träd, mindre total
påverkan på naturen. Länsstyrelsen och kommunens ekolog förordar också
det norrgående alternativ 2. Länsstyrelsen skriver också att grävning i
strandlinjen inte bör utföras vår eller sommar. Detta för att undvika
vattengrumling under den biologiskt aktiva perioden samt inte störa
häckande fågel.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att lämna tillstånd enligt ansökans förslag 2 om markarbeten på fastigheten
Augerums Beseboda 1:142, norr om sökandens fastighet. Arbetena får inte
utföras i strandlinjen under tiden 1/4 - 30/9, om inte särskilda
försiktighetsåtgärder vidtas för att bland annat undvika grumling av vattnet.
Samråd ska ske med kommunens mark- och exploateringsenhet om det
praktiska genomförandet.
_______
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2009.231.042

§ 123
Budgetuppföljning februari 2009 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen anmäler att verksamheten
inte beräknar att uppvisa någon avvikelse mot budget för år 2009.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen har för 2009 totalt en
budgetram om 160,3 mkr.
Vid årets första budgetuppföljning är det inte någon verksamhetsansvarig
som har aviserat att deras verksamhet kommer att avvika från sin budgetram
varken positivt eller negativt. Av erfarenhet vet vi att några verksamheter
kommer att ge såväl positiva som negativa avvikelser, dock är det för tidigt
analysmässigt att bedöma om det totala utfallet blir positivt eller negativt
med anledning av detta. Prognosen är därför att förvaltningens verksamhet
totalts sett inte genererar någon avvikelse mot budgetramen.
Risk för negativ avvikelse finns för Telenor Arena och turistbyrån även i år.
Vad gäller arenan pågår arbetet för att komma tillrätta med de
avvikelseposter under fjolåret som påverkar även 2009. I kommande
delårsbokslut per den siste april bör vi därför kunna ge en bättre bild av
arenans förväntade utfall. I turistbyråns fall är det svårt att göra en
rättvisande prognos innan sommarmånaderna, då dessa är väldigt avgörande
för verksamhetens utfall på helårsbasis.
Förvaltningens bedömning är i nuläget att besparingskraven gällande
omställningspaketet om 400 tkr, tillsammans med besparingarna avseende
inköp och semesterlöneskuld kommer att kunna infrias under 2009.
Förvaltningen har också för 2009 avsatt en säkerhetsmarginal om 1.000 tkr.
Med anledning av ovanstående posters osäkerhet samt att det fortfarande är
väldigt tidigt på året tas av försiktighetsskäl inte säkerhetsmarginalen upp
som en avvikelsepost i prognosen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna budgetuppföljningen för februari månad 2009
2. att kommunstyrelsens reserv för tågtrafik överförs till programmet för
kollektivtrafiken.
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2009.231.042

§ 124
Budgetuppföljning februari 2009 för kommunstyrelsen/
serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per
februari 2009. Utifrån redovisat resultat per februari månad redovisar ingen
enhetschef någon förväntad avvikelse från budget, varför prognosen för
förvaltningen som helhet är 0,0 Mkr per den siste december i år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för februari månad 2009
______
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2008.245.101

§ 125
Delegationsordning för kommunledningsförvaltningen
Under kommunstyrelsen finns från och med oktober 2008 två förvaltningar,
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen. Med anledning av
detta har kommunledningsförvaltningens gällande delegationsordning
reviderats. Det har tillkommit några nya förslag och några förändringar på
delegationerna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta upprättad delegationsordning för kommunledningsförvaltningen
inom kommunstyrelsen
____
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2008.874.101

§ 126
Delegationsordning för serviceförvaltningen inom kommunstyrelsen
Under kommunstyrelsen finns från och med oktober 2008 två förvaltningar,
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen. I och med detta har
en delegationsordning upprättats för serviceförvaltningen. Det har tillkommit
några nya förslag och några förändringar på delegationerna. Med anledning
av detta har serviceförvaltningens gällande delegationsordning reviderats.
Dessa ändringar är markerade med kursiv text.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta upprättad delegationsordning för serviceförvaltningen inom
kommunstyrelsen.
_______
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2009.233.012

§ 127
Verksamhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2009
Kommunledningsförvaltningens avdelningar och enheter har under våren
arbetat med att ta fram en verksamhetsplan för 2009. Framöver kommer
förslag till sådan plan att samordnas med internbudgeten och beslutas
samtidigt med denna.
Av upprättat förslag till verksamhetsplan för innevarande år lämnas förslag
på de uppdrag som förvaltningen anser skall prioriteras vid sidan om den
ordinarie verksamheten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2009.
_____
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2009.145.107

§ 128
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens förslag till marknadsplan
2010 – 2012
Blekingetrafikens styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 18 december
2008 att överlämna förslag till marknadsplan för åren 2010 – 2012 som
underlag till ägarna inför fastställelse på ordinarie bolagsstämma.
Karlskrona kommun erhöll förslaget den 17 februari 2009 för synpunkter.
I planen föreslår Blekingetrafiken att ägarna godkänner en ekonomisk
totalram för Blekingetrafikens verksamhet på 164 mnkr år 2010, 171 mnkr år
2011 samt 175 mnkr år 2012 i kostnadsläge 2009.
I marknadsplanen presenteras tre alternativ vad avser bastrafiken.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tillstyrka alternativ B i den ekonomiska planen för Blekingetrafiken
avseende åren 2010 – 2012,
2. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad
kommunledningsförvaltningen anfört gällande förslag till marknadsplan för
åren 2010 – 2012, samt
3. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid Blekingetrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan.
______
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2009.230.040

§ 129
Riktlinjer för investeringar
Stf ekonomichef Bengt Nilsson föredrar ärendet.
Som en följd av det uppdrag kommunstyrelsen lämnat avseende översyn av
då gällande principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning (som resulterat
i ett nytt dokument benämnt ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun” beslutat av kommunfullmäktige 2008-12-18), kommer
här ett förslag på ”Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun”
Det finns i dagsläget flera gällande beslut inom området investeringar och
det saknas en tydlighet om vilka regler som är de gällande. Nuvarande
regler/beslut saknar också en helhetssyn på investeringar inom kommunens
samlade verksamhet. Det finns därför ett stort behov av ett samlat regelverk
inom detta område som klargör vad som gäller.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 mars 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet ska återmitteras för politiska diskussion.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras för politisk diskussion.
_____

7 april 2009
Flyktingintroduktion
Arbetsmarknadsenheten
Ekonomienheten

25

2004.331.130

§ 130
Ändring av Flyktingintroduktionens regelverk vid utbetalning av
introduktionsersättning.
För ensamstående personer under 21 år och gymnasiestuderande föreslås att
erhållen studiehjälp skall minska introduktionsersättningen i motsvarande
grad.
En person under 21 år får ta emot studiehjälp (studiebidrag och extra tillägg)
vid gymnasiestudier.
Detta gäller med nuvarande skrivning även de som har eget hushåll. Då dessa
också erhåller introduktionsersättning hamnar de på en högre ekonomisk
nivå än vuxna och betydligt över övriga studerande. Samtidigt föreslås att
särskilt bostadsbidrag för hushåll utan barn upp till 29 år inte ska minska
introduktionsersättningen i motsvarande grad vilket är fallet med nuvarande
skrivning utan jämställas med mottagande av allmänt bostadsbidrag.
Nedanstående förslag jämställer alla ensamstående över 18. Regeländringen
föreslås gälla fr.o.m. 1 april 2009.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 11 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Näringslivsutskottet har vid sammanträde den 17 mars 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar att man tar bort möjligheten att tjäna 2000 kr
innan introduktionsersättningen ändras.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på näringslivsutskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på näringslivsutskottets förslag mot Richard
Jomshofs ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt
näringslivsutskottets förslag.
Reservation
Richard Jomshof (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Flyktingintroduktionens förslag till regeländringar.
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2009.209.700

§ 131
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för
folkölsförsäljning i Karlskrona kommun.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 februari 2009, § 24, hemställt
att kommunfullmäktige beslutar godkänna förvaltningens förslag om
kommunala riktlinjer för serveringstillstånd med upprättad ändring och
folkölsförsäljning, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda
riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
Socialförvaltningen fick under hösten 2008 i uppdrag av socialnämnden att
utarbeta ett förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd.
Socialnämnden konstaterade att det fanns ett behov av en bred översyn av
nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd.
Nämnden beslutade att kommande riktlinjer särskilt skulle beakta ett
förtydligande/ändring inom följande områden i alkohollagen.
- ansvarsfull alkoholservering
- återhållsam alkoholservering
- serveringstider
- uteservering
- ungdomsmiljöer, sport- och musikevenemang
- olaga diskriminering i samband med restaurangbesök
- tillsyn
Utöver ovan områden har förvaltningen föreslagit förtydligande/ändringar
inom områden som; ”Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa”, ”Serveringslokal och matutbud”,
”Tillfälliga serveringstillstånd”, ”Avslag och återkallelse av tillstånd”,
Handläggningstid och service”.
Dessutom har en revidering av Riktlinjerna för folkölsförsäljning
genomförts.
I riktlinjerna har i första hand de sociala aspekterna lyfts fram, eftersom
alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning som tillkommit för att
begränsa alkoholens skadeverkningar. Dock har i något område också
förslaget till riktlinjer tagit hänsyn till en anpassning av dagens
restaurangkultur.
Forts
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§ 131 forts
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för
folkölsförsäljning i Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förvaltningens förslag om kommunala riktlinjer för
serveringstillstånd med ovanstående ändring och folkölsförsäljning samt,
2. att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda riktlinjer för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
_____
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2009.158.406

§ 132
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljö-balkstaxan
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 februari 2009, §
36, hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa de nya SNIkoderna i taxebilaga 2 till miljöbalkstaxan enligt bilaga 2, att fastställa det
nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2, att fastställa
taxebilaga 3 för hälsoskydd enligt bilaga 3, att som en följd av ovanstående
även fastställa den omarbetade versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan
enligt bilaga 1, samt att fastställa höjningen av taxan för ändring av avlopp i
taxebilaga 1 enligt bilaga 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan i
syfte att öka kostnadstäckningen via avgifter. Den senaste revideringen av
miljöbalkstaxan fastställdes av Kommunfullmäktige 2007-08-30. Sedan dess
har dels SNI-koderna i Bilaga 2 (miljöfarlig verksamhet) ändrats dels har
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en utredning av
tillsynsbehov och tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Den i Karlskrona tillämpade taxan ligger långt under den rekommenderade.
Om föreslagna förändringar genomförs får förvaltningen större intäkter samt
ges förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning. En revidering bör därför
genomföras.
SKL´s utredning rekommenderar bl. a. ett antal tillsynstimmar för respektive
bransch genom att ange ett intervall. Även enligt den lägsta delen av
förslaget kommer de flesta branscher i Karlskrona att få ett större antal
tillsynstimmar och därmed större kostnader för denna tillsyn.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att denna ökning är rimlig på
sikt men anser att den kommer att medföra alltför kraftiga reaktioner från
företagen om den görs på en gång och föreslår därför en justering i steg.
Förslaget har utarbetats så att det i de flesta fall ligger mitt mellan det
nuvarande antalet tillsynstimmar och den lägsta delen i intervallet som SKL
rekommenderar. Enligt taxan kan även avgiften reduceras eller slopas för de
företag där behovet av tillsyn bedöms vara mindre. I följande steg kan också
flera av de övriga förändringar som SKL rekommenderar genomföras utan
att det blir alltför stor omställning. För hälsoskydd föreslår SKL en ny bilaga
3 som motsvarar bilaga 2 (lista för branscher med fast avgift). Förvaltningen
föreslår att båda dessa taxor förändras på ovan beskrivna sätt. I bilaga 1
regleras även taxan för nya tillstånd och ändringar av givna tillstånd. Forts
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§ 132 forts
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljö-balkstaxan
Förvaltningen föreslår en höjning av taxan för ändring av befintlig
tillståndsgiven eller anmäld avloppsanläggning eftersom detta arbete är
nästan lika omfattande som vid tillståndsgivning för ett nytt avlopp.
Dessutom föreslås en höjning av tillsynskostnaden för avlopp.
Intäktsökningarna med detta förslag kommer att uppgå till knappt en miljon
kronor men då har ingen hänsyn tagits till nödvändiga resursförstärkningar
på personalsidan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa de nya SNI-koderna i taxebilaga 2 till miljöbalkstaxan enligt
bilaga 2,
2. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2,
3. att fastställa taxebilaga 3 för hälsoskydd enligt bilaga 3,
4. att som en följd av ovanstående även fastställa den omarbetade versionen
av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan enligt bilaga 1, samt
5. att fastställa höjningen av taxan för ändring av avlopp i taxebilaga 1 enligt
bilaga 1
_____
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2009.231.042

§ 133
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
Stf ekonomichef Bengt Nilsson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Resultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till – 37,1 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas budgetavvikelsen bli – 24,8 miljoner kronor,
där Socialnämnden -12 miljoner kronor och Handikappnämnden -9,5
miljoner kronor svarar för den största avvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 38 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 7 miljoner kronor bättre än budget beroende på
den lägre räntenivån.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring behöver inte nyttjas till fullo utan
beräknas ge ett överskott om 5 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås inte, resultatet beräknas
bli 51,8 miljoner kronor lägre än budget.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 mars 2009 tillstyrkt förslaget
och vid dagens överläggningar överlämnar ordförande följande
tilläggsattsatser: att omgående stoppa planerat underhåll av tekniska
nämndens fastigheter motsvarande 9 miljoner kronor för år 2009,
att också stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens gator/vägar
och övriga anläggningar motsvarande 5 miljoner kronor för år 2009,
att samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att tills september 2009
återkomma med ett förslag till hur denna ambitionssänkning senare
skall kunna återställas, att från den 1 juli och året ut reducera det
kommunala partistödet med 10 %, att alla återanställningar på
befattningar med en anställningstid om minst tre månader
fortsättningsvis skall prövas av personaldelegationen, samt att också
uppmana alla nämnder att beräkna och beakta de positiva effekterna
av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad som antagits i den
fastställda årsbudgeten.
Yrkanden
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt dagens
tilläggsattsatser.
Forts
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§ 133 forts
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt
återkommer till kommunfullmäktige avseende tilläggsattsatserna.
Richard Jomshof (SD) meddelar att han återkommer till kommunfullmäktige
avseende tilläggsattsatserna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
att överföra 4 500 000 kr för reserv för tågtrafik till kommunstyrelsens
anslag för kollektivtrafik.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda samtliga nämnder att omgående finna lösningar som syftar till
att sänka kommunens kostnader. Detta ska ske genom en översyn av icke
obligatoriska verksamheter, där ambitionerna kan sänkas utan att det medför
kostnader för annan kommunal nämnd,
2. att samtidigt ge samtliga nämnder i uppdrag att se över vilka
kvalitetsutvecklingsprojekt som varken är absolut nödvändiga eller leder till
sänkta kostnader för kommunen, och som därmed skulle kunna skjutas
framåt i tiden,
3. att nämndernas uppdrag enligt ovan redovisas för kommunstyrelsen i
samband med delårsrapport för april månad 2009,
4. att dessutom anmoda samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2009 att snarast vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
5.att omgående stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
fastigheter motsvarande 9 miljoner kronor för år 2009,
6. att också stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
gator/vägar och övriga anläggningar motsvarande 5 miljoner kronor
för år 2009,
7. att samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att tills september
2009 återkomma med ett förslag till hur denna ambitionssänkning
senare skall kunna återställas,
8. att från den 1 juli och året ut reducera det kommunala partistödet
med 10 %,
Forts

7 april 2009

§ 133
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
9. att alla återanställningar på befattningar med en anställningstid om
minst tre månader fortsättningsvis skall prövas av
personaldelegationen, samt
10. att också uppmana alla nämnder att beräkna och beakta de
positiva effekterna av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad som
antagits i den fastställda årsbudgeten.
___
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2007.657.005

§ 134
Revidering av investeringsprojekt Elektronisk handel
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2008 § 7 om
investeringstillstånd för genomförande av elektronisk handel i Karlskrona
Kommun. Detta efter en projektbeskrivning som var följden av en RUPutredning.
Med anledning av att projektstarten blivit försenad tog kommunstyrelsen 12
augusti 2008 beslut om förändrad tidplan. Projekttiden bestämdes då till 1
juni 2008—30 juni 2009.
Projektarbetet började med att teckna erforderliga tjänsteavtal, då dessa ej
ännu fanns i kommunen. Då de systemapplikationer som krävdes för
projektet dessutom ej ännu var inköpta och installerade var detta också en
aktivitet som fick tas omhand vid projektstart. Av olika skäl, som
kommunen i vissa fall inte kunnat råda över, har detta tagit betydligt längre
tid än vad som ursprungligen planerades.
Då det tar längre tid för varje leverantör att lägga om till att skicka
elektroniska fakturor än vad vi kalkylerat med i den ursprungliga
projektplanen, innebär detta att det uppstår mycket väntetid, vilket är
opåverkbart för vår del.
Utöver förseningar som uppstår hos våra leverantörer, har
kommunfullmäktige tagit ett par beslut som får påverkan för projektet. De
beslut som då avses är dels införandet av en serviceförvaltning samt det av
kommunfullmäktige fastställda ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona Kommun” som innebär en övergång till en balansräkningsenhet
för hela kommunen. Övergång till en balansräkningsenhet kommer i
förlängningen att förenkla hanteringen av elektroniska fakturor, men under
övergångsfasen innebär detta en hel del merarbete.
En modul för att hantera interna elektroniska fakturor har installerats och är
nu i drift. Fem externa leverantörer är dessutom på gång att anslutas till
Karlskrona kommun för att kunna skicka elektroniska fakturor till oss.
De erfarenheter som projektdeltagarna nu fått, visar således sammantaget
att projektets totala tid behöver förlängas pga att det uppstår väntetider som
ej kan påverkas av oss själva. Dock beräknas den faktiska arbetstiden
fortfarande till ca 12 månader. Detta innebär att det inte kommer att krävas
mer investeringsutrymme, men att investeringen kommer att behöva
förläggas över längre tid.
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§ 134 forts
Revidering av investeringsprojekt Elektronisk handel
Ursprunglig målformulering för projektet formulerades enligt följande:
”Under 2008 skall införande av elektroniska beställningar och hantering
av orderlösa fakturor inledas och slutföras. Dessutom skall övergång ske
till elektronisk hantering av internfakturor i kommunen. Avrop från
gällande ramavtal skall ske elektroniskt från minst 30 av kommunens
leverantörer och 50 % av samtliga beställningar skall ske elektroniskt.”
För projektet anslog kommunfullmäktige 1 749 000 kr som förutsattes
skulle förbrukas under ca 12 månader. Detta skulle då ske genom att arbetet
förutsattes genomföras genom ett intensivt arbete under en förhållandevis
kort tid.
Vår bedömning är att projekttiden bör förlängas till 31 december 2010 samt
att reviderad målsättning för projektet bör vara att minst 30 av kommunens
externa leverantörer och minst 30 % av det totala fakturaflödet (internt och
externt) ska vara elektroniskt.
Det bör påpekas att ny reviderad målsättning inte enbart är en förändring av
de kvantitativa måtten utan också en förändring av vad som skall räknas
med häri. Tidigare avsåg beskrivningen endast avrop eller elektroniska
beställningar, nu är avsikten att den i stället ska omfatta elektroniska
fakturor.
Förlängningen kommer inte att innebära någon förändring varken avseende
ursprungligt anslagna medel eller ursprunglig kostnadsberäkning, utan
endast tidplan för när utgifterna uppstår. Den totala investeringsutgiften
kommer således att rymmas inom de anslagna 1 749 000 kronorna, och
finansiering av kommande kapitalkostnader sker enligt plan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att med ovan lämnade redogörelse godkänna den förändrade tidsplanen,
samt
2. att med ovan lämnade redogörelse godkänna den reviderade
målsättningen.
______

7 april 2009

Jämställdhetskommittén
Akten

35

2008.807.026

§ 135
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
Från och med 2009 kommer Jämställdhetsprogrammet att delas upp i två
olika delar. En del blir förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren i
en jämställdhetsplan och en del blir ett politiskt jämställdhetsprogram. Denna
jämställdhetsplan är gemensam för kommunens gemensamma verksamhet.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny lagstiftning i kraft,
Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ersätter bland annat
Jämställdhetslagen och fem andra lagar. Skillnaden när det gäller
jämställdhetsområdet är bland annat att kravet på framtagande av
jämställdhetsplan ändras från varje år till var tredje år. Arbetsgivaren ska
även upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.
Ambitionen med jämställdhetsplanen är att belysa hur kommunen som
arbetsgivare hantera jämställdhetsarbetet i de fyra målområden tillväxt,
sysselsättning, jämställdhetsperspektivet i verksamheten och makten. Det är
samma målområden som Jämställdhetskommittén tidigare har beslutat att
arbeta med.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet ska återmitteras för politiska diskussion.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremiteras. Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras för politisk diskussion.
_____
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2006.55.200

§ 136
Svar på motion om att bygga mer i trä.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4, av
Jörgen Johansson (C). Motionären har föreslagit att Karlskrona kommun
verkar för ökad användning av trämaterial i byggandet inom kommunen och
dess bolag, att minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig
byggnad, träbro eller liknande skall uppföras inom kommunen med trä som
dominerande material, samt att trä alltid skall vägas in som ett alternativ vid
nyproduktion.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2009 § 29, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har utrett
frågan om trä som dominerande byggnadsmaterial i samband med till- och
nybyggnadsprojekt.
Förvaltningen håller med motionsställaren att trä är ett utmärkt byggmaterial,
och vi använder trä ofta och gärna, dock har trä vissa begränsningar främst i
monumentala byggnader.
Sedan idrottsarenan byggdes på Rosenholmsområdet har de flesta ny- och
tillbyggnader som genomförts i tekniska förvaltningens regi haft trä som
dominerande material. Exempel på dessa om- och tillbyggnader är:
förskolorna i Rödeby, Spjutsbygd, Hästö, Nättraby, Bastasjö och Hasslö,
fritidslokalen i Vedeby, skolan på Aspö, autistboendet i Bastasjö samt
Nättraby GoIF.
Eftersom motionsställaren har föreslagit att minst ett större byggprojekt,
flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller liknande ska uppföras inom
kommunen med trä som dominerande material och att trä alltid skall vägas in
som ett alternativ vid nyproduktion, kan tekniska förvaltningen konstatera att
motionsställarens önskemål med god marginal är uppfyllt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
_____
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2007.121.022

§ 137
Svar på motion angående utannonsering av lediga befattningar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att från och med nu
utanannonsera alla befattningar inom förvaltning och kommunala bolag på
nivå från sektionschef och uppåt, i avvaktan på att förslag enligt nästa att-sats
blir genomfört, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utarbeta en policy för rekrytering till tyngre befattningar där utannonsering
ingår som en nödvändig del.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 12 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
följer nedan redovisade utdrag ur personalprogram samt checklista över
beslutsgång vid rekrytering, samt Vad gäller tillsättning av
förvaltningschefer har vi under de senaste 6 åren tillämpat principen att
kommunstyrelsen fattar beslut om att starta rekryteringsprocesserna. Externt
konsultstöd har tillämpats vid samtliga tillsättningar tillsammans med interna
rekryteringsgrupper bestående av kommunstyrelsens presidium, företrädare
för kommunledningen (oftast kommun- och personalchef) samt fackliga
företrädare.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
_______
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2008.2.375

§ 138
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Thomas Worzyk. Förslaget är att kommunen bör ge
Affärsverken i uppdrag att genomföra en seriös studie på de tekniska och
ekonomiska möjligheterna och risker av ett koncept på vind- och
vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona. Studien bör
hålla hög kvalité och bör redovisas offentligt.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i beslut 28 augusti 2008
§ 107.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 mars 2009, § 66
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man vidhåller sin
uppfattning i ärendet. Vindkraft skall ersätta fossil energi och inte ställas mot
annat förnyelsebart energislag.
Thomas Worzyk framför via E-post 26 augusti 2008 att det blivit något fel i
informationskedjan inför kommunfullmäktiges beslut och att miljö- och
byggnadsnämnden inte heller haft möjlighet att läsa eller förstå förslaget.
Miljö och byggnadsnämnden bereder ärendet för beslut i
kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram underlag för
beslut i miljö- och byggnadsnämnden. Samtliga handlingar i ärendet har
skickats till ledamöterna i såväl kommunfullmäktige som miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut avseende kraftvärmeverk innehåller inte
avfallseldning vilket Thomas Worzyk påstår i sitt medborgarförslag. Thomas
Worzyks förslag innebär att all el används för att producera fjärrvärme.
Fullmäktige har beslutat att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att
producera el.
Enligt branschorganisationen Svensk fjärrvärme AB har det inte skett någon
investering i värmepumpar för fjärrvärmeproduktion sedan 1984. de få som
är i drift håller på att fasas ut, detta gäller även Stockholm.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
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2008.597.617

§ 139
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 juni 2008 § 62
hemställt åt kommunfullmäktige att besluta överföra huvudmannaskapet för
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxen-utbildning från Barnoch ungdomsnämnden till Utbildningsnämnden med full verkan från
och med den 1 januari 2009, att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd
med utbildningsförvaltningen, under hösten 2008 förbereder denna övergång,
samt att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra
erforderliga ramjusteringar i enligtmed ovan.
Utbildningsnämnden tog beslut i ärendet den 15 oktober 2008, § 60.
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträdet den 5 augusti 2008 en
komplettering av ärendet avseende dialogen med berörda föräldrar.
Denna komplettering är gjord, daterad den 2 februari 2009.
Vid fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2009 § 61 återremitterades
ärendet med motiveringen att anställningsförhållandena utreds för
personalen.
I en skrivelse daterad 30 mars 2009 har man klargjort turordningskrets och
anställningstid.
I skrivelse daterad 1 april 2009 föreslår barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta: attöverföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan
och särskolans vuxen- utbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009,
att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med utbildningsförvaltningen
förbereder denna övergång, samt atti samband med budgetberedningen inför
2010, genomföra erforderliga ramjusteringar i enligt med ovan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och
särskolans vuxen- utbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009,
Forts
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§ 139 forts
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
2. att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen förbereder denna övergång, samt
3. att i samband med budgetberedningen inför 2010, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enligt med ovan.
_______
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2007.293.370

§ 140
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Vd för Affärsverken Jan Svensson och vd för Moderbolaget Lottie Dahl
Ryke föredrar ärendet.
Affärsverken AB har sedan 1990 bedrivit utbygganden av fjärrvärme i
Karlskrona. För produktion av fjärrvärme har två större
produktionsanläggningar uppförts, dels 1994 med värmeverk Väster Udd och
dels 2001 med värmeverk Gullberna. Dessutom driver Affärsverken ett
mindre antal närvärmeanläggningar bl.a. i Rödeby, på Sturkö, och i Torskors.
Produktionsanläggningarna är utnyttjade så långt det går och behov av
ytterligare produktion föreligger. Satsningen på ett utbyggt fjärrvärmenät i
Karlskrona, som hade stora miljöföretecken när beslutets togs 1990, har visat
sig vara Karlskrona kommuns största miljöinvestering genom tiderna..
Mätningar av luftkvalitén har visat att utsläppsnivån kraftigt minskat i
Karlskrona tätort.
Affärsverkens styrelse tog 28 januari 2001 beslut att uppdra till VD
genomföra en förstudie för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen sam
uppförandet av ny produktionsanläggning och i samband med utredningen
även ta med frågan om samtidig el-generering.
Förstudien, daterad juli 2004, innehåller ett stort material och beskriver en
föreslagen handlingslinje och bolagets utbyggnad inom affärsområde Värme.
Förstudien har behandlats och godkänts i Affärsverkens styrelse 26
november 2004 och i AB Karlskrona Moderbolag 26 april 2007 och ligger
helt i linje med antagen energiplan för Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslut den 26 april 2007 § 59, utmynnade i ett uppdrag
åt Affärsverken:
Att återkomma med etappvis utbyggnad av produktionsanläggningen samt att
etapp I skulle eldas med biobränslen samt förses med el-generering,
Att finansieringsalternativen skulle utredas,
Att Affärsverken AB skulle inhämta igångsättningstillstånd när anbud
kommit in, samt
Att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för
Rödeby samhälle särskild skulle beaktas.
Satsningen skulle även bli en del i Karlskrona kommuns ambitioner att
minska oljeberoendet i kommunen och uppfylla målsättningarna som finns i
Energiplan 2006. Målsättningen är att samtliga flerfamiljsfastigheter år 2020
värms med förnybar energi.
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§ 140 forts
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Affärsverken har sedan kommunfullmäktige beslut arbetat fram ett
upphandlingsdokument och under januari 2009 har anbud inkommit. Vid
sammanställningen har investeringsvolymen för etapp I av kraftvärmeverk
Karlskrona stannat vid 750 mkr. Slutförhandlingar med entreprenörerna
beräknas avslutas under april 2009.
Att investera i infrastruktur, vilket ett kraftvärmeverk kan räknas till, har en
mycket gynnsam påverkan på sysselsättningen i regionen. Med en beräknad
byggtid av tre år har den totala sysselsättningen beräknats till 85 manår,
vilket tillför regionen ett bra tillskott i nuvarande arbetsmarknadssituation.
Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2009 § 66 att återremittera ärendet
för att komplettera ärendet med beskrivning av effekten av den större
ackumulatortanken och att se hur det finansiella låneutrymmet påverkas.
Affärsverken har i skrivelse daterad 31 mars 2009 kompletterat ärendet med
beskrivning av effekten av den större ackumulatortanken.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 2 april 2009 tagit fram
underlag se hur det finansiella låneutrymmet påverkas.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ingångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona inom
ramen av 750 mkr,
2. att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen för Rödeby,
3. att Affärsverken Karlskrona AB följer redan antagen finanspolicy, samt
4. att lån upptas i erforderlig omfattning via koncernbanken.
_______
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§ 141
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2.Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2009-02-17, dnr 302-828-09, ansökan om företagsstöd.
b)Beslut 2009-02-16, dnr 218-593-09, älgjakt. Jaktår 2009/2010.
c) Beslut 2009-02-20, dnr 513-1279-07, Skyddsområde och
skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna i Fågelmara,
Karlskrona kommun.
d) Rapport 2009:3, 2009-02-25, dnr 405-10446-08, bostadsmarknadsenkät
200-2010 Blekinge Län.
e) Beslut 2009-03-03, dnr 521-9651-08, Dispens från föreskrifter för
naturreservatet Torhamns udde för rivning av militärt torn.
3.Näringsdepartementet
a) Regeringsbeslut 2009-02-19, N2008/6640/FIN, ansökan om tillstånd
enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att genomföra geotekniska
bottenundersökningar i Kalmarsund utanför Torsås kommun, Kalmar lön och
Karlskrona kommun, Blekinge län.
b) Regeringsbeslut 2009-03-05, N1999/7358/FIN, N2007/9407/FIN, ansökan
om förlängning av undersökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln samt om tillstånd enligt samma lag att genomföra
provborrning efter olja på Sveriges kontinentalsockel i Östersjön.
4. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 09:10 Budgetförutsättningar för åren 200-2012.
b) 09:11 Ny lag om vissa kommunala befogenheter m.m..
c) 09:12 Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minoritets
återremiss m.m.
d) 09:13 Traktamentsbelopp 2009.
e) 09:14 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser.
f) 09:16 Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från och med 1 mars
2009.
g) 2009-01-28 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning
2008-2010, regeringens skrivelse 2008/09:34
h) 2009-02-24, 11 tankar kring medborgardialog i styrning.
i) 2009-02-26, politisk dialog med tillväxt i fokus.
5. Internkontroller år 2009 Moderbolagskoncernen.
6.Brev till överbefälhavare Håkan Syrén med anledning av omorganisationen
av Försvarsmusiken.
Forts

7 april 2009

§ 141 forts
Anmälningsärenden.
7. Migrationsverket 2009-03-09, 2009 års första informations- och
prognosbrev om asyl och flyktingsmottagande.
8.Blekingetrafiken, budget 2009.
9. Kvalitetsmätning om ungdomars fritid.

Christina Mattisson (S) påpekar att det är väldigt positivt att allmännyttan
ska bygga 60 stycken seniorboende som det framgår i rapporten från
Länsstyrelsen i Blekinge län avseende bostadsmarknadsenkäten.
Carl- Göran Svensson (M) och Kent Lewén (FP) svarar.
______

44

12 maj 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 12 maj 2009.
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§ 155
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§ 162
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§ 172
§ 173
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§ 175
§ 176
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Information och föredragningar.
Avrapportering omställningsprogrammet 2008-2011.
Information med anledning av den nya influensan.
Kommunala val
Ny återvinningscentral Bubbetorp.
Överförings av investeringsmedel från 2008.
Investeringstillstånd för energieffektiviseringsåtgärder.
Investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Hästöskolan, frihult 9.
Investeringstillstånd för gång- och cykelbana Backabo-Torskors.
Investeringstillstånd för gång- och cykelbana Krutviksvägen-Wämöskolan.
Investeringstillstånd för ombyggnad av Borgmästaregatan till gågata.
Investeringstillstånd för nybyggnad av moderna och tillgänglighetsanpassad
busshållplats på Parkgatan.
Investeringstillstånd för föryngringsåtgärder av träd etapp 1 Hoglands park.
Investering solmätare, Karlskrona.
Inkallning av krisledningsnämnden via SOS alarm.
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv 2008.
Revisionens uppföljningar av tidigare granskningar.
Säkerhetsskyddschef inom Karlskrona kommunkoncern.
Förslag till yttrande över betänkandet- Grundanalys, förnyelseprogram, och
kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16)
Begäran om anstånd till ny tidsram till den 31 augusti 2009 med anledning av
arbetsmiljöåtgärder på stadsbiblioteket.
Svar på remiss till miljödepartementet miljöprocess (SOU 200:10).
Kommunledningsförvaltningens plan för den interna kontrollen 2009.
Utredning av strukturen för nämnd- och förvaltarorganisationen i Karlskrona
kommun.
Riktlinjer för intern kontroll.
Riktlinjer för investeringar.
Redovisning av uppdrag om införande av en kommunal hyresgaranti för ungdomar
upp till 25 år.
Nytt hyresavtal med AB Karlskronahem för råd och stöd/Roslundens verksamhet.
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2008.
Svar på motion sätt fart på Karlskronas tillväxt.
Svar på motion om försäljning av Rosenfeltsskolans A-hus.
Svar på medborgarförslag om återställande av rondellen vid Pantarholmen/Brohålan.
Svar på medborgarförslag om vägbelysning från korsningen
Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala ordningsföreskrifter
angående hund.
Svar på medborgarförslag om bildandet av invandrarråd.
Svar på medborgarförslag från föräldraföreningen mot narkotika (FMN)
Svar på medborgarförslag om att låta högstadieskolorna delta i nationaldagsfirandet i
Hoglands park med sina årliga skolshower.
Anmälningsärende
Övrigt

1
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 12 maj 2009, kl.08.30- 10.20, kl 11.45-13.10
Sammanträdet ajourneras kl 10.20-11.45

Beslutande:

Ordförande
Ordförande

Karl-Gösta Svenson (M) jäv §§ 178
Kent Lewén (fp) tjg §§ 178

1:e vice ordf
2 :e vice ordf.
Ledamöter

Kent Lewén (FP) §§142-177, 179
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M) kl 08.30-09.55 del av § 142.
kl 11.45-12.55 jäv §§ 178
Günter Dessin (V)
Richard Jomshof (SD) kl 08.30-12.55 §§ 142-167
Sofia Bothorp (MP)

2

Tjänstgörande ersättare

Gerthie Olsson (S)
Carl-Göran Svensson (M) kl 09.55-10.20 §§ del av § 142,
kl 12.55-13.00 §§ 178
Per Henriksson (SD) kl 12.55-13.10 §§ 168-179

Närvarande

Ann-Louise Trulsson (M) kl 08.30-10.20,
kl 11.45-13.10
Carl-Göran Svensson (M) 11.45-12.55, 13.00-13.10
Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-12.00
Mikael Andersson (FP)
Maria Persson (C) KL 08.40-13.10
Björn Gustavsson (MP)
Håkan Eriksson (S)
Rikard Jönsson (S)
Per Henriksson (SD) kl 08.30-12.55

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Utvecklings- och näringslivschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelsson
Personalchef Anneli Ekström
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Personalstrateg Eva Magnusson- Larsson kl 08.30-08.50
§§ 142-143

12 maj 2009

Projekteringschef Jan-Anders Glantz kl 08.40- 09.20 §
142, 153
Controller Olle Karlsson kl 09.20-09.45 §§ 142, 157, 165
Beredskapssamordnare Elina Tyrberg- Flink kl 09.5510.20 §§ 142, 144
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Övriga

Sammankallande Peter Glimvall kl 09.55-10.10 § 142,
164

Utses att justera

Günter Dessin

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 142-179
Elisabeth Arebark

Ordförande

……………………………………… § 142-177, 179
Karl-Gösta Svenson

Ordförande

……………………………………… § 178
Kent Lewén

Justeringsledamot

………………………………………
Günter Dessin

3
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Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

maj 2009 anslagits på kommunens

4

12 maj 2009
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§ 142
Information och föredragningar

1.

Avrapportering omställningsprogrammet 2008-2011, föredras av
personalstrateg Eva Magnusson Larsson.

2.

Investeringstillstånd för nybyggnad av moderna och
Tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan, samt information
om Hoglands parks utveckling, föredras av projekteringschef Jan-Anders
Glantz.

3

Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv,
föredras av controller Olle Karlsson.

4. Riktlinjer för intern kontroll, föredras av controller Olle Karlsson.
5. Utredning av strukturen för nämnd- och förvaltarorganisation i
Karlskrona kommun, föredras av sammankallande i styrgruppen Peter
Glimvall.
6. Information med anledning av den nya influensan, föredras av
beredskapssamordnare Elina Tyrberg- Flink.
_______

12 maj 2009

Ekonomienheten
Personalenheten
Handläggare
Akten

2008.502.020

§ 143
Avrapportering omställningsprogrammet 2008-2011.
Personalstrateg Eva Magnusson Larsson föredrar ärendet.
Totalt är det 215 personer som har anmält sig till omställningsprogrammet,
varav 153 kvinnor och 62 män.
Av de 215 anmälningarna så är det 170 stycken som har begärt särskild
avtalspension och 45 stycken avser annat erbjudande.
Beslut och yttranden:
• 36 pensionsbeslut klara,
• 34 pensionsbeslut är planerade,
• 10 personer söker jobb i andra förvaltningar,
• 4 personer lämnar nuvarande anställning för annat val inom eller
utanför kommunen,
• 1 deltar i karriärvägledning,
• 1 är tjänstledig för att prova arbete hos annan arbetsgivare.
Redovisning av ekonomisk effekt för respektive år, samt ekonomisk effekt
ackumulerat.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
________

6
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Handläggare
Akten

§ 144
Information med anledning av nya influensan
Beredskapssamordnare Elina Tyrberg- Flink föredrar ärendet.
Information avseende;
•
•
•
•
•
•

Antal fall och länder,
Krisinformation.se
Aktiviteter i Blekinge,
Intranätet,
Aktiviteter i Karlskrona kommun, samt
Samhällsviktiga verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
________
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Länsstyrelsen i Blekinge Län

8

2009.226.112

§ 145
Kommunala val
Vigselförrättare
Kommunstyrelsen har den 7 april 2009, § 113 beslutat att erbjuda
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium att förordnas som
vigselförrättare/registrerare av partnerskap, att om någon av
presidieledamöterna avböjer förordnande ska ersättare utses bland
kommunstyrelsens ledamöter eller ersättare, att erbjuda kommunchefen samt
ytterligare en förvaltningschef samma förordnande, samt att samtliga ska
förrätta såväl vigslar som registrera partnerskap.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att kommunchefen får i uppdrag att utse och anmäla till Länsstyrelsen i
Blekinge län vilken förvaltningschef som förordnas som
vigselförrättare/registrerare av partnerskap.
Kommunstyrelsen hemställer hos Länsstyrelsen i Blekinge län
1. att antalet kommunala vigselförrättare utökas med tre personer, samt
2. att Sofia Bothorp (MP) och Magnus Johansson (S) förordnas som
vigselförrättare/registrerare av partnerskap.
______

12 maj 2009

Tekniska nämnden
Akten

9

2009.294.456

§ 146
Avtal återvinningscentral Bubbetorp
Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska nämnden att antalet
återvinningscentraler skall ses över, och man konstaterar att ett antal
stationer kan stängas, under förutsättning att logistik och service för dem som
blir kvar ses över, samt att anläggningen vid Bubbetorp byggs om och
föreslås hållas öppet samtliga dagar.
Tekniska nämnden beslutade att återremittera förslaget om stängning av
återvinningscentraler, samtidigt som man föreslår kommunstyrelsen att
besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att skriva avtal med Affärsverken
om en ny återvinningscentral.
Så som tekniska nämnden har beslutat innebär detta att kommunen endast tar
på sig utökade ambitioner, om än lovvärda, som innebär ökade kostnader.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna ett tjugo-årigt hyresavtal med Affärsverken, men förutsätter att
detta kan göras först när tekniska nämnden presenterar en för
renhållningskollektivet helt kostnadsneutral lösning.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Tommy Olsson (KD) yrkar att attsatsen ändras till följande, att återremittera
ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att återkomma med ett förslag
som om möjligt blir helt kostnadsneutralt för renhållningskollektivet.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Mats Lindbom (C) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till Tommy Olssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Tommy
Olssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Tommy Olssons
ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar

12 maj 2009
10
att återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att återkomma
med ett förslag som om möjligt blir helt kostnadsneutralt för
renhållningskollektivet.

Tekniska nämnden
Handläggare
Akten

2009.353.041

§ 147
Överföring av investeringsmedel från bokslut 2008 avseende
investeringar som ej påbörjats.
I enlighet med de gällande regelverk beträffande överföring av
investeringsmedel ska kommunstyrelsen efter bokslutsberedningen föreslå
kommunfullmäktige vilka investeringsmedel som skall överföras. Detta avser
då investeringar som ej påbörjats.
Tekniska nämnden har i samband med behandling av sitt årsbokslut, lämnat
önskemål om att föra över totalt 56 858 000 kr avseende investeringsmedel
från 2008 som ej påbörjats (bilaga 1). I samband med bokslutsberedningen
visar det sig att en del investeringar redan är påbörjade, eller till och med
slutförda. Dessutom har ett par angelägna investeringar skrivits fram till
kommunstyrelsen för begäran om investeringstillstånd. Inom Vaverksamheten finns stora investeringar som redan erhållit
investeringstillstånd av kommunstyrelsen under våren.
Då det finns skäl för kommunen att hålla igen på investeringsutrymmet, bör
därför inte hela anslaget föras över till 2009. De investeringar som då kan
riskera att behöva strykas, men ändå måste genomföras får prioriteras inom
de investeringsramar som finns avsatt för 2009.
I samband med beredningen har tekniska förvaltningen gjort en bedömning
av det aktuella läget över vilka investeringsmedel som skulle kunna avstås
ifrån.
Dessa uppgår totalt till ca 7 000 000 kr.
Övriga förvaltningar har i sina bokslut önskat överföra totalt 5 300 000 kr
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Ordförande beslutar
att ärendet återremitteras för ny beredning
________

12 maj 2009

Tekniska nämnden
Akten

11

2009.286.299

§ 148
Investeringstillstånd för energieffektiviseringsåtgärder.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 48 föreslagit
kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för
föreslagna energieffektiviseringsåtgärder, samt att kostnaden 1 500 000
kronor finansieras av anslagna 8 000 000 kronor för energieffektivisering i
2009 års investeringsbudget.
Kommunfullmäktige har i budget 2009 godkänt målet att under 2008 - 2011
minska energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter och
anläggningar från 133 kWh per kvm 2007 till 115 kWh per kvm 2011.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 8 mkr avsatta för åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet. förvaltningen har utifrån
genomförda energideklarationer planerat åtgärder för energieffektiviseringar
i besiktade fastigheter (skolor, idrottsanläggningar m m). Åtgärdsförslaget
omfattar 47 objekt. Fastighetsavdelningen har beräknat kostnaderna till totalt
1,5 mkr. Investeringen är redan på kort sikt lönsam och minskar
energianvändningen samt är positiv för miljön.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för föreslagna
energieffektiviseringsåtgärder, samt
2. att kostnaden 1 500 000 kronor finansieras av anslagna 8 000 000 kronor
för energieffektivisering i 2009 års investeringsbudget.
_____

12 maj 2009

Tekniska nämnden
Handläggare
Akten

12

2009.287.375

§ 149
Ansökan om investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av
Hästöskolan, Frihult
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 47 föreslagit
kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för
fjärrvärmeanslutning av Hästöskolan, Frihult 9, samt att kostnaden 700 000
kr finansieras av anslagna 8 000 000 kronor för energieffektivisering i 2009
års investeringsbudget.
Kommunfullmäktige har i budget 2009 godkänt målet att under 2009 minska
antalet anläggningar i kommunens fastighetsbestånd som försörjs med olja.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 8 mkr avsatta för åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning föreslår att
uppvärmningssystemet i Hästöskolan, Frihult 9, konverteras från
eldningsolja till fjärrvärme. Fastigheten förbrukar ca 35 m3 eldningsolja per
år.
Fastighetsavdelningen har beräknat kostnaderna till 700 000 kronor.
Investeringen är lönsam redan på kort sikt och minskar oljeberoendet som
är positivt för miljön. Den innebär också minskade drift- och
underhållskostnader.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning
av Hästöskolan, Frihult 9, samt
2. att kostnaden 700 000 kr finansieras av anslagna 8 000 000 kronor för
energieffektivisering i 2009 års investeringsbudget.
_____

12 maj 2009

Tekniska nämnden
Akten

13

2009.288.312

§ 150
Begäran om investeringstillstånd gång- och cykelbana Backabo Torskors.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 46 föreslagit
kommunstyrelsen beslutar att meddela investeringstillstånd för gång- och
cykelväg mellan Backabo och Torskors, samt att kostnaden 2 250 000 kronor
finansieras av anslagna 4 000 000 kronor för gång- och cykelvägar.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 4,0 mkr avsatta för gång- och
cykelvägar.
Tekniska förvaltningen arbetar fortlöpande med utbyggnad av Karlskronas
gång- och cykelvägnät för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Aktuell sträcka utgör en del av barns skolväg från Backabo till
Spandelstorpsskolan.
Karlskrona kommun har hos vägverket ansökt om statsbidrag till
trafiksäkerhetshöjande åtgärder och fått beviljat 950 000 kronor till projektet
under förutsättning att det slutförs under 2009.
Projektet är kostnadsberäknat till 3,2 mkr varav statsbidrag utgår med
950 000 kronor. Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till cirka
100 tkr och driftkostnaderna som uppgår till 20 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Planeringen är att gc-vägen skall vara klar till skolstarten hösten 2009.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd för gång- och cykelväg mellan Backabo
och Torskors, samt
2. att kostnaden 2 250 000 kronor finansieras av anslagna 4 000 000
kronor för gång- och cykelvägar.
_____

12 maj 2009

Tekniska nämnden
Akten

14

2009.289.312

§ 151
Investeringstillstånd gång- och cykelbana Krutviksvägen – Vämöskolan
I investeringsbudgeten finns totalt 4 000 000 kr avsatta för utbyggnad av
gång- och cykelvägar.
Ett av de prioriterade projekten som planerats starta redan 2008 är gång- och
cykelbana Krutviksvägen – Vämöskolan, och som skulle slutförts 2009.
Detta projekt har något försenat nu planerats till våren 2009, och beräknas
kosta ca 1 700 000 kr.
De tillkommande drifts- och kapitalkostnaderna för detta projekt finansierar
tekniska nämnden inom sina befintliga ramar.
Tekniska nämnden har föreslagit att investeringsutgiften finansieras genom
dels ianspråktagande av 1 200 000 kr av årets anslag om 4 000 000 kr, dels
genom att man ianspråktar de 500 000 kr som var planerade för att detta
projekt 2008. Då kommunstyrelsen inte har tagit beslut om överföring av
investeringsmedel från 2008 till 2009 föregår detta det kommande beslutet.
I den pågående beredningen av överföring av investeringsanslag finns inga
hinder mot att de 500 000 kr överförs till 2009.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet bordläggs.
_________

12 maj 2009

Tekniska nämnden
Akten

15

2009.290.311

§ 152
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av
Borgmästaregatan till gågata.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 44 föreslagit
kommunstyrelsen beslutar att meddela investeringstillstånd för ombyggnad
av Borgmästaregatan till gågata, samt att kostnaden 1 500 000 kronor
finansieras med anslagna 6 000 000 kronor för stadsmiljöprogrammet och till
åtgärder i Hoglands park.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 6,0 mkr avsatta till
stadsmiljöprogrammet och till åtgärder i Hoglands park.
Tekniska förvaltningen tillsammans med fastighetsägare på
Borgmästaregatan tar nu fram utformningsförslag till ombyggnad av
Borgmästaregatan mellan Hantverkaregatan och Ronnebygatan till
gågata som en följd av ”Strategi Karlskrona” och stadsmiljöprogrammet.
För närvarande är aktuellt gatuavsnitt avstängt för fordonstrafik (dock ej
behörighetstrafik). Gatan trafikeras ej längre av kollektivtrafiken.
Avsikten är att gatan skall få en utformning mer anpassad till gående.
och att i stort sett alla entréer till gatans butiker kommer att kunna
tillgänglighetsanpassas.
De diskussioner som varit mellan kommunen och fastighetsägare har gått
ut på att ombyggnadsarbetena skall finansieras till hälften av kommunen
och till hälften av fastighetsägarna.
Ombyggnadsarbetena har beräknats till 3,0 mkr varav kommunen investerar
1,5 mkr.
Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till 120 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Borgmästaregatan
till gågata, samt
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2. att kostnaden 1 500 000 kronor finansieras med anslagna 6 000 000
kronor för stadsmiljöprogrammet och till åtgärder i Hoglands park.

Tekniska nämnden
Akten

2009.291.537

§ 153
Begäran om investeringstillstånd avseende nybyggnad av modern
och tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 43 föreslagit
kommunstyrelsen beslutar att meddela investeringstillstånd för nybyggnad av
en modern och tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan, samt
att kostnaden 1 500 000 kronor finansieras av anslagna 4 000 000
kronor för trafikförändringar, busshållplats och minibuss Trossö.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 1,5 mkr avsatta till hållplats på
Parkgatan.
Blekingetrafiken och Karlskrona kommun planerar att bygga en ny modern
och tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan som skall ersätta
hållplatsen som ligger i backen vid Kronanhuset.
På Landbrogatan i korsningen med Parkgatan kommer två hållplatser att
byggas för den busstrafik som fortsätter längre in på Trossö.
Den planerade centrumhållplatsen innebär förändringar i
busslinjesträckningarna på Trossö, vilket medför att Landbrogatan och
Norra Kungsgatan kommer att dubbelriktas samt att Parkgatans
enkelriktning byter riktning.
Arbetena är beräknade att kosta 5,0 mkr och finansieras enligt följande:
statsbidrag 2,5 mkr, Blekingetrafiken 1,0 mkr. och Karlskrona kommun
1,5 mkr.
Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till 120 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd för nybyggnad av en modern och
tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan, samt
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2. att kostnaden 1 500 000 kronor finansieras av anslagna 4 000 000
kronor för trafikförändringar, busshållplats och minibuss Trossö.

Tekniska nämnden
Handläggare
Akten

2009.293.331

§ 154
Investeringstillstånd avseende föryngringsåtgärder av träd i Hoglands
Park, etapp 1
Tekniska nämnden har tillskrivit kommunstyrelsen om investeringstillstånd
för föryngring av träd i Hoglands Park, etapp 1.
Detta i enlighet med de förslag som en anlitad landskapsarkitekt tagit fram
för bevarande, rekonstruktion och förnyelse av Hoglands Park.
De tillkommande drifts- och kapitalkostnaderna ryms inom tekniska
nämndens ramar.
Tekniska nämnden har föreslagit att investeringsutgiften finansieras genom
dels ianspråktagande av de 3 000 000 kr som var planerade för detta projekt
2008. Då kommunstyrelsen inte har tagit beslut om överföring av
investeringsmedel från 2008 till 2009 föregår detta det kommande beslutet.
I den pågående beredningen av överföring av investeringsanslag finns inga
hinder mot att de
3 000 000 kr överförs till 2009.
Åtgärden har redan påbörjats och kan slutföras utan att etapp 2 behöver
utföras.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet bordläggs.
_________

12 maj 2009

Handläggare
Akten

18

2009.330.480

§ 155
Investering solmätare, Karlskrona
Karlskrona kommun mottog 2006 ett medborgarförslag om ”Inköp av
solmätare för att kunna mäta antal soltimmar”. SMHI som är leverantör av
sådan utrustning var länge tveksam till en installation i Karlskrona pga.
interna diskussioner huruvida fler mätare var nödvändigt. Efter viss
bearbetning har SMHI´s inställning ändrats till vår favör och diskussioner har
över tid förts kring en eventuell lämplig placering. Vid senaste besök i staden
beslöts att Kungsholmen uppfyllde SMHI´s krav på säkerhet, tillgänglighet
och underhåll. Kungsholmen, med sitt läge i skärgården är också ett gott val
med tanke på antal soltimmar och bör kunna placera sig högt upp på Solligan
(se exempel nedan).
Sedan 1990 har SVT´s Rapport varje sommar fr.o.m. midsommarafton t.o.m.
början på augusti haft en s.k. ”Solliga”, där man redovisat antalet soltimmar
per vecka från ett dussintal platser i landet. Redovisningen* har skett i varje
fredag i SVT Rapport´s 19:30 sändning - en oerhört fördelaktig plats att
exponera varumärket Karlskrona/Kungsholmen. Det refereras dessutom
flitigt till listan i våra största tidningar, radio och olika webbsidor.
Investeringen kostnadsberäknas till 250.000 kr och ger med en 10-årig
avskrivning en årlig kostnad på 55.000 kr inkl löpande driftskostnader.
Finansieras sker inom kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning
budget. (halvårseffekt 27.500 kr 2009).
Investeringsutrymme tillskapas genom omprioriteringar inom
kommunlednings- förvaltningens investeringsbudget för 2009.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att tillstyrka investeringen av solmätare inom ramen för kommunledningsförvaltningens investeringsbudget.
_____

12 maj 2009

Krisledningsnämnden
Handläggare
Akten
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2009.234.163

§ 156
Inkallning av krisledningsnämnden via SOS Alarm.
Inkallningen av Karlskrona kommuns krisledningsnämnd och
säkerhetsledning sker, enligt avtal 2005-09-01, via SOS Alarm Sverige AB.
Med nuvarande rutiner tar det ca en timme för en operatör att ringa till
samtliga ledamöter, både ordinarie och ersättare i krisledningsnämnden samt
säkerhetsledningen. För att förkorta denna tid och göra det möjligt att snabbt
nå ut med information till samtliga ledamöter föreslås följande förändringar:
Genom att initialt enbart kalla ordinarie ledamöter kan tiden för inkallning
halveras. Om händelsens art kräver det eller om extra resurser behövs kallas
därefter ersättare in. Det kommer således att finnas två listor hos SOS Alarm,
en A-lista med ordinarie ledamöter och en B-lista för ersättare.
Innan SOS Alarm påbörjar inkallning kommer de på begäran även att skicka
ett SMS för att möjliggöra att berörda ledamöter får larmet samtidigt.
Meddelandet ska innehålla kort information om händelsen och eventuell
åtgärd. Då det saknas kvittens på att ett SMS mottagits följs alltid larmningen
upp med telefonsamtal.
Ordningen i vilken inkallning av ledamöter kommer att ske föreslås bli i
första hand till angivet nummer för mobiltelefon, hemtelefon och sist
arbetstelefon. Vid byte av telefonnummer lämnas nya uppgifter till
beredskapssamordnaren för vidarebefordring till SOS Alarm.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna förslag till ändrade rutiner för inkallning av
krisledningsnämnden enligt ovan, samt
2. att ge beredskapssamordnaren i uppdrag att vidarebefordra förändringarna
till SOS Alarm.
____

12 maj 2009

Kommunfullmäktige

20

2009.253.042

§ 157
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2008
Controller Olle Karlsson föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige har vid sina sammanträden beslutat att ge specifika
uppdrag och direktiv till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges
uppdrag /särskilda direktiv ska – som en del i kommunens samlade
uppföljning och utvärdering – alltid återrapporteras till fullmäktige.
Avrapportering ska årligen göras under mars månad.
I och med att det är det första året som den separata redovisningen av
uppdragen kommer att genomföras har nämnderna och styrelsen fått respit på
inlämning av uppgifter till 2009-03-31.
Avrapporteringen i sig innebär inte att alla uppdrag kommer att vara
färdigbehandlade vid avrapporteringstillfället. En del uppdrag är så
omfattande att de kommer att sträcka sig över en längre tidsperiod. Det
viktiga är att kommunfullmäktige får besked om hur styrelser och nämnder
behandlat frågan och hur långt man har kommit. Detta ger
kommunfullmäktige en möjlighet till att ta ställning till uppdragets aktualitet
och vidare handläggning.
De uppdrag som nu följs upp under 2009 är de uppdrag som lämnades i
samband med budgetbeslutet för 2008, uppdrag lämnade under 2008 samt
uppdrag lämnade i budgeten för 2009.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 7 april 2009 lämnat en
redogörelse på nämndernas uppdrag/särskilda direktiv.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad rapport.
_______

12 maj 2009

Revisionen
Handläggare
Akten

21

2009.200.007

§ 158
Revisionens uppföljningar av tidigare granskningar
Revisionen har genomfört en uppföljning av genomförda granskningar under
2006. Syftet har varit att se vilka åtgärder som berörda nämnder och
förvaltningar vidtagit som en följd av dessa granskningar.
Revisionen konstaterar att åtgärder har vidtagits inom samtliga genomförda
granskningar.
•
•
•
•

Revisionen har förslag till fortsatt utveckling inom tre områden:
En utvärdering av den gemensamma rutinen för klagomålshantering
bör genomföras för att identifiera om eventuellt ytterligare åtgärder
behövs.
Det är önskvärt att förvaltningarna i sina verksamhetsplaner
behandlar hur de ska minska sjukfrånvaron
Dokumenterade anvisningar om hur arbetet med intern kontroll i
praktiken skall tillämpas bör tas fram. I vissa avseenden behövs
förtydliganden av den gemensamma övergripande utgångspunkten
som kan ge ytterligare stöd i arbetet med intern kontroll.

Synpunkter:
Klagomålshantering
Revisionen konstaterar att den kommunövergripande policyn för
klagomålshantering tillämpas av förvaltningarna. De personer som inkommer
med klagomål eller synpunkter får information om vilka eventuella åtgärder
som är vidtagna. De vidtagna åtgärderna redovisas även till nämnden.
Kommunledningsförvaltningen anser att en samlad utvärdering ej är
nödvändig för tillfället. Nämnder och styrelser bör via den årliga interna
kontrollplanen särskilt bevaka att klagomålshanteringen fungerar
tillfredställande inom sitt respektive ansvarsområde.
Sjukfrånvaro
Revisorerna konstaterar att kommunen arbetar aktivt på flera sätt för att
minska sjukfrånvaron. Kommunledningsförvaltningen instämmer med
revisionens synpunkt att det är önskvärt att förvaltningarna i sina
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förvaltningsplaner sätter upp mål för sin egen verksamhet. Ett par
förvaltningar har sedan granskningen gjordes inlett detta arbete.
Forts
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§ 158 forts
Revisionens uppföljningar av tidigare granskningar
Intern kontroll
I det samlade dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun” tydliggörs begreppet intern kontroll samt hur ansvar och
uppföljning av detta skall verkställas. Revisorerna konstaterar att detta
dokument bör förtydligas med riktlinjer och anvisningar för nämnder och
styrelser. Ett dokument för detta har färdigställts av
kommunledningsförvaltningen under april månad 2009 för vidare politisk
beredning och antagande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att översända detta förslag till yttrande över revisionsrapporten till
revisorerna.
_____

12 maj 2009

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Informationsenheten
Akten

23

2009.292.167

§ 159
Säkerhetsskyddschef inom Karlskrona kommunkoncern
Säkerhetsskydd regleras genom säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627) samt
säkerhetsförordningen (SFS 1996:633).
I förordningen framgår att säkerhetsskyddschefen skall vara direkt
underställd myndighetens chef samt att det skall finnas en ersättare för
säkerhetsskyddschefen. Om det behövs skall det även finnas en biträdande
säkerhetsskyddschef
Kommunstyrelsen tog beslut 1997 (187/167) att till säkerhetsskyddschef utse
kommunens jurist, ersättare utse beredskapsplaneraren samt till biträdande
säkerhetsskyddschef utse kommunala risksamordnaren.
Kommunens jurist Lennarth Eriksson har nu anmält pensionsavgång från och
med 1 juli 2009.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att till säkerhetsskyddschef utse kommunens informationssäkerhetschef,
med verkan 1juli -2009, samt
2. att till ersättare för säkerhetsskyddschefen utse kommunens
beredskapssamordnare
_______

12 maj 2009

Kulturdepartementet
Handläggare
Akten

24

2009.181.860

§ 160
Förslag till remissyttrande Grundanalys, Förnyelseprogram och
Kulturpolitikens arkitektur SOU 2009:16 Kulturutredningen
Karlskrona kommun har tillsammans med 388 remissinstanser
inbjudits till att inkomma med synpunkter på förslagen och materialet
gällande: Betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och
kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen.
Remissvaren ska ha inkommit senast 19 maj till Kulturdepartementet.
Kulturförvaltningen har i skrivelse daterad 14 april 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Richard Jomshof (SD) meddelar att han ej deltar i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta yttrandet som sitt eget, samt
2. att översända det till kulturdepartementet senast den 19 maj
______

12 maj 2009

Kulturnämnden
Akten

25

2009.215.880

§ 161
Begäran om anstånd till ny tidsram till 31 augusti 2009 med anledning
av arbetsmiljöåtgärder på stadsbiblioteket.
På kulturnämndens senaste möte den 31 mars 2009, §12 Arbetsmiljöåtgärder
Stadsbiblioteket och uppdrag gavs kulturchefen i uppdrag att begära förlängd
tidsram.
Bakgrund/anledning
Fullmäktige har vid sammanträde den 3 februari 2009 § 40 för egen del
beslutat
- att ge kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med
förslag på arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek,
redovisas i maj 2009.
Karlskrona stadsbibliotek måste nu göra en översyn över de
arbetsmiljöfrågor, som föreligger.
Resultaten kommer att rapporteras till samhällsbyggnadsförvaltningens
fastighetsavdelning . Tidsplanen anses för kort då uppdraget är alltför
omfattande. Samverkan måste ske med tekniska förvaltningen och
kommunhälsan och en grundlig skyddsrond genomförs.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att begära förlängd handläggningstid till och med 31 augusti 2009.
____

12 maj 2009

Miljödepartementet
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

26

2009.208.200

§ 162
Svar på remiss till miljödepartementet ”miljöprocess” (SOU 2009:10)
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 april 2009, § 82
hemställt att kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och
byggnadsnämndens yttrande som Karlskrona kommuns svar på remissen
miljöprocess (SOU 2009:10).
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta miljö- och byggnadsnämndens yttrande som Karlskrona kommuns
svar på remissen miljöprocess (SOU 2009:10).
_____

12 maj 2009

Kommunchef
Arbetsmarknadschef
Ekonomichef
Handläggare
Ekonomienheten
Akten

2009.322.040

§ 163
Kommunledningsförvaltningens plan för den interna kontrollen 2009
I det av kommunfullmäktige beslutade dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” 2008-12-18 framgår det att
nämnder och styrelser varje år ska anta en särskild plan för den interna
kontrollen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 22 april 2009 tagit
fram ett förslag på plan för den interna kontrollen för 2009.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att fastställa föreliggande plan för den interna kontrollen 2009.
______
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Samtliga nämnder/bolag
Utredningsgruppen
Akten

28

2007.225.611

§ 164
Utredning av strukturen för nämnds- och förvaltarorganisationen i
Karlskrona kommun.
Sammankallande i styrgruppen Peter Glimvall föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen har den 4 december 2007, § 248 beslutat att tillsätta en
arbetsgrupp för att förutsättningslöst se över den politiska organisationen och
förvaltarorganisationen i Karlskrona kommun.
Styrgruppens rapport 17 april 2009- översyn av strukturen för den politiska
organisationen och förvaltarorganisationen i Karlskrona kommun överlämnas
härmed till kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna upprättad rapport.
______

12 maj 2009

Kommunfullmäktige

29

2009.321.040

§ 165
Riktlinjer för intern kontroll
Controller Olle Karlsson föredrar ärendet.
Som ett förtydligande av det av kommunfullmäktige beslutade dokumentet
”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” 2008-12-18 har
kommunledningsförvaltningen
tagit fram ett förslag på riktlinjer för arbetet med intern kontroll.
Riktlinjerna ska vara till stöd för nämnder och bolag i deras kontinuerliga
arbete med utvecklingen av det interna kontrollarbetet.
Som en vägledning bifogas ett antal exempel kring lämpliga kontrollpunkter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
att ge ekonomichefen i uppdrag att kommunicera och informera om dessa
riktlinjer.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande dokument – Riktlinjer för intern kontroll i
Karlskrona kommun samt,
2. att riktlinjerna skall träda i kraft från och med 1 juli 2009
________

12 maj 2009

Kommunfullmäktige

30

2009.230.040

§ 166
Riktlinjer för investeringar
Som en följd av det uppdrag kommunstyrelsen lämnat avseende översyn av
då gällande principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning (som resulterat
i ett nytt dokument benämnt ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun” beslutat av kommunfullmäktige 2008-12-18), kommer
här ett förslag på ”Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun”
Det finns i dagsläget flera gällande beslut inom området investeringar och
det saknas en tydlighet om vilka regler som är de gällande. Nuvarande
regler/beslut saknar också en helhetssyn på investeringar inom kommunens
samlade verksamhet. Det finns därför ett stort behov av ett samlat regelverk
inom detta område som klargör vad som gäller.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
att ge ekonomichefen i uppdrag att kommunicera och informera om dessa
riktlinjer.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande dokument – Riktlinjer för investeringar i
Karlskrona kommun,
2. att riktlinjerna skall träda i kraft från och med 1 juli 2009, samt
3. att upphäva samtliga tidigare beslut inom området investeringar.
_______

12 maj 2009

Kommunfullmäktige
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2009.275.042

§ 167
Redovisning av uppdrag om införande av en kommunal hyresgaranti för
ungdomar upp till 25 år
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för år 2008
och planer för 2009-2010, 071128-29, ”att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
återkomma med förslag om en kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till
25 år”.
Kommunal hyresgaranti
Sedan den 1 januari 2007 kan kommuner lämna hyresgarantier till enskilda
kommunmedborgare och få ett statligt bidrag för hyresgarantin.
Hyresgarantin lämnas med stöd av Lag om kommunalt stöd till boende och
bidraget till kommunen enligt förordningen om statligt bidrag till
hyresgarantier.
Hyresgarantin kan lämnas till en person som har förmåga att klara
boendekostnaderna, men som ändå inte får kontrakt för en hyresrätt med
besittningsskydd. Hyresgarantin är ett stöd till hyresgästen och det spelar
ingen roll vem som är hyresvärd.
För att det statliga bidraget ska utgå måste kommunen göra en bedömning av
att hushållet inte får hyra en bostad utan garanti och av hushållets
betalningsförmåga. Hyresgarantin måste omfatta hyran under minst sex
månader och garantin ska gälla under minst två år. Det statliga bidraget är
5.000:- per garanti. Den kommunala hyresgarantin är ett borgensåtagande
från kommunens sida som omfattar hyresgästens skyldighet att betala hyra.
Kommunen kan ansöka om preliminär tilldelning av hyresgarantier hos
Statens bostadskreditnämnd och få beslut om en preliminär tilldelning av
antalet garantier Även kommuner som inte ansökt om preliminär tilldelning
kan utfärda kommunala hyresgarantier och ansöka om bidrag för dessa.
Beslut om hyresgarantier med statligt bidrag
Bidrag till kommunala hyresgarantier infördes 1 juli 2007. Anslaget för
bidraget uppgick 2007 och 2008 till 100Mkr per år. Från och med 2009
uppgår bidraget till 50 Mkr per år.

12 maj 2009
Under perioden 081201 – 091130 beviljades 19 kommuner preliminär
tilldelning av statligt bidrag för tillsammans 520 garantier.
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För perioden 070701 – 090228 beviljades 144 garantier från 14 kommuner
(varav 11 tidigare sökt preliminär tilldelning) med totalt 720 Tkr. Forts

§ 167 forts
Redovisning av uppdrag om införande av en kommunal hyresgaranti för
ungdomar upp till 25 år
17% av de som beviljats hyresgarantierna var i åldersgruppen 18-24 år. Flest
garantier utfärdades för personer i åldersgruppen 35-44 år (34%).Den
vanligast orsaken till att garantin utfärdades var att hushållet hade
betalningsanmärkningar.
Bedömning
Kommunfullmäktige föreslog införande av en kommunal hyresgaranti för
ungdomar, upp till 25 år. Kommunen har enligt Lag om kommunalt stöd till
boende möjlighet att införa hyresgarantier. Däremot kan kommunen inte,
utan sakliga skäl, gynna en grupp av kommunmedlemmarna, i enlighet med
likställighetsprincipen. En kommunal hyresgaranti bör därför omfatta alla
kommunmedborgare, oavsett ålder, som uppfyller de kriterier som
kommunen satt upp för garantin.
De kommunmedlemmar som är berättigade till bistånd enligt
socialtjänstlagen kan få stöd av socialförvaltningen för att få en bostad. I
Karlskrona kommun har socialförvaltningen ”Ungbo” där de ungdomar som
beviljats bistånd får möjlighet till bostad och stöd i boendet. Karlskronahem
ger också ungdomar möjlighet att få hyreskontrakt även om de inte haft eget
kontakt tidigare.
Ett införande av en kommunal hyresgaranti innebär att den kommunala
förvaltningen skall pröva behov och bedöma betalningsförmåga. Det innebär
också ett risktagande för kommunen, eftersom hyresvärden kommer att
vända sig till kommunen om den enskilde inte betalar sin hyra. Kommunen
kommer därefter att få försöka få ersättning från den enskilde.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Lars Hildingsson (S) yrkar att attsatsen ändras till följande, att inte införa en
kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till 25 år.
Ordförande yrkar bifall på Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Lars
Hildingssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars
Hildingssons ändringsyrkande.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inte införa en kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till 25 år.
_______
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2009.318.293

§ 168
Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd/Roslundens verksamhet
Med anledning av socialnämndens tidigare beslut (SN § 49, 23 April 2007)
har socialförvaltningen uppdragit åt tekniska förvaltningen att låta AB
Karlskronahem planera en om- och tillbyggnad av Råd och Stöd/Roslundens
lokaler på Ekliden.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Karlskronahem. Därefter
internhyr socialnämnden fastigheten från tekniska förvaltningen.
I befintlig byggnad inryms idag två verksamheter, Roslunden som är ett hem
för vård och boende samt Råd och Stöd som arbetar med barn och ungdomar
upp till 18 års ålder och deras föräldrar. Dessa två verksamheter har ett
mycket nära samarbete. Det är framför allt Råd och Stöds verksamhet som
har ökat betydligt och följden av detta har blivit en större personalbemanning
och ändrat arbetssätt. De befintliga lokalerna räcker inte längre till för att
utföra verksamheten på ett bra sätt, och arbetsmiljöproblem har påtalats en
längre tid. Projektet innebär att man skapar en helt ny byggnad för
Roslundens verksamhet och Råd och Stöd kan då ta det befintliga huset i
anspråk i dess helhet. Avtalet är ett blockhyresavtal och omfattar
ombyggnation av delar i befintligt hus och en nybyggnation i nära anslutning
till densamma.
Karlskronahem har kalkylerat ombyggnadskostnaden till 10 500 000 kronor
exklusive mervärdesskatt. Med en avskrivningstid om 33 år och räntesats om
5 % blir den tillkommande årliga internhyran för socialförvaltningen 670 800
kronor. Avtalet omfattar en sedvanlig restvärdesklausul om 6 163 550
kronor. Ansvaret för restvärdet åvilar socialnämnden. Avtalstiden är bunden
till 20 år från och med den 1 januari 2010. Ett nytt hyresavtal upprättas som
ersätter befintligt avtal.
Socialnämnden har accepterat den tillkommande hyran och medel finns
avsatta i budget från och med 2009.

12 maj 2009
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag med en attsats, att uppdra åt tekniska
förvaltningen att teckna hyresavtal med Karlskronahem i enlighet med
ovanstående förutsättningar.
Forts
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§ 168 forts
Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd/Roslundens verksamhet
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Vid dagens sammanträde överlämnas tekniska nämndens beslut 29 april
2009 , §§ 66 med 2 attsatser. 1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att
teckna hyresavtal med Karlskronahem i enlighet med ovanstående
förutsättningar, 2. att meddela tekniska nämnden hur nämndens ska förhålla
sig till restvärden vid för hyrning.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall på att sats1 samt yrkar återremiss på attsats 2.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om attsats 2 ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
återemittera attsats 2.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med
Karlskronahem i enlighet med ovanstående förutsättningar, samt
2. att återremittera följande attsats för ny beredning; att meddela tekniska
nämnden hur nämndens ska förhålla sig till restvärden vid för hyrning.
_______
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2009.301.701

§ 169
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2008
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter sedvanlig granskning av
förbundets årsredovisning för år 2008 översänt denna tillsammans med
revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut
om eventuell ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna å sin sida tillstyrker
samtidigt att den upprättade årsredovisningen godkänns och att direktionen
också beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Av årsredovisningen framgår bl.a. att verksamheten i likhet med föregående
år uppvisar ett positivt resultat. Detta år t.o.m. dubbelt stort – eller ca 12
mnkr – som för föregående år. Resultatet är då främst en effekt av en god
beläggning i kombination med en effektiv drift. Det sammanlagda kapitalet
uppgår därmed per 2008-12-31 till hela 23,4 mnkr. Detta kapital är nu så
omfattande att det på något sätt delvis borde kunna återföras till sina
ägare/nyttjare (genom t.ex. lägre prishöjningar/”rabattsystem”) i stället för att
tillåtas växa ytterligare.
Förbundets samtliga mål – såväl finansiella som verksamhetsmässiga – har
samtidigt kunnat uppnås även under år 2008. Förbundets direktion har därför
redan under fjolåret beslutat om nya sådana mål för år 2009, vilka då i högre
grad skall spegla den höjda ambitionsnivå som nu skall gälla för förbundet
och dess verksamhet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet även för år
2008.
_______
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2008.726.140

§ 170
Svar på motion om Sätt fart – för Karlskronas tillväxt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008 § 93,
av Christina Mattisson (S). Motionären skriver att uppdra åt
kommunstyrelsen att till den 1 december 2008 arbeta fram ett konkret
näringslivsprogram med utgångspunkt från ovanstående, att uppdra åt
kommunstyrelsen att tillsätta en näringslivschef på heltid, samt att arbetet
med tillväxtfrågor kontinuerligt redovisas på kommunstyrelsen.
I motionen anges även förbättrade kommunikationer, samverkan med
näringslivsorganisationer och förstärkning av näringslivschefstjänsten.
Näringslivsutskottets ordförande Mats Lindbom (C) har i skrivelse daterad 4
maj 2009 svarat på motionen.
Förslaget till yttrande:
Motionen grundar sig i att det skulle ha skett en nedmontering i arbetet med
tillväxtfrågorna i kommunen. Som svar på det påståendet kommer här en
redovisning som följer motionens ämnesområden;
• IT / Telecom
• Östersjöarbetet
• Kreativa näringar
• Turism och besöksnäringen
• Rosenholms Udde
• Kommunikationer
• Övrigt
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till motionen
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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37
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Forts

§ 170 forts
Svar på motion om Sätt fart – för Karlskronas tillväxt
Reservation
Christina Mattisson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen som besvarad.
______
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2009.58.253

§ 171
Svar på motion om försäljning av Rosenfeltsskolans A-hus
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 januari 2009 § 4, av
Christina Mattisson (S). Motionären har föreslagit att kommunstyrelsen får i
uppdrag att försälja Rosenfeltskolans A-hus i syfte få det omvandlat till
bostäder, företrädesvis med hyresrätt.
Kommunledningsförvaltningen har den 8 april 2009, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man tillstyrker motionen och att
efter kontakt med tekniska förvaltningen konstaterar vi att byggnaden under
senare år endast använts sporadiskt och i liten omfattning. Även om det
framöver kan vara ett bra alternativ till andra externa lokaler för kommunal
verksamhet så kan den fylla ett ännu viktigare behov genom att omvandlas
till bostäder i ett mycket centralt läge.
Förvaltningen har ett krav på reavinst under 2009. Fastighetens bokförda
värde uppgår till ca 1 mkr. Fastigheten bör därför kunna ge reavinst vid en
försäljning. Tekniska förvaltningens kostnader för byggnaden uppgick 2008
till 470 tkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen.
_______
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2008.440.512

§ 172
Svar på medborgarförslag om återställande av rondellen vid
Pantarholmen/Brohålan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2008,
§ 58 av Peter Öjeskog. Förslaget är att återställa rondellen vid
Pantarholmen/Brohålan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 55 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att återställande av en
cirkulationsplats vid ”Brohålan” har vid flera tillfällen tidigare varit aktuellt
(senast vid etablering av Lidl intill ”Lokstallarna”).I tidigare budgetplan
fanns upptaget 3,5 mkr för cirkulationsplatsen år 2012.
Nuvarande budgetförslag 2009 och förslag till plan 2010-2011 redovisar
ingen cirkulationsplats vid ”Brohålan”.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning är en cirkulationsplats vid
”Brohålan” en investering som förbättrar trafiksäkerheten i korsningen men
också ger en smidigare trafik till och från bostadsområdena Långö och
Pantarholmen. Därmed beräknas Landsvägsgatan, Polhemsgatan och
Valhallavägen avlastas från genomfartstrafik
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att behovet av en
cirkulationsplats vid ”Brohålan” prövas i samband med budget för 2010 och
om möjligt prioriteras före andra investeringsobjekt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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2008.75.317

§ 173
Svar med borgarförslag om vägbelysning från korsningen
Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Mikael Holmström. Förslaget är att sätta upp vägbelysning från
korsningen Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 54 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att av den totala vägsträckan
(ca 1,5-2 km) svarar tekniska förvaltningen för ca 200 m. Övrig vägsträcka
ligger inom Rosenholmsområdet (kvartersmark), vars huvudman är Vasallen
AB.
Vasallen AB har meddelat att den aktuella vägsträckan ingår i ett område
som är under planläggning för framtida exploatering och innan detaljplanen
har vunnit laga kraft kommer inte Vasallen AB att investera i en ny
belysning i enlighet med medborgarförslaget.
Nämnden skriver att den del av vägen som förvaltningen ansvarar för (ca 200
m) i nuläget inte är aktuell för gatubelysning. Skulle det visa sig att Vasallen
AB har för avsikt att sätta upp belysning på sin del av den aktuella
vägsträckan kommer förvaltningen att beakta detta och eventuellt utöka
belysningen på den kommunala vägdelen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_______
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2006.614.003

§ 174
Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala
ordningsföreskrifter angående hund.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20-21
december 2006, § 196 av Sten Joelson. Förslaget är en ändring av lokala
ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun avseende hund. Ändringarna
avser §§ 18 och 19.
I § 18 föreslås att texten ändras så att ”Hund skall hållas kopplad och
halsband” o s v enligt nuvarande text.
§ 19 föreslås ändrad så att ”Inom följande områden skall hund vara
kopplad och skall föroreningar efter hund plockas upp” o s v enligt
nuvarande föreskrifter.
Vidare föreslås ”Att överträdelse skall beivras”.
Som motivering anges att Trossö är tättbefolkat med begränsade grönytor
och att omdömeslösa hundägare ibland har hundarna lösa till fara för barn,
mindre hundar och hundrädda personer.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 53 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att nuvarande allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun kompletteras enligt följande
(kursiv stil avser ny text).
18 § Kompletteras:
Inom å bifogad karta markerat område (bilaga 1) samt inom till allmänt
begagnande upplåtna bad- och campingplatser skall hund vara kopplad .
När hund inte hålls kopplad, inom övriga områden, skall den vara
identifikationsmärkt med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hund
får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i hamnområde där
livsmedel hanteras och/eller hamnområde där livsmedel eller förpackningar
till livsmedel hanteras och/eller förvaras, på till allmänt begagnade upplåtna
lekplatser och begravningsplatser
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19 § Kompletteras:
Inom följande områden skall föroreningar efter hund plockas upp:
- Trossö m m enligt under 18 § angiven karta.
Forts
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§ 174 forts
Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala
ordningsföreskrifter angående hund.
- I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker och planteringar, gång och
cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till allmänt begagnade
upplåtna bad- och campingplatser.
Kommunalt beslut om ändringar/kompletteringar av lokala föreskrifter skall
anmälas till länsstyrelsen som kungör föreskriften i länets
författningssamling.
Kungörelsen skall genom kommunens försorg anslås samt föras in i
ortstidningar. Kommunen skall även tillse att tryckta exemplar av
föreskrifterna finns tillgängliga för allmänheten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att komplettera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona
kommun enligt ovan, samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_______
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2007.547.139

§ 175
Svar på medborgarförslag om bildandet av invandrarråd.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Emina Cejvan. Förslaget är att bilda ett invandrarråd i
Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 5 maj 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att invandrarråd
inrättades å många håll i Sverige under 1970-och -80-talen. Fortfarande finns
råden kvar i en del kommuner. Tyvärr finns inga samlade referenser till nu
existerande invandrarråds funktion. Att de konstitutionella (och tekniska!)
komplikationerna med parallella demokratiska system kan vara en
komplikation belyses dock i vissa sammanhang.
Karlskrona kommun har ett aktivt Näringslivsutskott som handläggare alla
invandrarfrågor. De demokratiska rättsaspekterna kan därför ses som
tryggade.
Via kommunledningsförvaltningen och övriga kommunala verksamheter kan
såväl enskilda som grupper framföra idéer, synpunkter och förslag in i den
kommunala beslutsprocessen.
Det ges också möjligheter till direkt medverkan i integrationsprocessen, där
samarbete med enskilda och grupper ses som en positiv del i den kommunala
processen. Detta kan särskilt medverka till att reella plattformer skapas för
direkta medborgaruppdrag, vilket enligt förslagsställaren ökar invandrares
och flyktingars aktiva medverkan i offentliga verksamheter inom den
kommunala sektorn.
Kommunen strävar efter att söka så nära kontakt som möjligt med både
enskilda och organisationer för att få så breda referenser som möjligt i varje
enskild fråga.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
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att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_______

Socialnämnden
Akten
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2008.894.769

§ 176
Svar på medborgarförslag från Föräldraföreningen mot narkotika
(FMN)
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den
23 oktober 2008, § 114 av Annika Larsson med flera. Förslaget är
att det ska finnas ett ”samlat hus/ställe som medborgarna kan gå
till och få hjälp om dem har problem med missbrukande barn,
eller är en misshandlad hustru, där barn har missbrukande
föräldrar m.fl.”
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 mars 2009, § 38 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att medborgarförslaget
ska anses besvarat.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att ärendet återemitteras för ny beredning
och att det även i svaret framgår den koppling som psykiatri och polis
har.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen besluta att ärendet återemitteras.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
_________
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2008.577.600

§ 177
Svar på medborgarförslag om att låta högstadieskolorna delta i
Nationaldagsfirandet i Hoglands park med sina årliga skolshower.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti
2008, § 93 av Göran Lindh. Förslaget är att låta högstadieskolorna delta i
Nationaldagsfirandet i Hoglands park med sina årliga skolshower.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 5 maj 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att under de senaste
åren har nationaldagsfirandet ägt rum i Hoglands park. Arrangemanget sköts
av kulturförvaltningen och innehåller musik av Hemvärnskåren, sång av
Sandgrenska manskören, utdelning av svenska flaggor och av kommunens
demokratipris.
En vidgning av evenemanget, i enlighet med medborgarförslaget, skulle
sannolikt göra att betydligt fler skulle delta i firandet. Men, dessvärre
förutsätter ett sådant arrangemang betydligt större insatser från flera instanser
än idag. Ansvarig personal måste under helgdagen finnas på plats och bla ha
arbetsmiljöansvaret för deltagarna. Behovet av ljud/ljussättning kommer att
utökas och förställningarna måste samordnas. Möjligen kan också
tveksamhet finnas över om scenen i Hoglands park är tillräcklig får sådana
föreställningar. Ett nytt arrangemang i enlighet med förslaget skulle vara
avsevärt dyrare än kostnaden för dagens evenemang.
Marinbasen kommer under tiden 5 – 7 juni i år att arrangera ett stort
örlogsbesök i Karlskrona. I dagsläget planeras för 45 – 50 fartyg från 12
nationer. Nationaldagsfirandet kommer därför i år att flyttas till Stortorget
och evenemanget kommer sannolikt att delvis präglas av örlogsbesöket.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
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Patrik Hansson (S) yrkar bifall på medborgarförslaget.
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Kent Lewén (FP) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Forts

§ 177 forts
Svar på medborgarförslag om att låta högstadieskolorna delta i
Nationaldagsfirandet i Hoglands park med sina årliga skolshower.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patriks
Hanssons bifallsyrkande till medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.
______
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§ 178
Anmälningsärenden.
Jäv
Ordförande och Jan Lennartsson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2009-03-05, dnr 511-1809-09, ändring av skötselplanen för
naturreservatet Hallarumsviken i Karlskrona kommun.
b) Beslut 2009-03-13, dnr 302-4702-08, ansökan om företagsstöd.
c) Beslut 2009-03-17, dnr 211-340-09, tillstånd för allmän
kameraövervakning.
d) Beslut 2009-03-18, dnr 302-683-09, ansökan om företagsstöd.
e) Beslut 2009-03-13, dnr 431-331-09, kulturminne m.m (KML) att en
arkeologisk förundersökning skall utföras inför planerat bygge av
kraftvärmeanläggning på del av fastigheten västra Rödeby 3:1 Karlskrona
kommun.
f) Yttrande 2009-03-13, dnr 100-10441-08, delbetänkande styr samverkanför bättre service för medborgarna (SOU 2008:97).
g) Meddelande 2009-04-08, dnr 406-2016-09, klimatinvesteringsprogram,
beslut 2008-05-14, Karlskrona kommun.
h) För kännedom 2009-04-07, dnr 705-2122-09, 2008 års länsrapport på
alkohol- tobaks- och folkhälsoområdet.
3.Regeringsrätten
a) Protokoll 2009-04-07, mål nr 1081-09, avvisad talan, fråga om
prövningstillstånd.
4. Kammarrätten i Jönköpings län
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12 maj 2009
a) Protokoll 2009-03-17, mål nr 717-09, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), fråga om prövningstillstånd
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5.Länsrätten i Blekinge län
a) Dom 2009-03-27, mål nr 837-08, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL.
Forts

§ 178 forts
Anmälningsärenden.
6. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 09:17 Överenskommelse om ändringar i TFA-KL samt de gemensamma
försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL och avgiftsbefrielseförsäkring
för KAP-KL.
b) 09:19 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.
c) 09:20 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador
på kommunala anläggningar.
d) 09:21 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 22 angående avskedandet av
kommunanställd som under arbetstid druckit alkohol i bilen och därefter
dömts till grovt rattfylleri.
e) 09:24 Kommunal fastighetskatt, ny prognos för 2009.
f) 2009-03-21 Civilsamhället som utvecklingskraft.
7. Uttalande från SRF Blekinges representantmöte 2009 om förbättrad
personlig service för synskadade.
8. Socialstyrelsen, stadsbidrag till kommunerna för att förstärka sociala
insatser i samband med den nya vårdformen Öppen psykiatrisk tvångsvård
och Öppen rättspsykiatrisk vård.
9. Protokoll 2009-03-30,årsredovisning 2008 från samordningsförbundet i
Blekinge län.
10. Försvarsmakten, riktlinjer för väderradarer och vindkraftsetablering. Och
vindkraftsetablering. Och vindkraftsetablering.
11. Protokoll från årsstämma med MFA sydost AB den 17 mars 2009.
12. Kallelse till bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
13. Regeringskansliet, skrivelse om stimulanspaket för kommuner och
landsting.
14. Tackkort för visad vänlighet och deltagande i sorgen efter Ulf G Lindén.
15. Radiohjälpen, tack för gåva.
______

12 maj 2009
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§ 179
Övrigt
Ung företagsamhet
Christina Mattisson (S) undrar varför Karlskrona kommun valt att inte vara
med i ung företagsamhet när övriga Blekinge kommuner ska medverkar.
Mats Lindbom (C) informerar om att man håller på att jobba med
finansieringen och därför är det ej klart om Karlskrona kommun ska
medverkar eller ej.
____

2 juni 2009
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 2 juni 2009.
§ 180 Information och föredragningar.
§ 181 Information om hälsa på lika villkor.
§ 182 Förslag på yttrande över trafikutredningens betänkande effektiva transporter och
samhällsbyggande- en ny struktur för sjö, väg och järnväg (SOU 2009:31).
§ 183 Yttrande över ansökan om tillstånd 15a § lagen (1966:314) om kontinentalsockel att lägga
ut ett rörsystem för gastransport mellan Ryssland och Tyskland på kontinentalsockel inom
svensk ekonomisk zon i Östersjön.
§ 184 Överföring av investeringsmedel från 2008.
§ 185 Investeringstillstånd för och finansiering av ny förskola i Jämjö.
§ 186 Investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunala lokaler
§ 187 Investeringstillstånd för ombyggnad av korsningen Tjurkövägen/Saltövägen/Strandvägen
på Saltö till cirkulationsplats.
§ 188 Överenskommelse angående samverkan mellan kommun och polis.
§ 189 Överlåtelse av värdskap avseende EU-möte med fiskedirektörer den 2 juli 2009. I
§ 190 Revisionens granskning av hur verksamhetens ändamålsenlighet följs upp med stöd av
brukarundersökningar.
§ 191 Revisionsrapport- granskning av kommunens arbetsmarknadsarbete.
§ 192 Investeringstillstånd för gång- och cykelbana Krutviksvägen-Wämöskolan.
§ 193 Investeringstillstånd för föryngringsåtgärder av träd etapp 1 Hoglands park.
§ 194 Utvärdering av personalprogrammet- Vi tror på framtiden!
§ 195 Delårsbokslut per den 30 april 2009 för kommunledningsförvaltningen.
§ 196 Delårsbokslut per den 30 april 2009 för serviceförvaltningen.
§ 197 Delårsbokslut per den 30 april 2009 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 198 Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
§ 199 Ansökan om investeringstillstånd för ombyggnad av Sparresalen och Marinens musikkårs
lokaler.
§ 200 Energibesparade åtgärder för Saltöskolan och Häst medborgarhus.
§ 201 Yttrande över kommunal borgen.
§ 202 Ändrade taxor för uthyrning av olika kommunala lokaler.
§ 203 Jämställdhetsplan 2009-2011.
§ 204 Ställningstagande till ansökan UNESCO om inrättande av biosfärsområde Blekinge
Arkipelag.
§ 205 Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
§ 206 Svar på motion om Gullberna resecentrum.
§ 207 Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö
§ 208 Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö skola.
§ 209 Anmälningsärende
§ 210 Avtackning
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 2 juni 2009, kl.08.30-09.45, kl 11.00-11.40
Sammanträdet ajourneras kl 09.45-11.00

Beslutande:

Ordförande

Kent Lewén (fp)

2 :e vice ordf.
Ledamöter

Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Günter Dessin (V)
Richard Jomshof (SD)
Sofia Bothorp (MP)

Tjänstgörande ersättare

Rikard Jönsson (S)
Magnus Johansson (S)
Carl-Göran Svensson (M)

Närvarande

Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-09.45
Mikael Andersson (FP)
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-09.45
Håkan Eriksson (S)
Per Henriksson (SD)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Utvecklings- och näringslivschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelsson
Personalchef Anneli Ekström
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson kl 08.30-09.00 §§ 180181
Stf ekonomichef Bengt Nilsson kl 08.50-09.45 §§ 180, 184,
197
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Övriga

Thomas Gustafsson, landstinget kl 08.30-09.00 §§ 180-181
Leif Fransson, landstinget kl 08.30-09.00 §§ 180-181

Utses att justera

Richard Jomshof
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Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

……………………………………… § 180-210
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Kent Lewén

Justeringsledamot

………………………………………
Richard Jomshof

3
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Tillkännagivande av protokollsjustering den
intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

juni 2009 anslagits på kommunens anslagstavla,
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§ 180
Information och föredragningar

1. Hälsa på lika villkor, föredras av förvaltningschef Ann-Katrin Olsson, Leif
Fransson och Thomas Gustafsson från landstinget.
2. Överföring av investeringsmedel från 2008, föredras av stf ekonomichef
Bengt Nilsson.
3

Delårsbokslut per den 30 april 2009 för Karlskrona kommunkoncern,
föredras stf ekonomichef Bengt Nilsson.
_______
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§ 181
Hälsa på lika villkor
Thomas Gustafsson och Leif Fransson från landstinget föredrar ärendet.
Information om kvinnor och mäns hälsa i Karlskrona.
Följande redovisades;
• Allmän hälsa,
• Fysisk hälsa,
• Psykisk hälsa,
• Risk för framtida alkoholskador, samt
• Trygghet
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______
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Näringsdepartementet
Handläggare
Akten

7

2009.320.530

§ 182
Förslag på yttrande över trafikutredningens betänkande effektiva
transporter och samhällsbyggande- en ny struktur för sjö, väg och järnväg
(SOU 2009:31).
Regeringen beslutade den 26 juni 2008 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att kartlägga och analysera vissa verksamheter och funktioner hos
myndigheterna inom transportsektorn, huvudsakligen inom Vägverkets,
Banverkets, Sjöfartsverkets, Luftfartsverkets, Luftfartsstyrelsens, Rikstrafikens,
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Affärsverkets Statens
järnvägars (ASJ) och Rederinämndens ansvarsområde.
I detta betänkande behandlas det statliga åtagandet, regionala inflytandet, den
långsiktiga planeringen och organiseringen av de statliga uppgifterna.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 10 maj 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att följande text skrivs in i yttrandet, att en brist i utredningen är
att den inte belyser behovet av koordinering av de svenska transportflödena till
transportflöden inom främst EU. Internationella transporter blir allt viktigare och
de av EU prioriterade TEN-T stråken måste länkas samman.
Transportkorridorerna över Östersjön måste betraktas som broar och binda
samman transportvägarna på båda sidor av Östersjön. Det nya Trafikverket måste
få en tydlig uppgift att här – i samråd med berörda kommuner - svara för
erforderlig planering, finansiering och koordinering.
Utredningen syns inte ha beaktat utvecklingen av transporter i Sveriges omvärld
och behovet av strategiska gröna smarta transportkorridorer. Utvecklingen i
Östersjöområdet har på senare år varit mycket kraftig vad avser sjö- och
landstransporter som ställt och ställer krav på samhällsbyggandet. Det är inte
längre försvarbart att en kommun ensamt skall ta ansvar för erforderlig
infrastruktur i strategiskt viktiga hamnar som bl.a. Karlskrona. Kostnader för
denna utveckling måste också bli ett statligt ansvar (jfr regeringens beslut om
statliga flygplatser) att hanteras av Trafikverket. forts
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§ 182 forts
Förslag på yttrande över trafikutredningens betänkande effektiva
transporter och samhällsbyggande- en ny struktur för sjö, väg och järnväg
(SOU 2009:31).
Kommunstyrelsen beslutar
1. att ge Näringsdepartementet till känna vad kommunledningsförvaltningen
anfört med ovanstående tillägg, samt
2. att i övrigt tillstyrka Trafikverksutredningens betänkande ”Effektiva
transporter och samhällsbyggande – En ny struktur för sjö, luft, väg och
järnväg”.
___
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Näringsdepartementet
Handläggare
Akten

9

2009.214.427

§ 183
Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln att lägga ut ett rörledningssystem för gastransport
mellan Ryssland och Tyskland på kontinentalsockeln inom svensk
ekonomisk zon i Östersjön
Näringsdepartementet har skickat ovanstående ansökan på remiss till bl.a.
Karlskrona kommun. Svar ska ha inkommit till näringsdepartementet senast den
8 juni 2009. Sedan förra remissomgången har två större ändringar införts. Dels
har man bestämt sig för att inte bygga underhållsplattformen utanför Gotland,
och dels har sträckningen ändrats så att man går öster/söder om Bornholm, och
inte i det tätt trafikerade Bornholmsgattet som bl.a. Karlskrona hade synpunkter
på.
Karlskrona är medlem av föreningen Sveriges Ekokommuner, och enligt
föreningens principer som är vägledande för arbetet mot det hållbara samhället
krävs att naturen inte utsätts för systematiskt ökande koncentrationsökningar av
ämnen utvunna ur jordskorpan. Naturgas är ett fossilt bränsle, utvunnet ur
jordskorpan, och det är enligt denna princip fel väg att gå när man på det här
sättet ger möjlighet till ökad användning. Däremot är denna principiella fråga på
en annan nivå än när det gäller att bedöma en gaslednings lämplighet enligt
lagen om kontinentalsockeln.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 5 maj 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Magnus Johansson (S) meddelar att s-gruppen, Christina Mattisson (S) , Patrik
Hansson (S), Rikard Jönsson (S), Ann-Charlotte Svensson (S) och Yvonne
Sandberg- Fries (s) avstår från att delta i beslutet.
Sofia Bothorp (MP) avstår från att deltar i beslutet.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget samt lämna in det till näringsdepartementet som
svar på remissen.
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Kommunfullmäktige

10

2009.353.041

§ 184
Överföring av investeringsmedel från bokslut 2008 avseende investeringar
som ej påbörjats.
Stf ekonomichef Bengt Nilsson föredrar ärendet.
I enlighet med de gällande regelverk beträffande överföring av

investeringsmedel ska kommunstyrelsen efter bokslutsberedningen föreslå
kommunfullmäktige vilka investeringsmedel som skall överföras. Detta avser då
investeringar som ej påbörjats.
Tekniska nämnden har i samband med behandling av sitt årsbokslut, lämnat
önskemål om att föra över totalt 56 858 000 kr avseende investeringsmedel från
2008 som ej påbörjats (bilaga 1).
I samband med beredningen har önskemål framförts om att en sammanställning
av vilka investeringsprojekt som önskas överföras till 2009, samtidigt som det
finns ett behov av att minska anslagen.
Därför har tekniska förvaltningen gjort en bedömning av det aktuella läget över
vilka investeringsmedel som skulle kunna avstås ifrån.
Dessa uppgår totalt till knappt ca 7 000 000 kr.
Övriga förvaltningar har i sina bokslut önskat överföra totalt 5 300 000 kr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 147 återremitterat
ärendet för ny beredning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att medge tekniska nämnden att överföra totalt 50 008 000 kr,
2. att medge övriga nämnders överföring av investeringsmedel om totalt
5 300 000 kr i enlighet med upprättad bilaga 1, samt
3. att tekniska nämnden ges i uppdrag att för 2009 års avslutade investeringar
redovisa ett överskott om 3 000 000 kr jämfört med budget för de avslutade
projekten.
_____

2 juni 2009

Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

11

2009.21.291

§ 185
Investeringstillstånd för och finansiering av ny förskola i Jämjö
Tekniska nämnden begär investeringstillstånd för en ny förskola i Jämjö
omfattande fyra avdelningar inkl. ett ”utvidgat” tillagningskök.
Två av avdelningarna utgör dock ersättning för befintliga avdelningar idag
inrymda i flerbostadshus i centrala Jämjö, varför nytillskottet motsvarar två
avdelningar. Investeringsutgiften för den nya förskolan beräknas sammantaget till
20 650 000 kronor och skall täckas med delar av för åren 2009 och 2010 avsatta
särskilda medel för ”skol- och förskolelokaler”.
Enligt tekniska nämnden beräknas förskolan kunna tas i drift under september
månad år 2010.
Barn- och ungdomsnämnden begär samtidigt att särskilda medel (355 000 kr)
avsätts i investeringsbudgeten för år 2010 till anskaffning av nödvändiga
inventarier till anläggningen. Den del som hänger samman med tillagningsköket
skall då tilldelas kommunstyrelsen/serviceförvaltningen. Dessutom begär
nämnden 340 000 kronor för återställningsersättning till hyresvärden för de
befintliga lokalerna.
När det sedan gäller tillkommande drift- och hyreskostnader för den nya
förskolan anger nämnden särskilt att dessa skall rymmas inom nämndens för år
2010 och framåt tilldelade budgetramar.
Enligt kommunledningsförvaltningens mening bör återställningskostnaden i
stället belasta investeringsutgiften för den nya förskolan och därmed ingå i
underlaget för de framtida hyreskostnaderna för den nya anläggningen.
I övrigt har förvaltningen inget att erinra mot de framförda förslagen.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja ett omedelbart investeringstillstånd för nybyggnad av förskola i
Jämjö,
2. att återställningskostnaden 340 000 kronor för befintliga förskolelokaler
också skall belasta projektets investeringsutgift,
Forts
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§ 185 forts
Investeringstillstånd för och finansiering av ny förskola i Jämjö
3. att den totala investeringsutgiften om 20 990 000 kronor skall täckas genom
en disposition av dels 5 000 000 kronor ur 2009 års investeringsram för skoloch förskolelokaler, dels resterande 15 990 000 kronor ur 2010 års planerade
investeringsram för skol- och förskolelokaler, samt
4. att barn – och ungdomsnämndens framställan om sammanlagt 355 000 kronor
för inventarier till förskolan skall prövas i samband med kommande beredning av
investeringsbudgeten för år 2010.
_____
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Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Akten

13

2009.393.287

§ 186
Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler
Tekniska förvaltningen har med skrivelse daterad den 5 maj 2009 föreslagit
kommunstyrelsen beslutar att godkänna investeringstillstånd för
tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunala lokaler med 3 Mkr, samt att ta
ianspråk 3 Mkr ur anslaget för handikappanpassning av fastigheter i
investeringsbudget 2009.
I investeringsbudgeten för 2009 finns anslaget 12 Mkr för
tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunala lokaler. Som grund för
planeringen ligger en inventering som utförts av handikappförvaltningen i
samarbete med tekniska förvaltningen. Under 2008 påbörjades och utfördes
insatser inom främst grundskolor.
Planeringen för 2009 innebär att insatser för publika delar av skolor och idrottsoch fritidsanläggningar föreslås prioriteras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler med 3 mkr, samt
2. att ta i anspråk 3 mkr ur anslaget för handikappanpassning av fastigheter i
investeringsbudget 2009.
_____
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Tekniska nämnden
Akten

14

2009.394.311

§ 187
Investeringstillstånd för ombyggnad av korsningen
Tjurkövägen/Saltövägen/Strandvägen på Saltö till cirkulationsplats.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2009, § 64 föreslagit
kommunstyrelsen beslutar att meddela investeringstillstånd för för nybyggnad av
cirkulationsplats på Saltö inom ramen 1 000 000 kronor.
Efter semestern kommer affärsverken att gräva upp korsningen för
framdragande av fjärrvärme. Med början strax norr om korsningen har tekniska
förvaltningen byggt en gång- och cykelväg till Dragsö. Från korsningen och till
Fisktorget planerar kommunen en gång- och cykelväg
som finansieras av exploateringen på södra Saltö.
I samband med återställningsarbeten efter fjärrvärmeutbyggnaden och
anläggning av gång- och cykelväg anser tekniska förvaltningen att rubricerad
korsning bör byggas om till cirkulationsplats, främst av trafiksäkerhetsskäl.
När korsningen är ombyggd kan befintlig vägbula tas bort, vilket kommer att
minska bullret från trafiken.
Ombyggnadsarbetena har beräknats till 1 mkr utöver den återställningskostnad fjärrvärmearbetena svarar för. Kapitalkostnaderna, som uppgår till
cirka 60 000 kronor, finansieras inom befintlig kommunbidragsram.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för för nybyggnad av cirkulationsplats på Saltö
inom ramen 1 000 000 kronor.
_____
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Polismyndigheten i Blekinge Län
Informationsenheten
BRÅ
Socialförvaltningen
Akten

15

2009.382.106

§ 188
Överenskommelse angående samverkan mellan kommun och polis.
Samverkan mellan polis och kommun sker på flera olika sätt, inte minst genom
Lokala Brottsförebyggande rådet i Karlskrona kommun. Efter direktiv från Rikspolisstyrelsen har Polismyndigheten i Blekinge län tagit fram förslag på ett samverkansavtal för det brottsförebyggande arbetet i Karlskrona kommun under
2009-2010. I avtalet anges bland annat utgångspunkter för samverkan, strategier
och vilka resurser som finns att tillgå. Till grund för framtagande av
problemområden har en gemensam problembild använts med utgångspunkt i
Handlingsprogram för Lokala Brottsförebyggande rådet i Karlskrona kommun
2007-2010 samt polisens samlade bedömning av underrättelse och statistik.
Avtalet har hanterats av representanterna i Lokala Brottsförebyggande rådet.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna avtalet för samverkan mellan kommun och polis för perioden
2009-2010.
_____
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Kommunledningsförvaltningen/ Kommunchefen
Ekonomienheten
Akten

16

2007.511.105

§ 189
Överlåtelse av värdskap avseende EU-möte med fiskeridirektörer den 2 juli
2009
I samband med Sveriges ordförandeskap i EU det andra halvåret 2009 kommer
ett möte med EU:s fiskeridirektörer att förläggas till Ronneby och Karlskrona
den 2-3 juli 2009. Antalet deltagare beräknas till mellan 60 och 70 personer.
Karlskrona kommun och Länsstyrelsen i Blekinge har fått en förfrågan från
Jordbruksdepartementet och Sekretariatet för EU-möten i Sverige 2009 om att
ansvara för värdskapet under kvällen den 2 juli 2009.
Karlskrona kommuns åtagande (se bilaga) innebär att ansvara för båttransport
från Nättraby till Karlskrona, mottagning i Gallionslunden på Lindholmen,
besök på Repslagarebanan samt transport mellan Lindholmen och Kungsbron.
Därefter tar Länsstyrelsens ansvar över med bl.a. middag på residenset.
Karlskrona kommuns kostnader för båttransporter och värdskapet föreslås täckas
inom Kommunledningsförvaltningens budgetram.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att uppdra till kommunchefen att teckna avtal med Sekretariatet för EU-möten
i Sverige 2009 avseende överlåtelse av värdskap den 2 juli 2009 i samband med
EU:s fiskeridirektörers möte den 2-3 juli 2009 i Ronnby och Karlskrona, samt
2. att kostnaderna för värdskapet skall täckas inom ramen för
kommunledningsförvaltningens budget.
_____
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2009.313.007

§ 190
Revisionens granskning av hur verksamhetens ändamålsenlighet följs upp
med stöd av brukarundersökningar
Kommunens revisorer har genomfört en granskning för att belysa om nämnderna
använder brukarundersökningar som en del i att säkerställa att verksamheten är
ändamålsenlig.
Samtliga nämnder med undantag av den nybildande serviceförvaltningen
genomför medborgar- eller brukarundersökningar i enlighet med de av
kommunfullmäktige antagna styrprinciperna från december 2008.
Revisionerna konstaterar att det i de flesta fall finns ett tydligt samband mellan
de frågor som ställs om verksamheternas mål. Resultaten av undersökningarna
används för att utveckla verksamheten.
Revisionerna rekommenderar följande inför det fortsatta arbetet;
- Kommunstyrelsen bör genomföra brukarundersökningar i de verksamheter som
har direkt kontakt med brukare, t ex arbetsmarknadsenheten.
- Socialnämnden bör säkerställa att alla brukargrupper omfattas av
undersökningar, framförallt som värdet av brukarnas synpunkter framhålls i
nämndens mål.
- Kulturnämnden bör överväga att låta fler brukargrupper omfattas av
brukarundersökningar.
- Tekniska nämnden bör genomföra brukarundersökningar mer frekvent både
mot externa och interna kunder/medborgare.
- Serviceförvaltningen bör genomföra undersökningar för att få kunskap om hur
de interna kunderna ser på servicen.
Synpunkter;
Kommunledningsförvaltningen ser revisorernas granskning som ett stöd och en
hjälp för det fortsatta arbetet med implementeringen av de styrprinciper för
ekonomi- och verksamhetsstyrning som kommunfullmäktige antog i december
2008. Revisorerna påtalar att brukarundersökningarna bör genomföras frekvent
så att det går att följa verksamheterna över tid. I styrdokumentet har lagts fast att
varje nämnd ska genomföra någon form av brukarundersökningar minst en gång
per mandatperiod. En tätare frekvens än var fjärde år bör övervägas. Forts
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§ 190 forts
Revisionens granskning av hur verksamhetens ändamålsenlighet följs upp
med stöd av brukarundersökningar
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att översända detta förslag till yttrande till revisorerna.
________
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2009.314.007

§ 191
Svar på Revisionsrapport- granskning av kommunens
Arbetsmarknadsarbete
Ernst & Young AB har genomfört en granskning på kommunens
arbetsmarknadsarbete på uppdrag av Karlskrona kommuns revisorer.
Granskningen genomfördes under vintern 2008/2009 och har som grund det
arbete som utförts innan den planerade omorganisationen har blivit
genomförd. Under granskningen har enheten haft kontakt med
representanter från Ernst & Young som har varit givande då frågor och
dialog har lett till att man verkligen har fått fundera på hur arbetet inom
enheten genomförs. Inom de områden som identifierats som
förbättringsområden har idag ett förändringsarbete påbörjats genom en rad
olika processer.
Styrningen av kommunens arbetsmarknadsåtgärder är svag och behöver
utvecklas. Det saknas en aktuell målbild för verksamheten.
Ett gemensamt målarbete på kommunledningsförvaltningen pågår. För
arbetsmarknadsenhetens del genomfördes två heldagar med dels med
personal, dels med arbetsledare inom de olika verksamheterna på enheten
där man gemensamt arbetade fram en tydlig målbild för respektive område
och för respektive målgrupp.
Uppföljningen behöver utökas och fördjupas. Större vikt bör läggas vid
vilka resultat som uppnås och dess bör redovisas per program och
målgrupp. När det finns mål för verksamheten bör dessa följas upp
systematiskt.
Uppföljning sker månadsvis inom respektive område fördelat på olika
verksamheter och målgrupper. Uppföljningen har detaljerats och
tydliggjorts för att lättare kunna följa resultat och måluppfyllelse.
Presenteras månatligt på kommunens näringslivsutskott.
Verksamhetens målgrupper bör förtydligas.
I den omorganisation som skall genomföras under 2009 ingår arbetet med
att förtydliga och identifiera alla olika målgrupper som enheten arbetar med.
Det hör samman med att enhetens personal skall bli specialister på sin målgrupp,
man skall arbeta mer fokuserat.
Forts
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§ 191 forts
Svar på Revisionsrapport- granskning av kommunens
Arbetsmarknadsarbete
Ett utökat samarbete med socialförvaltningen genom hela organisationerna har
inletts där man diskuterar gemensamma frågor, målgrupper och resultatkrav.
Arbetsmarknadsinsatserna bör knytas tydligare till de olika målgruppernas
behov. Det är t ex angeläget att insatserna i lika hög grad är anpassade för
kvinnor som män.
Det finns en arbetsgrupp inom enheten som arbetar med att ta fram insatser
som är anpassade till kvinnor. Här är det primärt inom arbetsträningen och
arbetsrehabiliterande verksamheten som genom åren har haft svårt att
”hitta” mer kvinnlig yrkesträning, mycket beroende på miljön där enheten
har sitt arbetscenter.
Kopplingen mellan arbetsmarknadsinsatserna och arbetsmarknadens behov
bör förtydligas och stärkas.
Kopplingen mellan arbetsmarknadsinsatserna och det behov som finns på
marknaden styrs helt och hållet politiskt på regeringsnivå via
arbetsförmedlingen som tillhandahåller de resurser som behövs för att
anpassa och förändra verksamheten. Arbetsmarknadsenheten kommer
genom omorganisationen att bli betydligt mer dynamisk vilket skall ge en
bra grund för att snabbt förändra fokus på det som görs, med möjligheten att
växa respektive minska beroende på marknadens behov.
Rutinen för övergång från introduktion till socialförvaltningen för de
flyktingar som inte gått vidare till arbete eller studier under introduktionen,
och därför är i behov av försörjningsstöd, behöver förändras.
Introduktionen bör vara lika lång för alla flyktingar vilket innebär att
övergången bör ske när den statliga ersättningen upphör.
I dagsläget vet man inte om kommunen skall arbeta vidare med
flyktingintroduktionen. Det finns ett avtal som löper t o m dec 2009 och
man väntar in ett nytt regeringsbeslut på hur arbetet med dem som har fått
uppehållstillstånd skall bedrivas. Det finns ett par förslag där några av dem
innebär att kommunerna inte skall bedriva arbetet framöver.
Arbetsmarknadsenheten har valt att vänta in detta beslut innan man ändrar
på befintliga rutiner. Idag avslutas alla per den sista december vilket medför
stort merarbete för socialförvaltningen. För att ändra rutinerna behövs ett
beslut i Kommunfullmäktige om att tiden för flyktingintroduktion förändras
från 2 år plus ankomstår till en fast tid t ex 24 månader, vilket är den tiden
som den statliga ersättningen utbetalas.
Forts
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§ 191 forts
Svar på Revisionsrapport- granskning av kommunens
Arbetsmarknadsarbete
Efter till tillstyrkan av näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta
1. att lämna ovanstående yttrande till kommunrevisionen, samt
2. att till näringslivsutskottets sammanträde den 18 augusti 2009 redovisar
en målbeskrivning för verksamheten.
______
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2009.289.312

§ 192
Investeringstillstånd gång- och cykelbana Krutviksvägen – Vämöskolan
I investeringsbudgeten finns totalt 4 000 000 kr avsatta för utbyggnad av gångoch cykelvägar.
Ett av de prioriterade projekten som planerats starta redan 2008 är gång- och
cykelbana Krutviksvägen – Vämöskolan, och som skulle slutförts 2009. Detta
projekt har något försenat nu planerats till våren 2009, och beräknas kosta ca
1 700 000 kr.
De tillkommande drifts- och kapitalkostnaderna för detta projekt finansierar
tekniska nämnden inom sina befintliga ramar.
Tekniska nämnden har föreslagit att investeringsutgiften finansieras genom dels
ianspråktagande av 1 200 000 kr av årets anslag om 4 000 000 kr, dels genom att
man ianspråktar de 500 000 kr som var planerade för att detta projekt 2008. Då
kommunstyrelsen inte har tagit beslut om överföring av investeringsmedel från
2008 till 2009 föregår detta det kommande beslutet.
I den pågående beredningen av överföring av investeringsanslag finns inga
hinder mot att de 500 000 kr överförs till 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj § 151 bordlagt ärendet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd för gång- och cykelbana Krutviksvägen –
Wämöskolan, samt
2. att investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av 2008 års anslag
för detta projekt med 5000 000 kr, samt att 1 200 000 kr ianspråktas av årets
anslag för gång- och cykelvägar.
_________
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2009.293.331

§ 193
Investeringstillstånd avseende föryngringsåtgärder av träd i Hoglands
Park, etapp 1
Tekniska nämnden har tillskrivit kommunstyrelsen om investeringstillstånd för
föryngring av träd i Hoglands Park, etapp 1.
Detta i enlighet med de förslag som en anlitad landskapsarkitekt tagit fram för
bevarande, rekonstruktion och förnyelse av Hoglands Park.
De tillkommande drifts- och kapitalkostnaderna ryms inom tekniska nämndens
ramar.
Tekniska nämnden har föreslagit att investeringsutgiften finansieras genom dels
ianspråktagande av de 3 000 000 kr som var planerade för detta projekt 2008. Då
kommunstyrelsen inte har tagit beslut om överföring av investeringsmedel från
2008 till 2009 föregår detta det kommande beslutet.
I den pågående beredningen av överföring av investeringsanslag finns inga
hinder mot att de 3 000 000 kr överförs till 2009.
Åtgärden har redan påbörjats och kan slutföras utan att etapp 2 behöver utföras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj § 154 bordlagt ärendet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd avseende föryngringsåtgärder av träd i
Hoglands Park, etapp 1 i efterhand,
2. att finansiera investeringsuppgiften genom ianspråktagande av 3 000 000 kr
av 2008 års anslag för stadsmiljöprogrammet och till åtgärder för Hoglands park,
3. att samtidigt meddela tekniska nämnden att investeringstillståndet endast
gäller etapp 1.
_________
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2004.294.020

§ 194
Utvärdering av personalprogrammet Vi tror på framtiden!
I kommunfullmäktiges beslut 2004-12 om att anta ett nytt personalprogram fr o
m 1 januari 2005 ingick även att en utvärdering skulle genomföras efter 3 års
arbete med programmet (2008-2009).
I projektbudgeten för 2009 föreslogs avsätta 100 000 kr för att detta skulle
kunna genomföras via extern leverantör. Kommunstyrelsen beslutade att dessa
medel istället skulle användas för nya informationsskyltar. En möjlighet ansågs
då finnas att genomföra utvärderingen med interna resurser. Denna möjligheten
finns inte längre då resurser för interna utredningar inom
kommunledningsförvaltningen minskats under 2008 och 2009.
Med tanke på det ekonomiska läge Karlskrona kommun befinner sig i kan
ytterligare omprioriteringar av såväl personella som ekonomiska resurser bli
aktuella. Arbetet med att utvärdera personalprogrammet föreslås därför
senareläggas till tidigast 2010. Det är i dagsläget inte möjligt att genomföra en
utvärdering med interna resurser och att ansöka om medel ur projektbudgeten
för att genomföra en extern utvärdering av personalprogrammet känns inte som
en korrekt prioritering i dagsläget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fortsätta arbetet med nuvarande personalprogram samt
2. att senarelägga utvärderingen av personalprogrammet till 2010.
_______

2 juni 2009
Ekonomienheten
Personalenheten
Akten

25

2009.231.042

§ 195
Delårsbokslut per den 30 april 2009- kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhet (totalt)
beräknar att uppvisa en positiv avvikelse med 0,2 Mkr mot budget för år 2009.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna delårsbokslutet för april månad 2009.
_______
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2009.231.042

§ 196
Delårsbokslut per den 30 april 2009- serviceförvaltningen.
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen verksamhet (totalt)
beräknar att uppvisa en positiv avvikelse med 1,3 Mkr mot budget för år 2009.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna delårsbokslutet för april månad 2009.
_______
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2009.231.042

§ 197
Delårsrapport per den 30 april 2008.
Stf ekonomichef Bengt Nilsson och personalchef Anneli Ekström föredrar
ärendet.
Efter årets första fyra månader uppvisar Karlskrona kommun en prognos som
innebär att helårsresultatet totalt sett väntas uppvisa ett kraftigt underskott om
totalt – 77,6 Mkr.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Vid dagens sammanträde överlämnades en sammanställning från de nämnder
som ej till kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträde den 26 maj 2009
redovisat kommunfullmäktiges uppdrag av icke obligatoriska verksamheter som
inte behövs, samt ej nödvändiga projekt som kan skjutas på framtiden.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att en särskild analys görs på personalsituationen
på handikappförvaltningen med hänvisning till de ökade personalkostnaderna
och yrkar avslag på att-sats 2 att för 2009 lösa upp reserv om 5 000 000 kr för
tillväxt, volym och miljöförbättrande åtgärder för att balansera det
prognostiserade underskottet, samt yrkar bifall på övriga att-satser.
Ordförande yrkar bifall på Christina Mattissons tilläggsyrkande att en särskild
analys ska göras på handikappförvaltningen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag på attsats 2 mot
Christina Mattissons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att överföra 2 000 000 kr från kommunstyrelsens reserv för individ och
familjeomsorg till socialnämnden,
Forts
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§ 197 forts
Delårsrapport per den 30 april 2008.
2. att för 2009 lösa upp reserv om 5 000 000 kr för tillväxt, volym och
miljöförbättrande åtgärder för att balansera det prognostiserade underskottet,
3. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2009,
4. att överlämna delårsrapporten till revisionen, samt
5. att en särskild analys görs på personalsituationen på handikappförvaltningen
med hänvisning till de ökade personalkostnaderna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
3. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2009.
__________
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2009.350.041

§ 198
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2010
och planer 2011-2012 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2010-2012” som innehåller
7 stycken att-satser.
Christina Mattisson (S) meddelar att Socialdemokraterna återkommer till
kommunfullmäktiges sammanträde sitt förslag till budgetdirektiv.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till femklöverns förslag till budgetdirektiv 2010
och planer 2011-2012 med 7 stycken att-satser.
Richard Jomshof (SD) meddelar att Sverigedemokraterna återkommer till
kommunfullmäktiges sammanträde med sitt förslag till budgetdirektiv.
Günter Dessin (V) meddelar att Vänstern återkommer till kommunfullmäktiges
sammanträde med sitt förslag till budgetdirektiv.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa budgetramar för nämnder och finansiella poster i enlighet med
bilaga 1,
2. att fastställa finansiella mål för åren 2010 – 2012 för Karlskrona Kommun i
enlighet med bilaga 2,
3. att fastställa övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade
verksamhet och kommunen nämnder i enlighet med bilaga 3,
4. att fastställa investeringsramarna för 2010, 2011 och 2012 i enlighet med
bilaga 4,
Forts
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§ 198 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta de
åtgärder som framkommer i ”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare
Karlskrona 2010-2012”,
6. att de föreslagna förvaltningssammanslagningarna skall vara genomförda 1
januari 2010, samt
7. att uppdra åt Idrotts- och fritidsnämnden att under perioden 2010 – 2012
genomföra de föreslagna förändringarna beträffande konstgräsutveckling och
Aktiv Park, under förutsättning att dessa kan rymmas inom befintliga ramar hos
berörda nämnder.
________

2 juni 2009

Kommunfullmäktige

2009.363.292

§ 199
Finansiering av investeringstillstånd för ombyggnad av Marinens
musikkårs lokaler och Sparresalen.
Tekniska nämnden föreslår att Marinens Musikkårs lokaler och Sparresalen
byggs om för sammanlagt 13,3 mnkr. I fastställd investeringsbudget för år
2009 finns anslaget 12,5 mnkr för projektet, varför tilläggsmedel om 0,8
mnkr krävs. Projektet har för övrigt i budgeten rubricerats som en s.k.
”lönsam investering”.
Statens fastighetsverk har samtidigt förbundit sig att svara för en
tillkommande hyra motsvarande en investering om 11,3 mnkr ( dvs. 85 %
av investeringen). Statens andel täcks då i form av ett 6-årigt hyresavtal
utan kvarvarande restvärde för investeringsbeloppet. Investeringens
resterande del om 2,0 mnkr kommer därmed att belasta kulturnämnden i
form av en årlig hyresökning för Sparresalen om 0,2 mnkr (prel. från mars
månad år 2010). Som mervärde får kulturnämnden i gengäld en viss
standardhöjning av lokalen, som bör kunna ge möjligheter för såväl en
ökad uthyrning som en något förhöjd taxa.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka investeringsanslaget i Budget 2009 för Lokaler åt Marinens
musikkår från 12,5 till 13,3 miljoner kronor,
2. att täcka denna utökning genom en omdisponering av 0,8 miljoner
kronor från 2009 års Klumpanslag för Fastighetsinvesteringar,
3. att samtidigt ge tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd
för detta projekt, samt
4. att frågan om eventuell kompensation till kulturnämnden för den ökade
hyreskostnaden skall prövas först i samband med fastställandet av nya
nämndsvisa budgetramar för åren 2010 - 2012.
______
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2009.395.375

§ 200
Energibesparande åtgärder Saltöskolan och Hästö Medborgarhus
I enlighet med det pågående arbetet med energibesparande åtgärder, har tekniska
nämnden arbetat vidare med att ta fram förslag på åtgärder, inte minst i samband
med den fortsatta planeringen av fjärrvärmeutbyggnaden.
Då Affärsverken för närvarande arbetar med utbyggnad av fjärrvärmenätet på
såväl Saltö som Hästö, är det lämpligt att kommunen passar på och kombinerar
anslutning till sina lokaler i samband med dessa arbeten.
De av kommunfullmäktige anslagna investeringsramarna för energibesparande
åtgärder är redan ianspråktagna varför investeringen erfordrar nyupplåning för
finansiering av investeringen.
Investeringarna är redan på kort sikt s k lönsamma, och de positiva effekter som
uppstår möjliggör för fastighetsavdelningen att möta de besparingskrav som
åvilar avdelningen utan att det sker på bekostnad av underhållet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen
del
att ärendet beträffande Hästö Medborgarhus återremitteras för ytterligare
utredning om försäljning är möjlig, eller om lokalen behövs för fortsatt
kommunal verksamhet
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Saltöskolan
2. att utöka investeringsanslaget för energibesparande åtgärder med totalt
750 000 kr och att detta finansieras genom nyupplåning.
______
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2009.384.045

§ 201
Yttrande över begäran om kommunal borgen.
Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2009 att reversen mellan AB
Karlskrona Moderbolag Karlskrona kommun ska upphöra, dessutom har
kommunfullmäktige gett AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att teckna nytt
lån hos extern långivare motsvarande tidigare tecknad revers. För att AB
Karlskrona Moderbolag ska kunna få en upplåning till rimligt pris bedöms att
kommunal borgen är nödvändig. Med anledning av det föreslår AB Karlskrona
Moderbolag att begära borgen för lånet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bevilja AB Karlskrona Moderbolag borgen för upplåning om 120 miljoner
kronor.
_____
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2008.1018.282

§ 202
Ändrade taxor för uthyrning av olika kommunala skollokaler
Kommunfullmäktige fastställde i januari 2009 (09-01-22 § 5) barn- och
ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för uthyrning av skollokaler till
företag, friskolor och annan kommersiell verksamhet. Barn – och
ungdomsnämnden angav samtidigt att man senare skulle återkomma även med ett
förslag till nya avgifter för ideella organisationer, pensionärsorganisationer och
studieförbund.
Barn- och ungdomsnämnden har därför nu i april månad beslutat om nya regler
och avgifter för lokaluthyrning till denna typ av föreningar med föreslagen
giltighet från den 1 augusti i år. För att bli giltigt måste nämndens beslut dock
godkännas och fastställas även av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsförvaltningen har också haft samråd med
utbildningsförvaltningen i syfte att söka få fram en gemensam ”prislista” för
uthyrning av skollokaler. Stora skillnader i uthyrningen föreligger dock mellan
förvaltningarna, varför man endast kunnat enas om en gemensam prissättning av
vanliga klassrum. Utbildningsnämnden har sedan i april månad godkänt
förvaltningens totala förslag till nya avgifter för uthyrning av nämndens olika
skollokaler (utan beslut om datum för ikraftträdande). Även detta beslut måste
dock hänskjutas till kommunstyrelse/kommunstyrelse för slutlig prövning och
godkännande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka barn- och ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för
uthyrning av olika skollokaler till ideella föreningar, studieförbund och
pensionärsorganisationer med giltighet från den 1 augusti 2009,
2. att samtidigt tillstyrka även utbildningsnämndens förslag till ändrade avgifter för
uthyrning av olika skollokaler till föreningar och privata intressenter med giltighet
också från den 1 augusti, samt
3. att såväl barn- och ungdomsnämnden som utbildningsnämnden i
normalfallet skall fatta beslut om en framtida årlig indexuppräkning även
av dessa avgifter.
_____
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2008.807.026

§ 203
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
Från och med 2009 kommer Jämställdhetsprogrammet att delas upp i två olika
delar. En del blir förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren i en
jämställdhetsplan och en del blir ett politiskt jämställdhetsprogram. Denna
jämställdhetsplan är gemensam för kommunens gemensamma verksamhet.
Därefter kommer nämnderna/bolag att ta fram en handlingsplan för
jämställdhetsarbetet.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny lagstiftning i kraft,
Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ersätter bland annat
Jämställdhetslagen och fem andra lagar. Skillnaden när det gäller
jämställdhetsområdet är bland annat att kravet på framtagande av
jämställdhetsplan ändras från varje år till var tredje år. Arbetsgivaren ska även
upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.
Ambitionen med jämställdhetsplanen är att belysa hur kommunen som
arbetsgivare hantera jämställdhetsarbetet i de fyra målområden tillväxt,
sysselsättning, jämställdhetsperspektivet i verksamheten och makten. Det är
samma målområden som Jämställdhetskommittén tidigare har beslutat att arbeta
med. De mål som det ska arbetas med under perioden är inarbetade i texten och
markerade med kursiv text. I slutet av del I finns det förslag till åtgärder under
2009-2011.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 maj 2009 tillstyrkt förslaget.
Magnus Johansson (S) meddelar att man återkommer till kommunfullmäktige
med eget förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen Jämställdhetsplan för Karlskrona kommun för år 2009 2011
______
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2008.207.430

§ 204
Ställningstagande till ansökan till UNESCO om inrättande av
biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Biosfärkandidatkontoret för Blekinge Arkipelag har i skrivelse daterad 4 maj
2009 översänt underlag för Karlskrona kommuns beslut om ställningstagande till
ansökan till UNESCO om inrättandet av biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Kontoret önskar få Karlskrona kommuns ställningstagande senast den 25 juni
2009.
I det översända beslutsunderlaget ingår följande; Blekinge Arkipelag –
Samverkan för hållbar utveckling genom kultur, natur och entreprenörskap, PM
Biosfärområde Blekinge Arkipelag samt remissredogörelse.
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner samt Länsstyrelsen Blekinge
samverkar för att bilda ett biosfärområde i Blekinges skärgård och kustbygd.
Detta arbete startade år 2005. En förstudie har tagits fram, daterad 2007-10-31.
Efter detta har de ovan angivna parterna undertecknat ett samarbetsavtal för
bildande av biosfärkandidatområde Blekinge skärgård med kust, daterat 200802-28. Ett förslag till ansökan har tagits fram och Karlskrona kommun,
kommunstyrelsen, har vid sammanträde 2009-04-07, § 121, lämnat
remissyttrande i ärendet.
Av nu översänd remissredogörelse, daterad 2009-04-24, framgår det att närmare
40 yttranden inkommit. Dessa har avlämnats av olika intressenter som
intresseföreningar, organisationer och myndigheter av skilda slag. Dessa
yttranden stärker möjligheten att göra en komplett ansökan. Som kandidat har
Blekinge Arkipelag genomgått en nationell granskning och området bedöms ha
goda möjligheter att bli godkänt. Den ansökan som avses inlämnas till UNESCO
är således det förslag till ansökan som utsändes som remisshandling tidigare
under året samt med de kompletteringar som avgivna remissyttranden ger
upphov till. Vad gäller de synpunkter som Karlskrona kommun har lämnat i sitt
remissvar har dessa kommenterats och det kan ej noteras att någon av de
synpunkter som lämnats har avvisats.
Forts
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§ 204 forts
Ställningstagande till ansökan till UNESCO om inrättande av
biosfärområde Blekinge Arkipelag.
I PM Biosfärområde Blekinge Arkipelag, daterat 24 april 2009, redovisas hur
området och arbetet skall kunna hanteras efter det att biosfärområdet blivit
formellt utsett.
I denna handling ingår bland annat förslag till budget för det fortsatta arbetet. Av
handlingen framgår det att ett samverkansavtal mellan huvudmännen är det bästa
alternativet samt vidare att den nu redovisade budgeten för det kommande
arbetet ligger på den nivå som Karlskrona kommun har accepterat i sitt
remissvar. Vidare innehåller detta PM också en uppdragsbeskrivning för
biosfärkontoret. När det gäller biosfärkontorets geografiska placering har detta
diskuterats och förankrats i styrgruppen. Styrgruppen anser att det bör placeras i
Ronneby brunnspark, om möjligt i anslutning till Naturum. Karlskrona kommun
överlämnar åt styrgruppen att slutligt fatta beslut om denna placering.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1 att godkänna redovisad ansökan om biosfärområde Blekinge Arkipelag,
2. att Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Karlskrona kommun och
Länsstyrelsen i Blekinge län ansöker gemensamt hos svenska regeringen om att
Blekinge Arkipelag nomineras till UNESCO som biosfärområde,
3. att godkänna den verksamhetsorganisation som beskrivs i ansökan,
4. att tillstyrka fastställt PM (2009-04-24) om uppdragsbeskrivning för
biosfärkontoret,
5. att överlämnar åt styrgruppen för Blekinge Arkipelag att fatta beslut om
biosfärkontorets placering,
6. att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Karlshamns och Ronneby
kommuner samt Länsstyrelsen i Blekinge län fattar likalydande beslut, samt
7. att frågan om eventuell kompensation till kommunstyrelsen för den
tillkommande kostnaden skall prövas först i samband med fastställandet av nya
nämndsvisa budgetramar för åren 2010 – 2012.
______
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2008.1024.739

§ 205
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 § 174
av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att kommunstyrelsen
utreder frågan om att inrätta kolloverksamhet för äldre i likhet med den som
bland annat Stadsmissionen i Stockholm har inrättat.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 47 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att verksamheter som erbjuder äldre
rekreationsmöjligheter samt minskar social isolering är viktiga för
äldreomsorgen. Redan tidigare har området Dagliga aktiviteter lyfts fram som
ett av fyra strategiska områden. Träffpunkterna (tidigare dagcentraler) har
mångsidig verksamhet som drivs i olika kommundelar så att äldre kan besöka
en träffpunkt i närheten av sin bostad. Aktiviteterna är mer intensiva under höst,
vinter och vår och minskar under sommarmånaderna. Några aktiviteter har
sommaruppehåll.
Äldrenämndens Framtidsprogram tar upp ett utökat urval av aktiviteter som en
viktig utvecklingsfråga. Aktiviteterna ska vända sig till alla oavsett om
besökaren bor i ordinärt boende eller i särskilda boendeformer.
Lägerverksamhet för äldre erbjuder ett alternativ att erbjuda aktiviteter som är
anpassade för att ta vara på de förstärkande effekterna som sommaren som
årstid har att erbjuda. Det strategiska området Dagliga aktiviteter har kunnande
och organisation att erbjuda läger av olika former för äldre personer sommartid.
Äldrenämnden har ett avtal med PRO Karlskrona om användning av Villa
Lorentsberg där alla äldre erbjuds rekreation i naturnära miljö tillgänglig även
med allmänna kommunikationer. Alla äldrenämndens verksamheter har
möjlighet att för sina brukare boka ett besök anpassat efter deras önskemål och
behov. AnhörigBryggan kommer i sommar att lägga en del av aktiviteterna på
Lorentsberg. Även endagsläger kan lokaliseras på Villa Lorentsberg.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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2006.307.537

§ 206
Svar på motion om Gullberna resecentrum.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, § 79 av Mats
Lindbom (C). Förslaget är att kommunstyrelsen utreder och presenterar ett
förslag om Resecentrum i Gullbernaområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 5 maj 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att sammanfattningsvis anser
vi att motionen aktualiserar ett antal strategiska frågor med bäring på att skapa
ett hållbart transportsystem som bör utredas. Karlskrona resecentrum, Gullberna
Resecentrum och ett utbyggt linjenät bedömer vi vara viktiga delar i ett framtida
hållbart transportsystem.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarat.
_____
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2007.190.312

§ 207
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31 av
Jeanette Petersson (S). Förslaget är att kommunen skall verka för att cykelbanor
byggs ut på Hasslö och från Hasslö via Almö till Nättraby.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 april 2009, § 68 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att de i motionen föreslagna cykelvägarna
avser allmänna vägar med vägverket som huvudman (väg 673 och väg 678) samt
i viss mån enskilda vägar. Förvaltningen har med anledning därav hemställt om
vägverkets yttrande i ärendet. Vägverket har i sitt svar bland annat angett att
vägarna ingår i det regionala vägnätet och att investeringsåtgärder i enlighet med
ovannämnda motion beslutas av Region Blekinge efter samråd med berörda
kommuner och vägverk.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad
_____
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2009.109.623

§ 208
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Jens-Olof Lindh. Förslaget är att Sturköskolans
upptagningsområde med rätt till kostnadsfri skolskjuts utökas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 27
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ändring av en
skolas upptagningsområde på bekostnad av en annan skolas
geografiska gränser är självfallet en svår avvägning och att i dagsläget är det
svårt ur rättviseskäl och ekonomiska hänsyn att tillmötesgå
medborgarförslaget kring Sturkö skola.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_______

2 juni 2009

42

§ 209
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2009-04-03, dnr 302-1594-09, ansökan om företagsstöd.
b) Beslut 2009-04-07, dnr 302-1887-09, ansökan om företagsstöd.
c) Beslut 2009-04-28, dnr 302-2831-09, ansökan om företagsstöd
d) Beslut 200-04-16, dnr 521-2780-09, tillstånd att sätta upp skylt inom
naturreservat Utklippan.
e) Beslut 2009-04-17, dnr 302-2604-09, ansökan om företagsstöd.
f) Beslut 2009-04-21, dnr 431-6246-08, Arkeologisk förundersökning av fast
fornlämning på fastigheten Jämjö 6:1, Karlskrona kommun.
3. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 09:23 Vårpropositionen 2009.
b) 09:25 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012.
c) 09:26 Nya prisindex för vård och omsorg vid upphandling av verksamhet.
d) 09:27 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2010.
e) 09:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng
och allmän förskola även för treåringar.
f) 2008-04-30 rapport enkät om e-förvaltningsutveckling i Sveriges
kommuner 2008.
g) 2009-04-17 styrelsens beslut nr 3, prisindex för vård och omsorg.
2009-04-27 rapport för lokal nivå i internationellt klimatarbete ”Local Action
on Climate Change- Swedish Experiences”
4) Vägverket, tillstånd att uppföra informationsskyltar om Karlskrona
kommun samt tillhörande vägvisning vid E22, väg 28, väg 122 och väg 738 i
Blekinge Län.
5) Ny kontaktperson för Verkö Byalag.
6) Årsstämma 2009 Sustinable Sweden Southeast AB.
7) Region Blekinge sammanträdesprotokoll 2009-04-15 § 48 projekt
Blekinge Health Arena.
8) Region Blekinge sammanträdesprotokoll 2009-04-15 § 49 projekt ICT
Blekinge 2- BICT 2.
9) Landstinget Blekinge, antiviral profylax vid influensapandemi.
10) Livsmedelsverket, nationellt nödvattenlager 2009-01-01.
11) Rör inte våra skolor.
______
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§ 210
Avtackning
Ordförande överlämnar en blomma till kommunjurist Lennarth Eriksson som
kommer att gå i pension efter att har tjänstgjort som kommunjurist i
Karlskrona kommun i 12 år och 9 månader och tackar för gott samarbete och
lycka till som pensionär.
Kommunjurist Lennarth Eriksson tackar för blomman.
____

11 augusti 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 11 augusti
2009.
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214

Information och föredragningar.
Utredning angående Arena Rosenholm och berörda verksamheter.
Yttrande över revisionsrapport, granskning av lokalförsörjningsprocessen.
Yttrande över vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning för väg E22,
Karlskrona-Kalmar, delen Lösen- Jämjö (objektnr 87 914 002).
§ 215 Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021.
§ 216 Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt
miljökonsekvensbeskrivning för södra Östersjöns vattendistrikt.
§ 217 Fortsatt tågstopp i Holmsjö.
§ 218 Fria eller subventionerade bussresor för pensionärer under lågtrafiktid.
§ 219 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen.
§ 220 Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 221 Förändring av organisatoriskt funktionsansvar för kommunövergripande
risksamordnare.
§ 222 Revidering av reglementet för kommunala pensionärsrådet.
§ 223 Förslag till ändrard organisatorisk gymnasiesärskola och särvux.
§ 224 Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
§ 225 Svar på motion om införande av parboendegaranti för äldre.
§ 226 Svar på medborgarförslag photopoint vid Brändaholm.
§ 227 Svar på medborgarförslag om att införa åtgärder för att få bort buskörning i stadens
centrum.
§ 228 Anmälningsärende
§ 229 Ombudgetering
_______
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11 augusti 2009

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 11 augusti 2009, kl.08.30-11.15, kl 13.30-14.05
Sammanträdet ajourneras kl 11.15-13.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Bo Andersson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Günter Dessin (V)
Richard Jomshof (SD) kl 08.30-11.15, kl 13.30-14.00 §§
211-228
Sofia Bothorp (MP)

Närvarande

ersättare

Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-11.15 §§ 211
Mikael Andersson (FP)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Inga- Lill Siggelsten Blum (KD) kl 08.30-11.15 §§ 211
Gertie Olsson (S)
Håkan Eriksson (S)
Thore Arnström (S)
Rikard Jönsson (S)
Magnus Johansson (S)
Per Henriksson (SD)

Närvarande tjänstemän

2

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Informationschef Ulla Nelsson
Personalstrateg Eva Magnusson Larsson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Kommunjurist Maria Thuresson
Controller Olle Karlsson kl 08.30-09.15 §§ 211-212
Utredare Pia Kronengen kl 08.30-09.15 §§ 211-212
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting kl 08.30- 9.45 §§ 211,
216
Chef för strategisk utveckling Tore Almlöf kl 10.00-10.45
§§ 211, 214-215
Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz kl 10.00-10.20 §§
211, 214

11 augusti 2009

Utses att justera

Kent Lewén

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 211-229
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Kent Lewén

3

11 augusti 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

augusti 2009 anslagits på kommunens
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§ 211
Information och föredragningar

1. Utredning angående Arena Rosenholm och berörda verksamheter,
föredras av controller Olle Karlsson och utredare Pia Kronengen.
2. Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram
samt miljökonsekvensbeskrivning för södra Östersjöns vattendistrikt,
föredras av miljöstrateg Kenneth Gyllensting.
3. Yttrande över vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning för väg
E22, Karlskrona- Kalmar, delen Lösen- Jämjö (objektnr 87 914 002),
föredras av stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz och chef för
strategisk utveckling Tore Almlöf.
4. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2012,
föredras av chef för strategisk planering Tore Almlöf.
3. Ordförande välkomna Karlskrona kommuns nya kommunjurist Maria
Thuresson.
_______
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Arena Rosenholm AB
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Handläggare
Akten
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2009.261.043

§ 212
Utredning angående Arena Rosenholm och berörda verksamheter
Controller Olle Karlsson och utredare Pia Kronengen föredrar ärendet.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har
kommunledningsförvaltningen genomfört en utredning/uppföljning av
verksamheten kring Arena Rosenholm.
Syftet har varit att svara på tre övergripande frågeställningar:
1. Beskrivning av hur uppdragen fördelas i kommunen mellan olika aktörer
vad avser såväl idrotts- och kulturevenemang som löpande verksamhet och
fastighetsansvar.
2. Vilka för- och nackdelar som finns med nuvarande ansvarsfördelning.
3. Om det framgår att en förändrad ansvars- eller uppdragsfördelning skulle
vara att föredra har utredningen möjlighet att lägga förslag på detta.
Som avgränsning har frågeställningar kring utvecklingen av själva
Rosenholmsområdet såsom fysisk planering genom fördjupad översiktsplan
eller Vasallens uppdrag i området inte ingått i utredningen.
Utredningen har genomförts genom ett antal intervjuer med ansvariga inom
respektive förvaltningar samt inläsning av de styrande underlagsdokument
som finns.
Genom analysen av för- och nackdelar med nuvarande ansvarsfördelning har
utredningen kommit fram till ett antal problemområden som kan
sammanfattas med att det råder brist på samverkan mellan olika aktörer mot
gemensamma mål eller ambitioner.
Utifrån denna analys har utredningen tagit fram ett antal förslag för
tydliggörande av roller och ansvarsfördelning av uppgifter som överlämnats
för vidare handläggning till kommunstyrelsens ordförande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 augusti 2009 tillstyrkt
förslaget.
Forts
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§ 212 forts
Utredning angående Arena Rosenholm och berörda verksamheter
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att attsats 2 ändras till följande, att ta fram
ägardirektiv som tydliggör AB Arena Rosenholm Karlskrona uppdrag som
evenemangssamordnare för evenemang i Karlskrona, samt yrkar att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att snarast återkomma med ett
heltäckande förslag till åtgärder med hänvisning till genomförda utredningar.
Kent Lewén yrkar bifall på Christina Mattissons ändringsyrkande och
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande och tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar
enligt Christina Mattissons ändringsyrkande och tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna utredningen,
2. att ta fram ägardirektiv som tydliggör AB Arena Rosenholm Karlskrona
uppdrag som evenemangssamordnare för evenemang i Karlskrona,
3. att utreda vilka lokaler som evenemangssamordnaren direkt ska ansvara
för,
4. att finna formerna för förbättrad samverkan mellan berörda förvaltningar
och bolag via ett ”utvecklingsråd”,
5. att ansvara för genomförandet av ”Blekinge Health Arena” ,
6. att från och med 1/1 2010 avveckla resultatenheten Telenor Arena
Rosenholm och förbereda för överförandet av ansvaret till Idrotts- och
Fritidsnämnden, samt
7. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att snarast återkomma med
ett heltäckande förslag till åtgärder med hänvisning till genomförda
utredningar.
______

11 augusti 2009

Revisionen
Tekniska förvaltningen
Handläggare
Akten

8

2009.276.007

§ 213
Yttrande över revisionsrapport granskning av
lokalförsörjningsprocessen.
Kommunrevisionen har begärt yttrande från kommunstyrelsen med
anledning av de förbättringsåtgärder inom lokalförsörjningsprocessen som
identifierats vid revisions granskning.
Sammanfattningsvis konstateras att kommunen har en ändamålsenlig
lokalförsörjningsprocess med definierade styrande principer och
ansvarsfördelning. I praktiken anser dock revisionen att det kvarstår
otydligheter och att samsyn mellan tjänstemän inte råder i alla avseenden,
samtidigt konstaterar man att det finns ett väl upparbetat samarbete mellan
hyrande förvaltningar och tekniska förvaltningen.
Förtydligas bör att kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den
26 augusti 2004, § 110 bl a följande; att tekniska nämnden skall ansvarar för
att kommunens lokalförsörjning och lokalsamordning på ett sådant sätt att
kostnadseffektiva lokallösningar uppnås.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 26 maj 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 augusti 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Jan Lennartsson (M) yrkar att följande text skrivs in i attsats 2, att
incitamentsystem bör ingå i processen.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Jan Lennartssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Jan
Lennartssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Jan
Lennartssons ändringsyrkande.
Forts

11 augusti 2009
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§ 213 forts
Yttrande över revisionsrapport granskning av
lokalförsörjningsprocessen.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att tillstyrka yttrande enligt upprättat förslag, samt
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att tillsammans med tekniska
förvaltningen framtaga förslag till förbättrad lokalförsörjningsprocess och att
incitamentsystem bör ingå i processen.
_______

11 augusti 2009

Kommunfullmäktige

2007.118..014

§ 214
Yttrande över vägutredning med miljökonskevensbeskrivning för väg
E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen-Jämjö (objektnr 87 914 002).
Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz och chef för strategisk planering
Tore Almlöf föredrar ärendet.
Vägverket Region Sydöst har upprättat vägutredning med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för E22, delen mellan Lösen och
Jämjö, Karlskrona kommun. E22 ingår i det nationella vägnätet och
dess funktion är att knyta samman viktiga städer längs sydöstra
kustregionen samt utgöra en bra anslutning mot övriga regioner i
landet. Sträckan Lösen-Jämjö är betydelse både för den övergripande
trafiken och för den lokala trafiken mellan Karlskrona, Ramdala,
Jämjö och öarna i söder. Kommunen anser att en ny E22 är av stor
vikt för Karlskronas utveckling. Det finns också ett stort
bebyggelsetryck inom kustområdet söder om nuvarande E22.
Kommunfullmäktige har i tidigare vägutredning från 1996 förordat ett
alternativ kallat D, som i stort sett överensstämmer med nuvarande
Alternativ 3. Detta alternativ redovisas i Översiktsplan 2002.
Då förbifart enligt Alternativ 3 inte lika effektivt fångar upp den
lokala trafiken bedöms den största sammantagna nyttan finnas i
Alternativ 1, där man också bitvis kan utnyttja befintlig vägsträckning.
Det är viktigt att fånga upp befintliga och potentiella
utvecklingsområden söder om nuvarande E22 samt i Jämjö med
omnejd. När det gäller Alternativ 1 på sträckan Ramdala- Jämjö det
vill säga öst och väst, anser kommunen att det fordras ytterligare
studier och remissförfarande innan slutgiltigt ställningstagande kan
ske.
I beredning av ärendet har representanter från
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 augusti 2009 tillstyrkt
förslaget och vid dagens överläggningar har följande tilläggsattsats gjorts;
att förorda alternativ 1.

10

11 augusti 2009
Forts

§ 214 forts
Yttrande över vägutredning med miljökonskevensbeskrivning för väg
E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen-Jämjö (objektnr 87 914 002).
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att förorda alternativ 1, samt
2. att i övrigt avge yttrande till Vägverket Region Sydöst i enligt vad som
ovan anförts.
_______
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11 augusti 2009

Region Blekinge
Handläggare
Akten

12

2009.482.014

§ 215
Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur för Blekinge,
2010 – 2021.
Chef för strategisk planering Tore Almlöf föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har den 12 juni 2009 erhållit rubricerade plan på remiss.
Remissvaren skall vara inkomna till Region Blekinge senast den 1 september
2009.
Regeringen har uppdragit åt länen och trafikverken att till den 2 november
2009 upprätta förslag till planer för transportinfrastrukturen. De fyra
trafikverken; Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen,
ska upprätta ett gemensamt förslag och de 21 länen var sitt förslag. Den
nationella planen omfattar drift- och underhållsåtgärder på alla vägar och
järnvägar. När det gäller investeringar ingår alla järnvägar och det statliga
stamvägnätet med tillhörande gång- och cykelvägar i den nationella planen.
Resten av vägnätet ingår i de regionala planerna. I Blekinge hör bara E22 till
stamvägnätet.
Planen består av följande delar: Bakgrund, Transportpolitiken,
Blekingestrategin, Regional systemanalys för fem län – östra Götaland,
Koppling till annan planering, 4-stegsprincipen, Planeringsförutsättningar,
Funktion, brister och åtgärder, Nationell och regional plan i samverkan,
Ekonomisk sammanställning.
Kommunledningsförvaltningen har i ny skrivelse daterad den 11 augusti
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Region Blekinge avge yttrande över ”Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Blekinge, 2010 – 2021” i enlighet med vad
kommunledningsförvaltningen anfört i skrivelse daterad 11 augusti 2009.
________

11 augusti 2009

Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Handläggare
Akten

13

2009.227.430

§ 216
Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram
samt miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
År 2000 antog alla EU:s medlemsländer det så kallade ramdirektivet för
vatten. Direktivet innebar en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt
arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kustvatten och
grundvatten.
I Sverige pågår just nu ett arbete med att kartlägga och analysera alla vatten,
fastställa mål och kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer samt att
upprätta åtgärdsprogram. Syftet är att uppnå så kallad ”god vattenstatus” på
alla vatten inom Sverige till år 2015.
Södra Östersjöns vattendistrikt har upprättat ett förslag som sänts ut på bred
remiss för svar senast 1 september. Någon förlängd remisstid kommer inte att
medges. Vattenmyndigheten siktar på att fastställa miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram och förvaltningsplan senast 22 december.
En grupp bestående av tjänstemän från kommunledningsförvaltningen,
tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått i
frågan. Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har lämnat
förslag på remissvar 27 maj respektive 15 juni.
Kommunledningsförvaltningen har i ny skrivelse daterad den 11 augusti
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till skrivelsen daterad den 11 augusti 2009.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Vattenmyndigheten för
Södra Östersjön som svar på remissen.
________

11 augusti 2009

Blekingetrafiken
Handläggare
Akten

14

2009.403.532

§ 217
Angående fortsatt tågstopp i Holmsjö
Inför Banverkets planering av upprustningsarbetet på Kust till kustbanan,
delen Karlskrona – Emmaboda, har Banverket begärt besked från
Blekingetrafiken om hur bolaget ser på fortsatt tågstopp i Holmsjö.
Blekingetrafiken har tillskrivit Karlskrona kommun och Landstinget
Blekinge gällande framtida tågstopp i Holmsjö. Landstingsstyrelsen
beslutade den 1 juni 2009 att hänskjuta frågan till Blekingetrafikens styrelse.
För egen del anser Banverket att nuvarande tågstopp bör slopas då detta
innebär en förkortad restid med ytterligare två minuter (sammanlagt tolv
minuters restidsförkortning) samtidigt som den minskade restiden sannolikt
skulle ge fler resenärer på sträckan Karlskrona – Emmaboda. Under
måndagar – fredagar är antalet på- och avstigande resenärer mindre än en
resande per tur. Under lördagar och söndagar är resandet vid Holmsjö station
något större. Sammanfattningsvis anser Banverket att det
samhällsekonomiskt inte går att motivera tågstopp i Holmsjö då nyttan är
negativ eftersom fler resenärer bedöms erhållas om man istället tillvara
restidsvinsten på sträckan Karlskrona – Emmaboda.
I skrivelsen anger Blekingetrafiken att tågstoppet i Holmsjö bör slopas för att
bl.a. hålla nere landstingets och kommunens kostnader för trafiken.
Under handläggningens gång har det framkommit att Blekingetrafikens
styrelse inte har behandlat frågan, vilket är brukligt innan ärenden går ut på
remiss. Inte heller finns det några uppgifter om de kostnader ett fortsatt
tågstopp innebär för Karlskrona kommun respektive Landstinget Blekinge.
En annan aspekt är om det behövs ytterligare busstrafik mellan Holmsjö och
Emmaboda för att erbjuda tåganslutning i Emmaboda. Således är det
ytterligare aspekter som måste belysas innan ställning kan tas till ett slopande
av tågstoppet i Holmsjö.
Kommunledningsförvaltningen anser således att frågan måste analyseras
vidare av Blekingetrafiken och att dess styrelse behandlar frågan innan man
återkommer till ägarna.
Forts

11 augusti 2009
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§ 217
Angående fortsatt tågstopp i Holmsjö
Kommunledningsförvaltningen har i har i skrivelse daterad den 22 juni 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen att ge
Blekingetrafiken till känna
1. att analysera de ekonomiska konsekvenserna av ett fortsatt tågstopp i
Holmsjö,
2. att även analysera de extra kostnader i busstrafiken mellan Holmsjö och
Emmaboda som uppkommer vid ett slopat tågstopp, samt
3. att Blekingetrafikens styrelse behandlar förslaget innan det återigen går ut
på remiss till berörda ägare.
_______

11 augusti 2009
Kommunala pensionärsrådet
Region Blekinge
Handläggare
Akten

16

2008.198.530

§ 218
Fria eller subventionerade bussresor för pensionärer under lågtrafiktid
Kommunala pensionärsrådet i Karlskrona har tillskrivit Karlskrona kommun
om fria eller subventionerade bussresor för pensionärer under lågtrafiktid.
Som skäl har anförts att det efter genomförd taxehöjning blivit ekonomiskt
betungande för många ålderspensionärer att betala 40 kr för t.ex. apotekseller bankbesök. Som alternativ har man föreslagit att en subventionerad taxa
skulle kunna tillämpas under en viss tid på dagen, exempelvis mellan kl.
10.00 – 14.00.
Enligt kommunledningsförvaltningen bör fria resor alternativt en subvention
för pensionärer ske i hela länet. Detta med anledning av att kostnaderna för
busstrafiken täcks av både respektive kommun (58 %) och landstinget (42
%). Således är frågan om fria resor för pensionärer inte endast en fråga för
kommunen, utan måste hanteras gemensamt i länet eftersom landstinget står
för en del av kostnaderna. I vissa andra län står kommunerna för hela
kostnaden när det gäller t.ex. tätortstrafiken, och då uppstår inte denna
situation.
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med sekretariatet för den
av Region Blekinge tillsatta parlamentariska utredningen för
kollektivtrafiken i Blekinge. Från utredningens sida är man beredd att lyfta
frågan om pensionärernas resor för ett ställningstagande som avser hela
länet. En annan fråga i sammanhanget är hur andra ekonomiskt svaga
gruppers resor ska behandlas, som t.ex. studerande, arbetslösa etc.
Kommunledningsförvaltningen har i har i skrivelse daterad den 22 juni 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att frågan om fria eller subventionerade bussresor för pensionärer under
lågtrafiktid hänförs till Region Blekinges parlamentariska utredning för
kollektivtrafiken i Blekinge, samt
2. att Region Blekinges parlamentariska utredning för kollektivtrafiken i
Blekinge i sammanhanget även studerar taxesättningen för andra ekonomiskt
svaga grupper i samhället.
______

11 augusti 2009

Handläggare
Informationsenheten
Akten

17

2009.7.108

§ 219
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till
kommunledningsförvaltningen har diarieförts och sammanställts. Om
personen har lämnat namn och adress så har förvaltningen hört av sig inom
fem arbetsdagar och bekräftat att förvaltningen har tagit emot deras
synpunkter. Personen ska även få veta vilken handläggare som har hand
om deras fråga. Detta är enligt de rutiner som är antagna av
kommunstyrelsen den 9 januari 2007 § 17 (2007.12.108).
Det har inkommit 7 st synpunkter, klagomål eller förslag under perioden
november 2008 till och med april 2009. Efter förra redovisningen har det
även inkommit två svar som inte hann inkomma i tid innan
sammanställningen. Utav dessa synpunkter som är inskickade under denna
period är det 3 st anonyma. Det är två stycken som inte har fått något svar
och en av dem är anonymt inskickat. Den andra personen som inte har fått
något svar beror på att handläggaren har slutat. En ny handläggare har
utsetts men har inte hunnit inkomma med något svar.
Under hösten bör de framtagna rutinerna ses över samt tidpunkter för
redovisning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av inkomna
synpunkter, klagomål eller förslag för perioden november till april.
_______

11 augusti 2009

Kommunfullmäktige

18

2008.118.109

§ 220
Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
arbeta fram ett nytt förslag till plan för etnisk mångfald i Karlskrona
kommun för åren 2009-2011.
För inhämtande av synpunkter på den nya planen för etnisk mångfald i
Karlskrona kommuns samlade verksamhet, har förslaget sänts på remiss till
näringslivsutskottets ledamöter, samtliga kommunala verksamheters
nämnder och styrelser, inklusive de kommunala bolagens styrelser inom
Karlskrona kommun. Remissrundan har också omfattat de fackliga
organisationerna. Remisstiden har varit mellan 1 oktober 2008 till 31
december 2008. Samtidigt har förslaget sänts ut till ett antal
intresseorganisationer för information med uppmaning att inkomma med
synpunkter och förslag.
Efter remissrundan har integrationsstrategen tagit hänsyn till de inkomna
svaren. Många av de förslag och tillägg som framkom är inarbetade i planen.
När planen för etnisk mångfald för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet är antagen av kommunfullmäktige ska de olika nämnderna och
kommunala styrelser upprätta en årlig integrationsplan under 2009-2011. I
integrationsplanen ska det ingå mätbara mål för nämnderna/styrelsens
verksamhet. Måluppfyllelsen och utvärderingen redovisas i
förvaltningens/bolagets verksamhetsberättelse i samband med årsbokslutet.
Näringslivsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2009 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar avslag allmänna utskottets förslag.
Mats Lindbom (C) och Patriks Hansson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Forts

11 augusti 2009
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§ 220 forts
Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
______

11 augusti 2009

Kommunfullmäktige

20

2009.518.023

§ 221
Förslag till överföring av tjänst från samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen
Kommunens risksamordnare är idag placerad på
samhällsbyggnadsförvaltningen och har ingen koppling till miljö- och
byggnadsnämnden. Förslaget innebär en omorganisation där funktionen som
risksamordnare flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen. Funktionen som risksamordnare är
kommunövergripande och innebär bl a samordning av försäkringsärenden.
Under kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och ledning,
finns funktioner som säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetschef samt
beredskapssamordnare. Att placera funktionen som risksamordnare
tillsammans med dessa tjänster möjliggör dels en ökad tydlighet i
organisationen dels en förbättrad samordning.
Överflyttningen föreslås gälla fr.o.m. 2009-09-01.
Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet i juni och beslutat i
enlighet med detta förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att funktionen som risksamordnare överförs från
samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen fr.o.m.
2009-09-01, samt
2. att ekonomichefen ges i uppdrag att genomföra de ramjusteringar som
erfordras med anledning av denna överföring.
_________

11 augusti 2009

Kommunfullmäktige

2009.446.003

§ 222
Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 20 maj 2009, § 58, föreslagit
fullmäktige besluta godkänna revidering av reglemente för kommunala
pensionärsrådet i Karlskrona exklusive den näst sista meningen under § 1
rådets syfte och uppgifter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet i
Karlskrona exklusive den näst sista meningen under § 1 rådets syfte och
uppgifter.
______
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11 augusti 2009

Kommunfullmäktige

22

2008.597.617

§ 223
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux.
Barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen skrev den 15
maj 2008 fram ett förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet för
gymnasiesärskolan och särvux.
Barn- och ungdomsnämnden tog beslut den 17 juni 2008, § 62.
Utbildningsnämnden tog beslut den 15 oktober 2008, § 60.
Kommunstyrelsens allmänna utskott begärde vid sammanträdet den 5 augusti
2008, § 57 en komplettering av ärendet avseende dialogen med berörda
föräldrar. Denna komplettering är gjord, daterad den 2 februari 2009.
Vid fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2009, § 61 återremitterades
ärendet med motiveringen att anställningsförhållandena utreds för
personalen.
I en skrivelse daterad 30 mars 2009 har man klargjort turordningskrets och
anställningstid.
Vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 90 återremitterades
ärendet igen med motiveringen att skiftet i huvudmannaskap genomförs i
stort samråd med berörd personal.
I skrivelse daterad 11 juni 2009 har förvaltningschefen på Barn- och
ungdomsförvaltningen redogjort för de åtgärder som hon vidtagit i anledning
av återremissen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och
särskolans vuxenutbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009,
2. att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen förbereder denna övergång, samt

11 augusti 2009
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Forts

§ 223 forts
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux.
3. att i samband med budgetberedningen inför 2010, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enligt med ovan.
______

11 augusti 2009

Kommunfullmäktige

24

2009.350.041

§ 224
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2010
och planer 2011-2012 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2010-2012” som
innehåller 7 stycken att-satser.
2. Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 20102012 – ”Det finns en annan väg”, daterad 5 augusti 2009 som innehåller 3
stycken att-satser.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 augusti 2009 tillstyrkt
femklöverns förslag till budgetdirektiv.
Vid dagens sammanträde överlämnar femklövern en ny skrivelse daterad 11
augusti 2009 med 9 stycken att-satser.
Yrkanden
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till femklöverns förslag till budgetdirektiv 2010
och planer 2011-2012 med 9 stycken att-satser.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budgetdirektiv för 2010-2012 – ”Det finns en annan väg”, som innehåller 3
stycken att-satser.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budgetdirektiv för 2010-2012 – ”Det finns en annan väg”, som innehåller 3
stycken att-satser.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition Kent Lewéns bifalls yrkande på femklöverns
förslag till budgetdirektiv innehållande 9 att-satser mot Christina Mattissons
och Richard Jomshofs bifalls yrkande till Socialdemokraternas förslag
innehållande 3 stycken att-satser. Kommunstyrelsen beslutar enligt
femklöverns förslag.
Forts
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§ 224 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Reservationer
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), Bo
Andersson (S) Ann-Charlotte Svensson (S) och Yvonne Sandberg Fries (S)
reserverar sig till förmån för eget förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka femklöverns förslag till budgetdirektiv för åren 2010-2012
enligt allmänna utskottets förslag, dock med justering av
utbildningsnämndens ramar som istället ökar med 5 Mkr för år 2010 och 4
Mkr för de följande åren,
2. att de finansiella målen enligt bilaga 2 justeras med beaktande av
ändringsyrkandet i första att-satsen,
3. att fastställa övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade
verksamhet och kommunen nämnder i enlighet med bilaga 3,
4. att fastställa investeringsramarna för 2010, 2011 och 2012 i enlighet med
bilaga 4,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i ”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare
Karlskrona 2010-2012”,
6. att de föreslagna förvaltningssammanslagningarna skall vara genomförda
1 januari 2010, samt
7. att uppdra åt Idrotts- och fritidsnämnden att under perioden 2010 – 2012
genomföra de föreslagna förändringarna beträffande konstgräsutveckling och
Aktiv Park, under förutsättning att dessa kan rymmas inom befintliga ramar
hos berörda nämnder.
8. att de beräknade överskotten för åren 2010-2012 justeras i enlighet med
första attsatsen, samt
9. att därest riksdagen beslutar om ökade statsbidrag för perioden 20102012, lägga dessa i en reserv under kommunstyrelsen.
________
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2008.1023.736

§ 225
Svar på motion om införande av parboendegaranti.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att införa parboendegaranti, där
kommunen garanterar äldre par, där den ena maken måste få vård på
äldreboende, rätt till plats i gemensam lägenhet på boendet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 20 maj 2009, § 60 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att i 2 kap 2 § SFS har regeringen
förtydligat vad som avses med skälig levnadsnivå i de fall makar, sambor
eller registrerade partner båda har ett behov av boende i ett särskilt boende.
Med skälig levnadsnivå menas att båda bereds plats i samma boende om de
begär det.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 augusti 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hansson ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
_______
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2008.417.842

§ 226
Svar på medborgarförlag om photopiont vid Brändaholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2009
§ 58 av Peter Öjeskog. Förslaget är att göra i ordning photopiont vid
Brändaholm.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 1 juni lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att i tillägg till
världsarvsskyltarna i centrum skulle vi gärna se markering av flera
sevärdheter och ”Photopoints” runt om i kommunen. Vi vill dock göra en
inventering av det totala behovet innan vi gör några punktinsatser som denna.
Det är även en kostnadsfråga och detta år har vi prioriterat solmätare samt
nya webbkameror.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad
_______
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2009.1037.510

§ 227
Svar på medborgarförslag om att införa åtgärder för att få bort
buskörning i dagens centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december
2009 § 174 av Carl Emanuel Mark. Förslaget är att effektivt reglera
biltrafiken i stadens centrala delar i allmänhet och runt Stortorget i synnerhet
för undvikande av terroriserande buskörning och äventyrande av
trafiksäkerhet speciellt nattetid.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2009, § 67 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att stänga av gator kan inte
anses vara en rimlig åtgärd för att lösa bullerproblemen. Om förbud införs på
enskilda gator är det troligt att trafiken flyttar till nya platser. Undantagen
skulle samtidigt behöva vara omfattande för att behörig trafik ska kunna ta
sig fram.
Det viktigaste för att uppnå en låg ljudnivå är att trafiken håller
hastighetsbegränsningarna och kör jämnt utan kraftiga accelerationer och
inbromsningar. Passage av vägbulor kan ge upphov till förhöjd ljudnivå,
varför vägbulor generellt sett inte är en lämplig åtgärd för att minska buller.
När det gäller sänkta hastigheter planeras en översyn av hastighetsnivåerna
på kommunens vägar de närmaste åren. Det är då möjligt att hastigheterna
justeras ner en del på Trossö, vilket kan minska bullret något.
Förvaltningen är medveten om att en del boende på Trossö, speciellt vid
Stortorget och Hoglands park, upplever störningar från trafiken nattetid.
Detta är också något som tas med i framtida planering och beslut för trafiken
på Trossö.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad
_______

11 augusti 2009

29

§ 228
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2.Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2009-05-05, dnr 521-1422-09, beslut om undantag om biotopskydd
på fastigheten Augerum- Ryd 1:2 i Karlskrona kommun.
b) Beslut 2009-05-14, dnr 531-10137-08, prövning enligt 6 kap. 5 §
miljöbalken (1998:808) angående betydande miljöpåverkan av planerad
dämpning i Nättrabyån vid Björkerydssjöns utlopp, Karlskrona kommun.
c) Yttrande 2009-05-28, dnr 100-1939-09, betänkande trygg med vad du
äter- nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion (SOU
2009:8).
d) Beslut 2009-06-09, dnr 302-3373-08, ansökan om företagsstöd.
e) Beslut 2009-06-17, dnr 302-1367-09, ansökan om företagsstöd.
f) Beslut 2009-06-18, dnr 302-3156-09, ansökan om företagsstöd.
3.Sveriges kommuner och Landsting;
a) 09:22 Ny bygglovblankett- förenklade rutiner för redovisning av
kommunernas uppgiftslämnande till statliga myndigheter samt blankett för
ajourhållning av lägenhetsregistret
b) 09:30 Ny skrift löneavtalet i praktiken.
c) 09:31 Rakel- vems ansvar?.
d) 09:32 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 33 tolkning av AB § 4 mom. 2 om
arbetsgivarens förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om provanställning
av arbetstagare.
e) 09:33 Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet.
f) 09:34 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2009-2010.
g) 09:35 En ny offentlighets- och sekretesslag.
h) 09:36 strandskyddet och utvecklingen av landsbygdenstrandskyddsreglerna efter den 1 juli 2009.
i) 09:37 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2010.
j) 09:38 Reviderade arbetsgivaravgifter samt engångsutdelning av tillgångar
till SKL:s medlemmar.
k) 09:39 Överenskommelser om ändringar i AGS-KL.
l) 09:40 Hur hanteras arbetsrättsliga diskrimineringstvister?
m) 09:41 Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.
n) 09:43 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående- ändring i
SoL.
o) 2009-05-15 styrelsens beslut nr 5, överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting om plattform för edvidenbaserad praktik i
socialtjänsten.
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p) 2009-06-18 styrelsens beslut nr 6, förbundsavgift år 2010 till Sveriges
kommuner och Landsting.
Forts

§ 228 forts
Anmälningsärenden.
q) 2009-06-18 styrelsens beslut nr 6, kongressens uppdrag om förbundets
finansiella tillgångar- engångsutdelning till medlemmarna.
r) Pressmeddelande 2009-05-13, bekymmersamt läge för kommuner och
landsting.
s) Beslut 2009-06-08, dnr 08/2254:96 stöd till utvecklingsarbete för
jämställdhetsintegrerade verksamheter.
t) 2009-05-13, skriften valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna.
4) Årets kommun utsedd- ni kom på 86 plats.
5) Tillväxt Blekinge- regionalt tillväxtprogram för Blekinge 20010-2013.
6) Skrivelse från revisionen angående Miljö- och byggnadsnämndens
presidium.
7) Tackbrev från Royal Navy.
8) Årsredovisningar 2008 för Ingeborg Lindahls fågelfond och Adolf Gulins
donationsfond och resultaträkning 2008.
9) Protokoll från Kommunassurans Syd försäkring AB:s bolagsstämma 20
april 2009.
10) Region Blekinges årsredovisning 2008.
11) Skrivelse från Sveriges författarförbund angående vikten av goda
skolbibliotek och gymnasiebibliotek.
12) Skrivelse från nationella skolbiblioteksgruppen om goda skolbibliotek
och gymnasiebibliotek.
13) Tackkort från Mats Johansson.
14) Tackbrev från Per-Erik Andreasson
15) Svar från handikappnämnden till Blekingetrafiken avseende resor till och
från daglig verksamhet.
16) Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2009-2018.
17) Skrivelse från studie- och yrkesvägledare angående behov och
konsekvenser av framtidens Studie- och yrkesvägledning i Karlskrona
kommun.
18) Delegationsordning med vidaredelegation för
kommunledningsförvaltningen inom Kommunstyrelsen.
19) Ersättare under semesterperioden som förvaltningschef på
serviceförvaltningen.
______
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2009.581.041

§ 229
Ombudgetering
Av förslaget till budgetramar och övergripande mål för kommunens samlade
verksamhet för år 2010, 2011 och 2012 framgår att barn- och
ungdomsnämnden (3,0 mnkr) och äldrenämnden (2,0 mnkr) får ett ökat
anpassningskrav med totalt 5,0 mnkr. I paritet med denna justering förslås att
redan under innevarande år delvis genomföra denna förändring genom att
barn- och ungdomsnämndens ramar minskas med 1,5 mnkr, att
äldrenämndens ramar minskas med 0,5 mnkr samtidigt som
utbildningsnämnden ramar ökas med 2,0 mnkr. Skälet till denna föreslagna
förändring jämfört med tidigare planer är den delårsrapport som presenterats
per 090430, där det framgår att utbildningsnämnden prognostiserar ett
underskott för innevarande på 10 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen har i har i skrivelse daterad den 30 juli 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka utbildningsnämndens budgetram för innevarande år med 2,0 mnkr
samt
2. att finansiera denna utökning genom dels en reducering av barn- och
ungdomsnämndens budgetram för innevarande år med 1,5 mnkr dels en
reducering av äldrenämndens budgetram för innevarande år med 0,5 mnkr.
_____
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8 september 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 8 september
2009.
§ 230 Begäran om investeringstillstånd avseende ny sopbil.
§ 231 Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för tryckavlopp TrummenäsGullberna.
§ 232 Projekteringstillstånd för särskilt boende i Backabo.
§ 233 Valdistriktsindelningen m, m inför valen 2010.
§ 234 Remiss, upphandling från statliga och kommunala företag (DS 2009:36)
§ 235 Detaljplan för del av Spandelstorp (Västra Gärde II).
§ 236 Ansvarsfrihet för styrelsen för samordningsförbundet i Blekinge Län
§ 237 Svar på motion om Bastasjö friluftsområde.
§ 238 Svar på medborgarförslag om turistambassadör och skyltning infartsleden Karlskrona.
§ 239 Svar på medborgarförslag om WEB-kameror i Karlskrona.
§ 240 Svar på medborgarförslag om Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
§ 241 Svar på medborgarförslag om utveckling av Bastasjöområdet.
§ 242 Svar på medborgarförslag om nytt övergångsställe på Stationsvägen.
§ 243 Svar på medborgarförslag om seniorboende i Rödeby.
§ 244 Svar på medborgarförslag om pulkabacke i Hässlegården.
§ 245 Svar med medborgarförslag om spontannäridrottsplats i Nättraby.
§ 246 Svar på medborgarförslag om uppförande av återvinningsstation på sydöstra/södra
Trosssö.
§ 247 Rekrytering av förvaltningschef.
§ 248 Anmälningrende
§ 249 Övrigt
_______

8 september 2009

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 8 september 2009, kl.09.30-10.50

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Bo Andersson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Günter Dessin (V)
Richard Jomshof (SD)
Sofia Bothorp (MP)

Närvarande

ersättare

Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Gertie Olsson (S)
Thore Arnström (S)
Rikard Jönsson (S)
Magnus Johansson (S)
Per Henriksson (SD)
Björn Gustavsson (MP)

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Informationschef Ulla Nelsson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Kommunjurist Maria Thuresson
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark kl 09.30-10.15
§§ 230-246

Utses att justera

Mats Lindbom

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

2

8 september 2009

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 230-246
Elisabeth Arebark

……………………………………… § 247-249
Ingrid Augustinsson Swennergren

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Mats Lindbom

3

8 september 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar

september 2009 anslagits på kommunens

Elisabeth Arebark……………………………..

4
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.529.286

§ 230
Begäran om investeringstillstånd avseende ny sopbil.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 84 föreslaget
kommunstyrelsen besluta att meddela investeringstillstånd för ny spolbil
inom budgetramen 3 500 000 kr.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 3 500 000 kr avsatta för ny spolbil.
Befintlig spolbil är 10 år gammal och står inför stora reparationer bland
annat växellådan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för ny spolbil inom budgetramen
3 500 000 kr.
______
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Ekonomienheten
Akten

6

2009.530.286

§ 231
Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för
tryckavlopp Trummenäs – Gullberna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 85 föreslaget
kommunstyrelsen besluta att meddela investeringstillstånd för ny
tryckavloppsledning Trummenäs- Gullberna inom ramen 8 000 000 kr.
I investeringsbudgeten för 2008 finns 1,0 mkr och för 2009 7,0 mkr avsatta
för ny tryckavloppsledning från Trummenäs.
Trummenäs har idag ett privat minireningsverk som drivs av Trummenäs
Va-förening. Detta är fullbelastat. Det finns också ett antal nya planområden
där miljö- och byggnadsnämnden kräver kommunalt vatten och avlopp för
att dessa skall godkännas. Inkluderar man Torsnäs, Säby, Tallet m m så är
det totalt ca 700 fastigheter som kan anslutas till kommunalt avlopp i närtid.
Sjöledningen som är 11,0 km skall byggas i egen regi. Utanför Verkö
kopplas tryckavloppsledningen ihop med tryckavloppsledningen från Sturkö
(Sanda) för att mynna vid Gullberna pumpstation som pumpar till
Koholmen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för ny tryckavloppsledning TrummenäsGullberna inom ramen 8 000 000 kr.
_____
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Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

7

2009.595.293

§ 232
Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo.
Handikappnämnden har uppdragit åt tekniska förvaltningen att inkomma
med kostnadsförslag för att tillskapa ett särskilt boende i Backabo. Boendet
innebär ett nytillskott på lägenheter och ska tillgodose en volymtillväxt för
personer med behov av LSS-boende (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade), vilket måste stå klart till den 30 september 2010 för att
få tillgodoräknas i LSS-systemet för 2010.
Boendet kommer att inrymma åtta stycken lägenheter samt
gemensamhetsutrymme, miljöhus och lägenhetsförråd, vilket motsvarar cirka
750 m2 byggnadsyta. Bedömd investeringskostnad uppgår till cirka
15 000 000 –16 000 000 kr inklusive projekteringskostnad.
Projekteringskostnaden uppskattas till cirka 800 000 kr.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela projekteringstillstånd avseende särskilt boende i Backabo,
samt
2. att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall
investeringen inte fullföljs.
_______
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2009.358.111

§ 233
Valdistriktsindelningen m m inför valen 2010.
Valnämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 41 föreslaget
kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget att behålla antalet valkretsar
men justera antalet valdistrikt dem mellan, samt att skicka förslaget för
beredning och beslut till kommunstyrelsen.
Karlskrona Kommun behåller tre valkretsar men justerar antalet valdistrikt
emellan dem enligt förslag 1.
Kommun skall enligt 4 kap 17 § vallagen (SFS 2005:837) se över
indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till
riksdagen skall hållas.
Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det
finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 och fler än 2000
röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast
om det finns synnerliga skäl.
Ny valdistriktsindelning
Valnämnden har tagit fram två förslag för kommunfullmäktige att ta ställning
till. Det första förslaget innebär att Karlskrona kommun behåller tre
valkretsar men justerar antalet valdistrikt emellan dem. Det andra förslaget
innebär att Karlskrona kommun delas upp i två valkretsar.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 september 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag, samt
yrkar bifall till förslag 2.
Kent Lewén (FP)och Christina Mattisson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Forts

8 september 2009

§ 233 forts
Valdistriktsindelningen m m inför valen 2010.
Kommunstyrelsen kommunfullmäktige beslutar
att Karlskrona Kommun behåller tre valkretsar men justerar antalet
valdistrikt emellan dem enligt förslag 1.
_____
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Akten
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2009.565.040

§ 234
Promemorian Upphandling från statliga och kommunala företag (Ds
2009:36)
Sammanfattning av promemorian Ds 2009:36.
Upphandling från statliga och kommunala företag.
I denna promemoria föreslås att en ny bestämmelse införs i lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som innebär att en
upphandlande myndighet inte behöver tillämpa LOU när den anskaffar varor
eller tjänster från en juridisk person (exempelvis ett aktiebolag, ett
kommunalförbund eller en gemensam nämnd) som myndigheten helt eller
delvis innehar eller är medlem i.
Detta gäller dock endast under förutsättning att två villkor är uppfyllda.
Dessa villkor motsvarar de s.k. kontroll- och verksamhetskriterierna (Teckalkriterierna) som har slagits fast i EG-domstolens rättspraxis. Kriterierna
innebär dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över
den juridiska personen som motsvarar den som den utövar över sin egen
förvaltning, dels att den juridiska personen måste utföra huvuddelen av sin
verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som
innehar eller är medlem i den juridiska personen.
Om villkoren i bestämmelsen är uppfyllda kommer avtalet mellan den
upphandlande myndigheten och den juridiska personen inte att utgöra ett
kontrakt i LOU:s mening. Anskaffningen anses då ske inom en och samma
upphandlande myndighet. Någon upphandling enligt LOU behöver därmed
inte ske.
Bakgrunden till förslaget är att Regeringsrätten i ett avgörande prövat om det
är förenligt med LOU att en upphandlande myndighet (i det aktuella fallet en
kommun) utan formellt upphandlingsförfarande köper tjänster från ett
aktiebolag som den upphandlande myndigheten äger (RÅ 2008 ref. 26).
Genom Regeringsrättens avgörande står det klart att den praxis som EGdomstolen utvecklat i form av kontroll- och verksamhetskriterierna inte är
möjlig att tillämpa såvida det inte införs en uttrycklig bestämmelse om detta i
svensk lagstiftning.
Stat, kommuner och landsting är enligt gällande rätt således skyldiga att
genomföra upphandling i enlighet med LOU när de anskaffar varor och
Forts
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§ 234 forts
Promemorian Upphandling från statliga och kommunala företag (Ds
2009:36)
tjänster från bolag som de äger själva eller som de äger tillsammans med
andra kommuner, landsting eller statliga myndigheter.
Avgörandet har betydelse även för andra företagsformer än aktiebolag, såväl
statliga som kommunala, och även för offentligrättsliga kommunala
samverkansformer som kommunalförbund och gemensamma nämnder.
Eftersom en betydande del av den kommunala verksamheten har organiserats
i bolagsform, något som även förekommer i den statliga sektorn, ställer
Regeringsrättens avgörande krav på en mycket snabb och i vissa fall även
potentiellt kostsam omvandling av den offentliga sektorns bolagsinnehav.
Frågan om det i ett längre perspektiv är lämpligt med en bestämmelse
motsvarande kontroll- och verksamhetskriterierna bör utredas mer ingående.
Med hänsyn till de stora ekonomiska konsekvenser som sannolikt skulle
drabba stat, kommuner och landsting fram till dess att en sådan utredning har
presenterat ett förslag och en eventuell bestämmelse av detta slag har införts,
är det angeläget att nu vidta åtgärder för att en övergång till en eventuell
permanent reglering inte ska leda till onödiga omställningar i den offentliga
sektorns bolagsinnehav.
Det föreslås därför att det, i avvaktan på resultatet av en mer omfattande
utredning, införs en bestämmelse motsvarande kontroll- och
verksamhetskriterierna i LOU.
Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juni 2010. Eftersom den föreslagna
bestämmelsen utgör en temporär lösning föreslås det samtidigt att den ska
upphävas från och med den 1 januari 2013.
Karlskrona kommun instämmer i förslaget och har i övrigt inga synpunkter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Finansdepartementet som
svar på remissen.
______
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2008.186.214

§ 235
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II)
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 12 juni 2008, § 215
beslutat att godkänna och överlämna rubricerad detaljplan till
kommunfullmäktige för antagande.
Avsikten är att marken inom planen ska säljs Kärnhem AB, som ska stå för
exploateringen. Efter miljö- och byggnadsnämndens godkännande har
Kärnhem tillsammans med berörda förvaltningar valt att pröva att även
möjliggöra en byggnation av området med en annan, mindre typ av hus (ca
68-74 m2 ) bl.a. för att bättre möta inkomna synpunkter, efterfrågan och
marknadsläge. Denna typ av hus är lättare att anpassa till områdets naturliga
förhållanden än den tidigare större bebyggelsen. Som resultat av detta bör
höjdsättningen av lokalgatan revideras i planen, b.la så att en schakt på ca
1,2 meter vid infarten, liksom en uppfyllning på ca 0,7 m, i områdets
sydvästra hörn kan undvikas. Byggnationen ingrepp i den befintliga marken
kan därmed begränsas, jämfört med tidigare förslag.
För att uppnå en större flexibilitet i användningen av planen och därmed
tillfredställa handikappförvaltningens önskemål om byggnation i området,
föreslås användningen av det sydöstra kvarteret från beteckningen BS… till
B1S….., för att möjliggöra samma bostadsanvändning som i det sydvästra
kvarteret.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att efter revideringen enligt ovan godkänna detaljplanen för del av
Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II) daterad 26 maj 2008, samt överlämna den
till kommunfullmäktige för antagande, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
_______
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2009.370.106

§ 236
Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har till Karlskrona
kommun – i egenskap av en av förbundsmedlemmarna - för prövning och
ställningstagande översänt dels upprättad årsredovisning för år 2008, dels
de valda revisorernas revisionsberättelse för samma år.
Samordningsförbundet bildades den 27 november 2006. Nuvarande
medlemmar är således samtliga Blekingekommuner förutom Ronneby,
Landstinget Blekinge, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Rent
organisatoriskt är förbundet ett kommunalförbund och är därmed en
fristående juridisk person. Förbundets övergripande mål är att optimera
nyttjandet av samhällets olika resurser inom rehabiliteringsområdet till
fromma för såväl den enskilde individen som samhället. Det långsiktiga
syftet är således att genom en effektiv rehabilitering och samordning få
den enskilde individen att uppnå, förbättra eller återställa förmågan till
eget förvärvsarbete.
Av förbundets årsredovisning framgår bl.a. att verksamheten under år
2008 främst präglades av arbetet med att etablera/förankra olika projekt
hos medlemmarna. Verksamheten gav samtidigt ett finansiellt överskott
om ca 4 miljoner kronor, vilket till stor del då kan förklaras utav
förseningar i uppstarten av flera planerade projekt. Förbundet räknar dock
med att redan under år 2009 förbruka såväl det ackumulerade kapitalet
som detta års medlemsavgifter (under förutsättning att planerade projekt
kommer att uppnå beräknade volymer).
I den inlämnade revisionsberättelsen föreslår för övrigt de valda
revisorerna dels att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2008,
dels att den upprättade årsredovisningen för samma år godkänns.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
ansvarsfrihet för år 2008, samt
2. att samtidigt godkänna den av förbundet för år 2008 upprättade
årsredovisningen.
_______
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2008.1016.336

§ 237
Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 november 2008 §
150, av patrik Hansson (S), Mats Johansson (S) och Claes-Urban Persson (S)
Motionärerna har föreslagit att tekniska förvaltningen prövar möjligheten att
inom gällande budgetram iordningställa den populära vandringsslingan runt
Bastasjön, att omedelbart göra i ordning allén upp till Bastasjö gård, att
omedelbart förbättra skyltningen till Bastasjö friluftsområde, samt att en
långsiktig strategi tas fram med syfte att slå vakt om samt utveckla
friluftsområdet Bastasjö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 92, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en plan för området med
strategi har tagits fram i samarbete med berörda organisationer. Samråd och
samarbete har skett med berörda förvaltningar under framtagande av
utredning innehållande mål och strategier för utveckling av Bastasjö
friluftsområde.
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av
vandringsslingan runt Bastasjön och tillse att skyltningen till Bastasjö
friluftsområdet förbättras under 2009. Vandringsslingan kommer att vara
färdigställd till våren 2010. En grusad gång- och cykelväg kommer att ordnas
längs allén till Bastasjö gård i samband med framdragning av vatten och
avlopp till gården.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 september 2009 tillstyrkt
förslaget.
Vid dagens sammanträde delas Idrotts- och fritidsnämndens beslut från
sammanträdet den 31 augusti 2009, § 42. Nämnden har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Yrkanden
Camilla Brunsberg (M) och Patrik Hansson (S) yrkar bifall till motionen
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Camilla
Brunsbergs och Patrik Hanssons bifallsyrkande till motionen.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Brunnsbergs och Patrik Hansson
bifallsyrkande.
Forts

8 september 2009

§ 237 forts
Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______
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2009.355.840

§ 238
Svar på medborgarförslag om turistambassadör och skyltning
infartsleden Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2009,
§ 101 av Thomas Larsson. Förslaget är att på ett lättsamt och trevligt sätt
utbilda våra medborgare att bli turistambassadörer för Karlskrona kommun,
samt att 2 skyltar sätts upp på infartsleden vid passage över Sunna kanal som
talar om att man nu lämnar fastlandet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 29 juni 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man genomfört
utbildningar om Karlskrona för samtliga av Stena Lines guider.
Förvaltningens ambition är att fortsätta med denna ”skola” och i nästa skede
rikta sig mot taxichaufförer, butiker, hotell m.m
Vad gäller skyltningen på infartsleden så har förvaltningen i dagsläget inga
planer på att utöka den ytterligare. Kunde man däremot förstärka den visuella
effekten så att man verkligen känner att man lämnar fastlandet och är på väg
ut i skärgården, så kommer förvaltningen att prioritera detta.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad
_______
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2007.307.005

§ 239
Svar på medborgarförslag om WEB- kameror i Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007,
§ 73 av Tommy Bolander. Förslagsställaren undrar hur det blir med
WEB- kamerorna uti Karlskrona stad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 29 juni 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man kan med
glädje konstatera att man sänder live från en kamera placerad på
Bryggareberget. Ytterligare två kameror kommer att sända live i nutid. Dessa
kameror är placerade med vy över stortorget och en med vy över fisktorget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad
_______
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2008.1000.336

§ 240
Svar på medborgarförslag Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 november
2008, § 150 av Sven Svensson. Förslaget är att det behövs en rejäl
upprustning, fler rastplatser med bänkar, iordningsställa nischerna på södra
sidan m.m
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 90, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vandringsslingan runt
Bastasjön under 2009 med färdigställande våren 2010.Standarden kommer
dock inte att uppfylla kriterierna fullt ut för Hjärtats Stig.
Vid dagens sammanträde delas Idrotts- och fritidsnämndens beslut från
sammanträdet den 31 augusti 2009, § 44. Nämnden har beslutat att
medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad
_______
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2009.260.336

§ 241
Svar på medborgarförslag angående utveckling av Bastasjöområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april
2009, § 81 av Stefan Svensson. Förslaget är att det ska vara kortare transport
av jord-stenmassor i Bastasjö i samband med villabyggnation.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 91, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att som svar på
medborgarförslaget hänvisas till utredningsförslaget som anger den
ambitionsnivå som bedöms vara rimlig i en nära framtid
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 17 augusti 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att som svar på
medborgarförslaget har tekniska nämnden i sitt beslut hänvisat till en
utvecklingsplan för Bastasjöområdet. Detta utredningsförslag skall utgöra en
bilaga till förslaget till svar på medborgarförslaget.
Vid dagens sammanträde delas Idrotts- och fritidsnämndens beslut från
sammanträdet den 31 augusti 2009, § 45. Nämnden har beslutat att
medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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2008.893.512

§ 242
Svar på medborgarförslag om nytt övergångsställe på Stationsvägen i
Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober
2008, § 114 av Gunni Sjövall. Förslaget är ett nytt övergångsställe på
Stationsvägen i Lyckeby i höjd med apoteket och Slottsbacken.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 89, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att övergångsställen anläggs
normalt inte av säkerhetsskäl utan av framkomlighetsskäl. När nya
övergångsställen anläggs ska de vara 30-säkrade och handikappanpassade.
30-säkring innebär att hastighetsdämpande åtgärder ska vara utförda så att
medelhastigheten för passerande fordon inte är högre än 30 km/h.
Trafiksäkerhetsforskning har visat att obevakade övergångsställen utan
hastighetssäkring ger högre olycksrisk än om det inte finns något
övergångsställe alls.
Ett alternativ till övergångsställe är gångpassage. Det vill säga en ordnad
passage utan vägmärke för övergångsställe eller målning. På en sådan plats
har fotgängare och cyklister väjningsplikt. För att underlätta passagen kan
t.ex. mittrefug anläggas så att passagen kan tas i två etapper.
Förvaltningen anser att den plats som anges i skrivelsen inte är
mest lämplig för att anlägga ett övergångsställe. Detta beror framför allt på
vägens bredd och läget i förhållande till utfarter och körfält. Om ett
övergångställe anläggs på den plats som föreslås måste även en gång- och
cykelväg byggas över gräsytan och diket som finns på södra sidan
Stationsvägen.
Förvaltningen avser att se över möjligheterna att skapa en
trafiksäkrare lösning för passage över Stationsvägen. Om detta innebär ett
traditionellt övergångsställe eller annan form av gångpassage samt eventuell
placering kommer att utredas närmare. En analys får då göras av om behovet
står i proportion till kostnaderna för åtgärderna samt eventuella effekter på
övrig trafik.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
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2008.732.294

§ 243
Svar på medborgarförslag om seniorboende Rödeby.
Ordförande Kjell Lindqvist i Rödeby hembygdsförening har den 26 augusti
2008 skrivit till kommunledningsförvaltningen om seniorboende i Rödeby.
Skrivelsen har den 26 augusti 2008 skickats till miljö- och
byggnadsnämnde/samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 15 juni 2009, § 168
skrivit om ärendet till ett medborgarförslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att ärendet utgår,
2. att Miljö- och byggnadsnämnden svarar på skrivelsen till Rödeby
hembygdsförening.
_______

8 september 2009

Kommunfullmäktige

22

2009.164.823

§ 244
Svar på medborgarförslag om pulkabacke i Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Bengt Andrén. Förslaget är att en pulkabacka anläggs i
skogspartiet mellan Stålvägen och Kardemummagatan- Kummingatan i
Hässlegården.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 juni 2009, § 32,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en okulär besiktning
har genomförts av representanter från båda berörda förvaltningar. Noteras
kan att det i det föreslagna området inte finns någon backe med tillräcklig
lutning, möjligen en väldigt kort sådan.
Samtidigt har en annan backe som tidigare använts för pulkaåkning även
kontrollerats. I denna backe finns idag mycket sten både i backen och vid
sidan av denna. Träd har växt upp och området används som ridväg samt
genväg till skolan. Att återställa detta område för att ta bort olycksriskerna
innebär stora kostnader. Avståndet kan dessutom bli för långt från den plats
förslagsställaren lämnat.
I dagens ekonomiska situation och den brist på snö som ofta finns i denna
landsända är det inte tillrådligt att göra en investering i en ny pulkabacke.
Frågan kan eventuellt lyftas då samhällsekonomin förbättras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
______
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2009.165.826

§ 245
Svar på medborgarförslag om spontannäridrottsplats i Nättraby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Kurt- Inge Johnsson och Bertil Karlsson- Flood. Förslaget är
att man satsar på en spontannäridrottsplats i Nättraby.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 juni 2009, § 34,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Nättraby har
omdisposition skett av planer för att friställa det område som är avsett för
näringsverksamhet den sk Luddwesplanen. Därvid har en gräsplan under
2009 tillskapats på den tidigare grusplanen vid Nättraby idrottsplats.
Nättraby idrottsplats med två gräsplaner är på gångavstånd från
Nättrabyskolan och kan disponeras dagtid under vardagar under
sommarhalvåret.
Förvaltningen har i plansammanhang, inte minst inför kommande
översiktsplan, påtalat behovet av att ytterligare ytor tillskapas för aktiviteter
Nättraby, en ort som är under utbyggnad och växer på olika håll.
När det blir möjligt av både planmässiga och ekonomiska skäl får en
samlösning sökas mellan berörde förvaltningar inte minst barn- och
ungdomsförvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen samt
föreningslivet. I det sammanhanget är det av vikt att samsyn sker vid
planeringen även med andra möjliga parter för att kanske få till stånd en sk
OPS-lösning, Offentlig Privat Samverkan, där anläggande, nyttjande och
drift kan ske i samarbete mellan föreningslivet och kommun till gagn även
för spontan aktivitet i Nättraby.
Kent Lewén (FP) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
______
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2007.642.826

§ 246
Svar på medborgarförslag om uppförande av återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december
2007, § 183 av Siv Elofsson. Förslaget är att en återvinningsstation snarast
anordnas på sydöstra- södra Trossö.
Affärsverken har i skrivelse daterad 9 juli 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man under många år försökt få till
stånd platser på Trossö för denna typen av miljöriktig hantering av
hushållens återvinningsbara för packningar. Under åren lopp har
Affärsverken sett att antalet stationer minskat radikalt och bolaget har vid
flertal tillfällen föreslagit placeringar för att uppföra nya stationer som
ersättning för de borttagna. Vid varje försök till att erhålla bygglov för nya
stationer där man har platserna inte accepterats. Till sist har vi lämnat över
bollen till samhällsbyggnadsförvaltningen och påtalat att vi är beredda att
placera stationer där man kan anvisar oss plats. Inte heller
samhällsbyggnadsförvaltningen har kunnat utverka platser för placering av
nya återvinningsstationer.
Affärsverken ställer sig fortfarande positiva till att placera mer än en ny
station på Trossö och vi fortsätter arbetet med att hitta lämpliga placeringar.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 september 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att ärendet återremitteras för beredning till
tekniska nämnden för att tillsammans med Affärsverken hittar en lösning.
Ordförande yrkar bifall på Christina Mattissons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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2009.232.023

§ 247
Rekrytering av förvaltningschef
Barbro Ingemanssons tidsbegränsade förordnande som förvaltningschef
upphör i enlighet med avtal. Kommunledningsförvaltningens bedömning är
att tjänsten bör återbesättas. Kostnad för att genomföra rekrytering beräknas
till ca 200 000 SEK inkl annonser, konsultarvode och personbedömning.
Kommunstyrelsens presidium tillsammans med kommun- och personalchef
samt fackliga företrädare föreslås bilda rekryteringsgrupper för beredning av
tillsättningen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att kommunstyrelsens presidium samt företrädare för kommunledning
och fackliga organisationer utses till rekryteringsgrupper,
2. att anvisa 200 000 SEK för rekrytering av förvaltningschef samt
3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 2009.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Kent Lewén (FP), Jan Lennartsson (M) och Richard Jomshof (SD) yrkar
bifall på förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Christina
Mattissons avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att kommunstyrelsens presidium samt företrädare för kommunledning
och fackliga organisationer utses till rekryteringsgrupper,
2. att anvisa 200 000 SEK för rekrytering av förvaltningschef, samt
3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 2009.
______
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§ 248
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2.Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2009-06-23, dnr 211-2053-09, tillstånd till allmän
kameraövervakning.
B) Beslut 2009-06-24, dnr 302-3992-09, ansökan om stöd till kommersiell
service.
c) Beslut 2009-06-26, dnr 302-3238-09, ansökan om företagsstöd.
d) Beslut 2009-07-02, dnr 302-4462-09, ansökan om företagsstöd.
e) Beslut 2009-07-08, dnr 211-1846-09, tillstånd till allmän
kameraövervakning.
f) Beslut 2009-07-09, dnr 551-2396-07, tillstånd enligt miljöbalken.
Beslut 2009-07-13, dnr 211-4787-09, återkallelse av tillstånd att bruka
övervakningskamera.
g) Beslut 2009-07-20, dnr 436-3783-09, bidrag till Världsarvsporten SAIL
Karlskrona och världsarvskoordinator.
h) Beslut 2009-07-21, dnr 435-4352-09, bidrag till världsarvscentrum
Trefaldighetskyrkan i Karlskrona.
i) Beslut 2009-07-27, dnr 435-4856-09, angående hällristningar i Blekinge.
3.Sveriges kommuner och Landsting;
a) 09:42 Engångsutdelning från SKL till förbundets medlemmar.
b) 09:44 Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler.
4. Socialstyrelsen;
a) socialtjänstens stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.
5. Länsrätten i Blekinge län;
a) Dom 2009-07-10, mål nr 1170-08, 1171-08
6. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med landstingsstyrelsens
arbetsutskott i Blekinge den19 maj 2009.
7. Tackbrev från Tom Bacher, Badminton Europe.
8. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med kommunstyrelsen i Karlshamns
kommun 9 juni 2009.
9. MFA Sydost AB, angående likvidation MFA Sydost AB.
10. Avsiktsförklaring gällande projekt REKLIM II.
11. Delegationsordning med vidaredelegation för serviceförvaltningen inom
Kommunstyrelsen.
12. Information om Sveriges nya språklag från Regeringskansliet.
13. Tackkort från Curt Bergstedt.
14. Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL, över Karlskrona
kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
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§ 249
Övrigt
Extra tillskott till kommunen
Ordförande informerar om att regeringen har lämnat besked om att
kommuner och landsting får ett extra tillskott på 10 miljarder år 2010.
Av de 10 miljarderna kommer Karlskrona kommun att få 47 Mkr.
---------Sveriges Eko kommuner
Mats Lindbom (C) informerar om att Karlskrona kommun har blivit utsedd
att ta hand om kanslifunktionen för föreningen Sveriges Ekokommuner.
--------Kurs
Tommy Olsson (KD) ställer frågan om hon har möjlighet att få åka på
konferens om biosfär den 28-29 september 2009.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom Tommy Olssons (KD) önskemål om få gå på
ovanstående konferens.
-------------Baltic Link Association
Tommy Olsson (KD) informerar om att han kommer att bli ordförande för
Baltic Link Association och att kansliet kommer att flytta från Växjö ner till
Karlskrona.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 6 oktober 2009.
§ 273 Information och föredragningar
§ 274. Kommunala val.
§ 275 Information om kostenheten
§ 276 Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö
§ 277 Projekteringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen1, Bergåsa.
§ 278 SCB:s medborgarundersökning 2008
§ 279 Karlskrona kommuns medverkan i EU:s Borgmästaravtal.
§ 280 Samverkansavtal mellan Karlskrona kommun och Karlskrona hockeyklubb om drift och
disposition av ishallarna på Telenor Arena Karlskrona.
§ 281 Budgetuppföljning per en 30 september 2009 för kommunledningsförvaltningen.
§ 282 Budgetuppföljning per den30 september 2009 för serviceförvaltningen.
§ 283 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för hela kommunens samlade
verksamhet
§ 284 Ombudgetering.
§ 285 Överföring av verksamhetsansvar för Telenor Arena Karlskrona från kommunstyrelsen
till idrotts- och fritidsnämnden
§ 286 Miljöbokslut 2008
§ 287 Anvisningar för uppföljning 2010
§ 288 Budget 2010 och plan 2011-2012.
§ 289 Ny VA- för Karlskrona kommun 2010
§ 290 Ny renhållningstaxa för Karlskrona kommun2010
§ 291 Förslag till ändring av avgift för trygghetslarm i ordinärt boende.
§ 292 Svar på motion om Karlskrona- passet.
§ 293 Svar på motion om stopp för industriellt framställda transfetter i maten.
§ 294 Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder på Stora Vägen i Torskors.
§ 295 Svar på motion om sätt fart för Karlskronas tillväxt.
§ 296 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i Karlskronas centrala delar
§ 297 Svar på medborgarförslag om handikappvänligt motionsspår runt Bastasjö
§ 298 Svar på medborgarförslag från Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)
§ 299 Svar på medborgarförslag om årlig gatumusikfestival
§ 300 Anmälningsärenden
§ 301 Införande av inköpsstopp i Karlskrona kommun
_______
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 3 november 2009, kl.08.30-10.15, kl 11.15-11.40
Sammanträdet ajourneras kl 10.15-11.15
Beslutande:

Ordförande Karl-Gösta Svenson (M)
1:e vice ordf. Kent Lewén (FP)
2 :e vice ordf. Christina Mattisson (S)

Ledamöter:

Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Richard Jomshof (SD)
Günter Dessin (V) kl 8.30- 10.15, 11. 30- 11.40 §§ 273, 275-301

Tjänstgörande ersättare:

Tore Arnström (S)
Håkan Eriksson (S) § 274

Närvarande ersättare:

Håkan Eriksson (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Per Henriksson (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP) §§ 275-297, §§299-301
Håkan Eriksson (S)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Lars Karlsson (C)
Björn Gustavsson (MP)

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Informationschef Ulla Nelsson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Kommunjurist Maria Thuresson
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Kostchef Eva Wrobel kl 8.30- 8.45 § 275
Fastighetschef Anders Kumlin kl 8.45- 9.00 § 276
Controller Olle Karlsson kl 9.00- 9.20 §§ 279- 280
Stf ekonomichef Bengt Nilsson kl 8.30- 8.45 § 275

2
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Agenda 21- samordnare Sven- Olof Petersson kl 9.30- 9.50 § 286
Förvaltningschef Anders Jaryd, kl 9.50- 10.10 §§ 289- 290
VA- chef Kenneth Johansson kl 9.50- 10.10 §§ 289- 290
Marie Lindeblad
Sekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera:

Camilla Brunsberg

Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse
Underskrifter
Sekreterare:

………………………………………
Lisbeth Johansson

Ordförande:

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot:

………………………………………
Camilla Brunsberg

Tillkännagivande av protokollsjustering den 16 november 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
Lisbeth Johansson……………………………..
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§ 273
Informationer och föredragningar
1. Information om kostenheten, föredras av kostchef Eva Wrobel
2. Projekteringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen 1, Bergåsa, föredras av
fastighetschef Anders Kumlin
3. Samverkansavtal mellan Karlskrona kommun och Karlskrona hockeyklubb om drift och
disposition av ishallarna på Telenor Arena Karlskrona, föredras av controller Olle Karlsson
4. Överföring av verksamhetsansvar för Telenor Arena Karlskrona från kommunstyrelsen till
idrott- och fritidsförvaltningen, föredras av controller Olle Karlsson
5. Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens nämnder, föredras av stf
ekonomichef Bengt Nilsson
6. Miljöbokslut 2008, föredras av Agenda 21- samordnare Sven- Olof Petersson
7. Ny VA- taxa för Karlskrona kommun 2010, föredra av förvaltningschef Anders Jaryd och
VA- chef Kenneth Johansson
_______
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Kommunala uppdrag 2009.94.102
De valda
Informationsenheten
Akten

§ 274
Kommunala val
Efter förslag från Kent Lewén (FP) utser kommunstyrelsen
Ledamot tillika ordförande för Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) t om 2010-12-31
Mats Lindbom (C)
_________
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§ 275
Information om Kostenheten
Kostchef Eva Wrobel redogör kostverksamheten.
All måltidsverksamhet sorterar från och med den 1 juli 2009 under serviceförvaltningen.
Kostenhetens arbetar främst med att uppfylla den målsättning som man har tagit fram
Den innefattar i korthet
Kostpolicy- gemensamma riktlinjer för alla kostverksamhet utarbetas
Matsedel och arbetsmetoder i köken
Införandet av kostdatasystem (fullt ut)
Identifiera investeringsbehov för att uppfylla kraven i Arbetsmiljölagen och i
Livsmedelslagen
Ekologiska inköp- 25 % av inköpen ska vara ekologiska varor år 2010
Kommunstyrelsen beslutar
Att ta informationen till dagens protokoll
______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

KS 2009.782.290

§ 276
Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut under § 50 2009-09-30 uppdragit åt tekniska nämnden
att utföra förslag till nybyggnation av förskola på Verkö
Den planerade utökningen omfattar en paviljongdel i direkt anslutning till Verkö skola, vilken
utökar antalet befintliga 1,5 förskoleavdelningar med 2 st avdelningar fördelade på 360 m2
byggnadsyta.
Bedömd investeringskostnad ca 7 500 000 kr inklusive projekteringskostnad
Finansieringen a tillbyggnaden ryms inom ramen för skol- och förskolebyggnad i
investeringsbudgeten för 2009 och 2010
Enligt barn- och ungdomsförvaltningen bedöms de ökade verksamhetskostnaderna rymmas inom
2010 års ram för drift av förskolor.
Lokalerna beräknas preliminärt kunna tas i bruk under hösten 2010
Investeringstillstånd kommer att begäras hos kommunstyrelsen när projektering har gjorts och en
total kostnadssammanställning kan göras

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela projekteringstillstånd avseende nybyggnad av förskola på Verkö
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall att
investeringen inte fullföljs
___________
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Tekniska nämnden KS
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

8

2009.151.252

§ 277
Projekteringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen 1, Bergåsa.
Handikappnämnden har den 9 september 2009 § 39 uppdragit åt tekniska förvaltningen att
återkomma med kostnadsförslag för att tillskapa en korttidsverksamhet i kv Blåvingen 1,
Bergåsa. Verksamheten är tänkt att ersätta 2-4 villor vilka har dispens från
brandskyddsföreskrifterna.
Korttidsverksamheten kommer att inrymma fyra avdelningar samt gemensamhetsutrymme,
miljöhus och förråd vilket motsvarar cirka 1 400- 1 500 m2 byggnadsyta.
Investeringskostnaden beräknas till 20 - 22 Mkr kr inklusive projekteringskostnad.
Finansiering av nybyggnation ryms till 10 Mkr kr av investeringsmedel inom ramen för
”Ersättning gruppboende” i investeringsbudget 2009. Resterande investeringsmedel
10- 12 Mkr, förreslås att tas från 2010 års budget
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela projekteringstillstånd avseende korttidsboende o kv Blåvingen 1, Bergåsa, samt
2. att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall investeringen inte
fullföljs
_______
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Akten
Handläggare
Samtliga nämnder/styrelser

9

2008.810.106

§ 278
Redovisning av inkomna yttranden över SCB:s medborgarundersökning 2008
Under hösten 2008 genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, på Karlskrona kommuns
uppdrag en undersökning bland ett urval av kommunens medborgare om hur de ser på
kommunen som en plats att leva och bo på och hur kommunen klarar sina uppgifter samt vika
möjligheter till inflytande medborgarna upplever att de har.
Liknande undersökningar kommer att genomföras vartannat år eftersom det är en viktig del
för förutsättningarna för kommunens verksamhetsplanering.
Syftet med remissen var att samtliga styrelser och nämnder, utifrån sina respektive
ansvarsområden, skulle redogöra för vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra betyget för
Karlskrona kommun.
Det är av största vikt att respektive nämnd och förvaltning fångar upp sina avnämares
synpunkter i forma av kontinuerliga brukarundersökningar med specifika frågeställningar.
Medborgarundersökningen ska ses som ett komplement till brukarundersökningarna och inte
ersätta dessa.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna redovisningen av inkomna yttranden på medborgarundersökningen 2008
_______
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Handläggare
Akten
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2009.726.370

§ 279
Karlskrona kommuns medverkan i EU:s borgmästaravtal
Den 9 mars 2007 antog EU paketet ”En energipolitik för Europa”, där unionen ensidigt åtar
sig att minska sina CO2- utsläpp med 20 % senast 2020, jämfört med 1990, genom att öka
energieffektiviteten med 20% och genom att se att förnybara energikällor står för 20% av
energimixen. EU- kommissionen har lanserat ett klimatinitiativ som innebär att företrädare för
Europas städer och regioner ansluter sig till ett avtal, Borgmästaravtalet, för innovativa
energistäder.
Kommunledningsförvaltningen anser att Borgmästaravtalet stämmer överens med Karlskrona
kommuns målsättningar och ambitioner inom klimatområdet.
Borgmästaravtalet skapar möjlighet för Karlskrona kommun att vara aktiv part i utvecklandet
av den europeiska klimatpolitiken.
Tillsammans med andra europeiska städer kan kommunen härigenom bli en proaktiv aktör.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att Karlskrona kommun ska underteckna det av Europeiska kommisionen lanserade
Borgmästaravtalet
_______
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Arenabolaget
Karlskrona hockeyklubb
Upphandlingsenheten
Akten

2009.582.106

§ 280
Samverkansavtal mellan Karlskrona kommun och Karlskrona hockeyklubb om drift
och disposition av ishallarna på Telenor Arena Karlskrona
I juni 2009 inkom en förfrågan från Karlskrona hockeyklubb, KHK, om övertagande av
driftsansvaret för ishallarna inom Telenor Arena Karlskrona.
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
föreningen utreda förutsättningarna för övertyagande av driftansvaret för ishallarna.
Utredningen har skett i nära samarbete med föreningen.
Kommunen har för avsikt att teckna ett femårigt avtal.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att personellt, organisatoriskt och ekonomiskt är
förutsättningarna väldigt goda för en gemensam utveckling av arenan.
Lagen om offentlig upphandling, LOU, utgör dock begränsningar i valet av driftsansvarig.
I princip alla tjänsteköp ska konkurrensutsättas och upphandlas. Enligt lagstiftningen
begränsas även avtalstiden till fyra år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att uppdra åt upphandlingschefen att omgående genomföra en selektiv upphandling mot
marknaden och föreningar av verksamheten inom Telenor Arena Karlskrona
________
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Ekonomienheten
Kommunledningsförvaltningen
Akten

12

2009.231.042

§ 281
Budgetuppföljnig per den 30 september 2009 för Kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen får härmed anmäla att
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhet beräknas att uppvisa en positiv
avvikelse med 1,6 Mkr mot budget för år 2009
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljning för september månad 2009
att överföra 0,3 Mkr från kommunstyrelsens reserv för omläggning stadstrafik till
programmet för kollektivtrafiken
_______
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Ekonomienheten

2009.231.042

Serviceförvaltningen
Akten

§ 282
Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen får härmed anmäla att dess verksamhet (totalt) beräknas visa negativ
avvikelse från budget med 1,0 Mkr för år 2009
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för september månad
_______
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Kommunfullmäktige
Arkiv

14

2009.231.042

§ 283
Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens samlade verksamheter.
Härmed överlämnas budgetuppföljning per den 30 september för kommunen i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut den 17 juni månad, § 127
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl erforderliga ramar som
givna ansvar för sina verksamheter. Det är respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa
att uppdragen utförs med de medel som finns till förfogande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 oktober 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar att utbildningsnämnden undantas från ovanstående krav på att
anpassa verksamheten
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Rickard Jomshofs ändringsyrkande mot Tommy Olssons
bifallsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel gäller medel.
Nämnderna ska därmed anpassa sin verksamhet till de tillgängliga medel de har, alternativt
föreslå förändringar för verksamhetens mål
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserat ett negativt utfall för helår 2009, att
vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans
3. att godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2009
_______
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Kommunfullmäktige
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2009.581.041

§ 284
Ombudgetering 2009.
Kommunfullmäktige beslutade 27 augusti 2009 § 153 att återremittera ärendet avseende
ombudgetering från äldrenämnden respektive barn- och ungdomsnämnden till förmån för
utökad ram på utbildningsnämnden.
Med hänvisning till dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”
(KF 2008-12-18 § 176) föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att inte genomföra en ombudgetering
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att inte genomföra en ombudgetering mellan äldrenämnden, barn- och ungdomsnämnden
respektive utbildningsnämnden
_______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2009.231.042

§ 285
Överföring av verksamhetsansvar för Telenor Arena Karlskrona från kommunstyrelsen
tillidrott- och fritidsförvaltningen
Telenor Arena Karlskrona har de fyra år den har varit igång gått mot stadigt ökande
verksamhet. Det finns behov av att göra en översyn av organisationen och hur den kan
utvecklas
Kommunledningsförvaltningen har under våren 2009, på uppdrag av kommunstyrelsens
ordförande, genomfört en utredning/ uppföljning av verksamheten omkring arenan.
Utredningen resulterade i beslut i kommunstyrelsen från och med den 1/1 2010 avveckla
resultatenheten Telenor Arena Karlskrona och förbereda för överförandet av ansvaret till
idrotts- och fritidsnämnden.
I utredningen framkom att det är försvårande för utvecklingen av idrotts-och fritidsfrågor att
kontakter med föreningsliv och skolor behandlas inom två förvaltningar och beslutas om olika
nämnder/styrelser.
Förslget är att kommunstyrelsen även i fortsättningen har det samlade ansvaret för utveckling
av arenan och att kontrollera och följa upp de direktiv som ges till de olika aktörerna.
Kommunstyrelsen har en aktiv roll omkring ambitionsnivåer och uppgiftsfördelning för att gå
mot visionen ”Karlskrona ska vara ledande inom idrott, hälsa och evenemang i
östersjöområdet inom 10 år-navet är Telenor Arena Karlskrona”
Idrotts- och fritidsnämnden tar det samlade ansvaret för driften av arenan, kontakter med
idrottsföreningar, skolverksamhet och fastighetsägare.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att driftsansvaret för Telenor Arena Karlskrona från och med 2010-01-01 överförs från
kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden
2. att personalansvaret för 3,0 vaktmästartjänst på arenan överförs från kommunstyrelsen till
tekniska nämnden
3. att den ekonomiska ramen för driften av arenan 21 214 000 kronor 23010 överförs från
kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden
4. att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa en uppföljning av de ekonomiska
konsekvenserna av överföring av ansvret per den 30 april 2010
__________

3 november 2009

Kommunfullmäktige

2009.779.042

§ 286
Miljöbokslut 2008
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed miljöbokslut för år 2008.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare haft kommunstyrelsens uppdrag att årligen
sammanställa kommunens miljöbokslut. Efter genomförd organisationsförändring ligger
numera detta uppdrag på kommunledningsförvaltningen, enheten för strategisk utveckling.
Dokumentet Miljöbokslut 2008 redovisar bland annat de nyckeltal som kommunen årligen
levererar till Föreningen Sveriges Ekokommuner, där Karlskrona kommun är en av
medlemmarna tillika innehavare av ordförandeskapet. Dessutom innehåller bokslutet annan
relevant information om miljöarbetet i Karlskrona kommun.’
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslutet för år 2008
_______
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Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Akten

2009.231.042

§ 287
Anvisningar för uppföljning 2010
Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-18, § 176, om ett nytt dokument- ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”. Av detta dokument framgår att detaljerade
anvisningar med tidplan för kommande års uppföljning ska utfärdas av
kommunledningsförvaltningen och beslutas av kommunstyrelsen.
Nytt för uppföljning 2010 är att det även finns ett avsnitt avseende uppföljning av miljö.

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreliggande anvisningar för uppföljning 2010
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

19

Dnr 2009.350.041

§ 288
Budget 2010 och plan 2011-2012
Härmed överlämnas förslag till budget för år 2010 och plan för åren 2011-2012, där de
förändringar som är gjorda efter kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti är beaktade. Med
hänvisning till föreliggande budgethandlingar hemställer kommunstyrelsen därför att
kommunfullmäktige beslutar:
1. att fastställa kommunens skattesats för år 2010 till oförändrat 21,19%,
2. att fastställa finansiella mål för åren 2010 – 2012 för Karlskrona kommun i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, avsnitt ”Finansiella mål” i budgetdokumentet,
3. att fastställa upprättade resultat-, balans- och investeringsbudget, samt anslag för
Karlskrona kommuns nämnder för såväl budgetåret 2010 som planeringsåren 2011 och 2012 i
enlighet med kommunstyrelsens förslag, avsnitt ”Resultat- balans och investeringsbudget” i
budgetdokumentet,
4. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som
framkommer i kommunstyrelsens förslag inkl. bilagor till budget och plan för åren 2010 –
2012 samt att följa den inriktning som i övrigt anges,
5. att fastställa beloppsramen under år 2010 för kommunstyrelsen enligt § 8 punkt 6 i
reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden), samt
6. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut vidta
erforderliga justeringar av nämnders ramar med anledning av framtida fördelning av de olika
finansieringsposterna och effektiviseringskrav, samt övriga tekniska justeringar i föreliggande
budgetförslag,
7. att som inriktningsbeslut besluta att det befarade underskottet 2009 till fullo ska återställas
2010 genom ett positivt resultat motsvarande.
Ordföranden yrkar att ärendet utgår då beslutsunderlaget inte är fullständigt
Kommunstyrelsen beslutar
1. att ärendet utgår vid dagens sammanträde, samt
2. att ärendet kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 6
november 2009.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

20

2009.808.041

§ 289
Ny VA- taxa för Karlskrona kommun 2010
VA- taxan har de senaste åren höjts med 50 öre kubikmetern och den fast avgiften har höjts
med 100 kronor exklusive mervärdesskatt
Tekniska förvaltningen föreslår 2010 att den rörliga avgiften höjs från 18,50 till 19,00 kronor
och den fasta avgiften från 2900 till 3000 kronor för vattenmätare Qn 2.5. Övriga
mätarstorlekar höjs också med 100 kronor
Anläggningsavgiften har inte höjts sedan 1990 varför avgiften för utbyggnad i nya
bostadsområden inte täcker kostnaderna. Vid revision av VA- verksamheten har
revisionsfirman Ernest och Young påpekat detta i sin rapport
Kostnaden för VA- sanering är billigare i kommunen än i privatverksamhet.
Med hänsyn till ovanstående föreslås att anläggningsavgiften höjs med 30 000 kronor fördelat
enligt följande:
Avgiften för framdragning av varje uppsättning serviceledningar till förbindelsepunkten för
V, S och D höjs från 23 000 kronor till 37 000 kronor
Avgiften för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D höjs från
22 000 krono till 37 000 kronor.
Taxeändringen för villaägare med 150 kubikmeters förbrukning innebär en höjd
månadskostnad med 15 kronor
Alla ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt
Anläggningsavgiften för en tomt på 1000 kvadratmeter ökar från 97 500 kronor till 135 000
kronor inklusive mervärdesskatt
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa 2010 års VA- taxa enligt föreliggande förslag
______
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Kommunfullmäktige
Akten

21

2009.809.041

§ 290
Ny renhållningstaxa för Karlskrona kommun 2010.
Tekniska förvaltningen har upphandlat Affärsverken AB för insamling och behandling av
hushållsavfall fr o m 2009-11-01 och 7 år framåt. SITA har erhållit entreprenaden för
slamtömning fr o m 2009-10-01 och 7 år framåt. Priserna ligger på samma nivå som tidigare
så renhållningstaxorna kan i princip ligga kvar på samma nivå. Den nya taxan är anpassad
logiskt och miljömässigt till kärlstorlek och tömningsintervall.
Minsta kärlstorlek för brännbart har tidigare varit 130 liter. Det har införts en ny kärlstorlek
på 80 liter. Motsvarande kärlstorlek finns inte för komposterbart aavfall.
Taxorna för flerbostadshus blir oförändrade.
Latrintaxorna höjs på grund av ökade kostnader för latrinhanteringen.
Taxan för osorterade sopor höjs för att eftersträva ökad sortering hos abonnenterna.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 oktober 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärendet utgår eftersom det inte är färdigbehandlat i tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet utgår vid dagens sammanträde
_______
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Äldreförvaltningen
Akten

22

2009.778.706

§ 291
Förslag till ändring av avgift för trygghetslarm i ordinärt boende.
Avgiften för trygghetslarm i ordinärt boende är för närvarande 100 kronor per månad.
Avgiften har varit oförändrad under många år.
I relation till jämförelsekommunerna är Karlskronas avgift minst hälften mot övriga
kommuner.
Äldreförvaltningen föreslår en höjning av avgiften för trygghetslarm i ordinärt boende till 150
kronor per månad för 2010 samt att inriktningen för år 2011 skall vara att genomföra
ytterligare en höjning, till 200 kronor per månad
Antalet personer över 65 år med trygghetslarm är för närvarande 1450 st. Av dessa har drygt
500 inga andra biståndsbedömda insatser.
Förslagen till avgiftshöjningar enligt ovan beräknas innebära en intäkt till äldrenämnden på ca
500 000 krono för år 2010 samt 1 000 000 kronor för år 2011
Avgiftshöjningarna kommer även att omfatta personer under 65 år och därmed påverka
handikappnämndens verksamhet
Allmänna utskottet har vid sammanträde 27 oktober november 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) Och Richard Jomshof (SD) yrkar avslag på förslaget om höjd avgift
för trygghetslarm
Kent Lewén (FP) och Mats Lindbom (C) yrkar återremiss för ytterligare behandling av
förslaget om höjd avgift för trygghetslarm
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons avslagsyrkande mot Kent Lewéns
återremissyrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras
_______

3 november 2009

Kommunfullmäktige

2009.338.626

§ 292
Svar på motion om Karlskrona- passet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 81 av
Günter Dessin (v). Förslaget är att undersöka möjligheter till ett utökat
Samarbet under loven mellan de olika fritidsavdelningarna.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2009, § 48,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det finns ett stort
intresse från både personal på fritidshemmen såväl som av rektorer
för fritidsverksamheten att samordna fritidsverksamheten både under lov och
övrig tid. Både av som motionären beskriver ekonomiska skäl som
verksamhetsskäl.
Samordningen förekommer redan idag mellan rektorsenheter och ser olika ut.
I ett led för att utbyta erfarenheter kring hur samordning kan ske har ett
nätverk för fritidshemmen bildats mellan rektorer som ansvarar för
fritidshemmen i kommunen där även fritidspedagoger involveras. Ett inslag
som detta nätverk arbetat med är fritidshemmens dag i Wämöparken som
blivit ett populärt årligt återkommande inslag i förvaltningens verksamhet. På
det senare året har även diskussionerna berört dessa former av samordning
som motionären föreslår.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen och ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
fortsätta arbeta i motionens anda.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

24

2009.254.141

§ 293
Svar på motion om Karlskrona- passet
Patrik Hansson (S) och Jan Elmqvist (S) har till kommunfullmäktige lämnat in motion om att
skapa ett Karlskrona- pass
Besöksnäring och upplevelseindustrin är områden under snabb och kraftfull utveckling.
Därför är det viktigt att besöksmål, bokningsportaler, upplevelser och erbjudanden går hand i
hand. Det ska också upplevas enkelt att boka och uppleva i Karlskrona. Ett Karlskrona- pass
som innehåller erbjudanden och rabatter på Karlskronas besöksmål, affärer, restauranger och
boendeanläggningar och som kan köpas till ett bra pris är en god idé.
VD i Arenabolaget föreslår att han får uppdraget att börja processen med näringslivet för att
kunna lansera ett Karlskrona- pass så snart som möjligt

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

2007.536.460

§ 294
Svar på motion om stopp för industriellt framställda transfetter i maten
Sverigedemokraterna i Karlskrona har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att
livsmedel som Karlskrona kommun köper in och serverar inte ska innehålla industriellt
framställda transfetter och att kommunen i övrigt följer den danska linjen i fråga om
transfetter och medger maximalt två procent transfetter i det totala fettinnehållet.
Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat motionen vid sammanträde den 13 november
2008, § 391.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 oktober 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) och Sophia Bothorp (MP) yrkar bifall till motionen
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Rickard Jomshofs bifallsyrkande till motionen mot
allmänna utskottets förslag att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

§ 294
Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i Torskors
I en motion har Patrik Hansson (S) föreslagit att hastighetsdämpande åtgärder anordnas på
Stora vägen i Torskors.
Tekniska nämnden har lämnat yttrande över motionen den 30 september 2009.
Tekniska förvaltningen avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av
utbyggnad av en gång- och cykelväg och ombyggnad av busshållplatser Åtgärderna beräknas
vara färdigställda vid utgången av 2009
Tekniska förvaltningen anser att de planerade åtgärderna bör avvaktas för att bedöma om det
behövs ytterligare hastighetsdämpande åtgärder.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att bifalla motionen
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

§ 295
Svar på motion om sätt fart- för Karlskronas tillväxt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008 § 93,
av Christina Mattisson (S). Motionären skriver att uppdra åt
kommunstyrelsen att till den 1 december 2008 arbeta fram ett konkret
näringslivsprogram med utgångspunkt från ovanstående, att uppdra åt
kommunstyrelsen att tillsätta en näringslivschef på heltid, samt att arbetet
med tillväxtfrågor kontinuerligt redovisas på kommunstyrelsen.
I motionen anges även förbättrade kommunikationer, samverkan med
näringslivsorganisationer och förstärkning av näringslivschefstjänsten.
Näringslivsutskottets ordförande Mats Lindbom (C) har i skrivelse daterad 4
maj 2009 svarat på motionen.
Förslaget till yttrande:
Motionen grundar sig i att det skulle ha skett en nedmontering i arbetet med
tillväxtfrågorna i kommunen. Som svar på det påståendet kommer här en
redovisning som följer motionens ämnesområden;
• IT / Telecom
• Östersjöarbetet
• Kreativa näringar
• Turism och besöksnäringen
• Rosenholms Udde
• Kommunikationer
• Övrigt
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde de 28 maj 2009, § 110, för
ytterligare beredning av motionen och för att kunna se över eventuell finansiering av
näringslivschef
Näringslivsutskottets ordförande Mats Lindbom (C) har i skrivelse daterad den 9 juli 2009
kompletterat svaret och föreslår att motionen ska anses besvarad:
IT/ telefoni, Turism och besöksnäring, Företagskontakter, Företagsarrangemang mm,
Företagsamma kvinnor, Information, Näringslivs- och utvecklingschef.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 oktober 2009 tillstyrkt förslaget
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till motionen
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag

3 november 2009

Forts § 295
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina Mattissons
bifallsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad
_______
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Kommunfullmäktige 2009.266.512
Akten

§ 296
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i Karlskronas centrala delar
I medborgarförslag har Lars Hellstedt föreslagit att generell hastighetsgräns i Karlskronas
centrala delar ändras till 40 kilometer i timmen. Som motivering anges lugnare trafikrytm och
förbättrad trafiksäkerhet.
Tekniska nämnden har lämnat yttrande på sammanträdet den 30 september 2009, § 116,
Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att genomföra en trafiknätsanalys i
Karlskrona. Dess syfte är att belysa brister samt att komma med förslag på förbättringar. Den
kommer att ligga till grund för kommunens framtida trafiksäkerhetsarbete och däribland
ändringar av hastighetsbegränsningar.
Tekniska förvaltningen anser att resultatet av trafiknätsanalysen bör avvaktas innan beslut tas
om större förändringar av hastighetsgränserna i Karlskrona. Färdigställandet av rapporten
beräknas till utgången av 2009. En översyn av hastighetsgränserna utifrån Vägverkets
riktlinjer för de nya hastighetsgränserna (40, 60 , 80) kommer troligtvis att påbörjas under
2010
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
_______
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Kommunfullmäktige 2007.273.820
Akten

§ 297
Svar på medborgarförslag om handikappvänligt motionsspår runt Bastasjö
Medborgarförslag har inlämnats av Sven Svensson angående upprustning av Hjärtats Stig runt
Bastasjö
Tekniska nämnden har, vid sammanträde den 24 juni 2009 § 90,
lämnat förslag till svar på motionen
Tekniska förvaltningen tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen meddelar i skrivelse
daterad den 11 juni 2009 att tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av
vandringsleden runt Bastasjön under 2009 med färdigställande våren 2010. Standarden
kommer dock inte att uppfylla kriterierna fullt ut för Hälsans Stig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår beslutar kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
_______
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Kommunfullmäktige 2008.894.769
Akten

§ 298
Svar på medborgarförslag från föräldraföreningen mot narkotika (FMN)
Michael Andersson (FP) anmäler jäv och lämnar lokalen
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)har inlämnat medborgarförslag till
kommunfullmäktige om ”Medmänskligheten” Föreningen efterlyser en plats som
medborgarna kan gå till för att få hjälp. Om de har problem med missbrukande barn, är
misshandlad hustru eller där barn har missbrukande föräldrar med mera.
Vid behandling i kommunstyrelsen vid sammanträden den 12 maj 2009 beslutades om
återremiss av ärendet för ytterligare beredning. Vid behandlingen yrkades att kopplingen till
psykiatri och polis ska framgå av det svar som lämnas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

§ 299
Svar på medborgarförslag om årlig gatumusikfestival
Peter Öjeskog har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag angående
Karlskrona Gatumusik Festival
En gatumusikfestival i Karlskrona är en mycket intressant tanke. Festivaler och musik i
allmänhet genererar mervärde kopplat till ökade intäkter för handeln, hotell med mera.
Evenemang och festivaler genererar också merväde för livskvalitet och dylikt.
Eftersom tanken med VIVA Karlskrona skall ara att uppmuntra bland annat gatumusik så
föreslår kommunledningsförvaltningen att en gatumusikfestival skall vara ett inslag i framtida
VIVA Karlskrona.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
_______
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§ 300
Anmälningsärenden
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
b) Länsstyrelsen i Blekinge län:
Beslut 2009.009-03, dnr 302-48880-09, ansökan om konsultcheck
Beslut 2009-19-10 dnr 511-3945-05, bildandet av naturminnet Horna gubbe
Beslut 2009-09-14 dnr 258-4530-09,ansökan om informationsskylt vid Berntorp,
Karlskrona kommun
Beslut 2009-09-14, dnr 431-4216-09, Arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ
Karlskrona 68, på fastigheten Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun
Yttrande 0999-10-07, dnr 341-5017-2009, översyn av luftfartens riksintresse enligt
miljöbalken
Yttrande 2009-10-05, dnr 302-5362-09, Ansökan om hemsändningsbidrag
Skrivelser 2009-10-12, dnr 851-5861-09, ansökningar om strukturella insatser nl. 26§
(förordningen 1990:927), samt Länsstyrelsen Blekinges yttrande över dessa
c) Kammarrätten i Jönköping
Protokoll 2009-09-23, mål nr 3589-08
d) Sveriges kommuner och landsting
09:52 Avtal om notkopiering inom en kommunala musik/kulturskolan läsåret 2009/2010
09:54 Timbelopp för LASS år 2010
09:55 Budgetproposition för år 2010
09:56 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 48 angående avsked av sektionschef
09:58 Budgetförutsättningar för åren 2009-2013
09:59 Procentsatser år 2010 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd
ålderspension enligt KAP-KL
09:60 Räddningskostnadsnämnden
09:61 Värdesäkring av ersättning som betalts av lärare, skolledare, syofunktionärer som
inte fått försäkringsskydd enl AGS-KL
2009-09-23 dnr 09/3542, kommuner och regioner i internationellt klimatarbete
e) Granskning av strukturomvndling inom förskolan och grundskolansamt åtgärder för att
klara förskolegarantin
f) Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2009-09-02 § 36, kvalitetsredovisning och
verksamhetsberättelse 2008
g) Blekingetrafiken, svar på remiss- länsplan för regional transportinfrastruktur för Blekinge
2010-2021
h) Kulturdepartementet, information om Sveriges nya språklag
i) Blekingetrafiken, yttrande avseende delbetänkande SOU 2009:39 en ny kollektiv trafiklag
j) Boverket, rapport över bostadsanpassningsbidragen 2008
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Forts § 300
k) Barn- och ungdomsnämnden 2009-09-30 § 59 internkontrollplan 2009/2010
l) Politiska direktiv angående Holmsjös skola
m) Information fån Boverket och Naturvårdsverket om ny vägledning för strandskydd
n) Information angående strandskyddsdispenser och den nya lagstiftningen
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Akten
Samtliga nämnder 2009.840.041
Akten

35

2009.840.041

§ 301
Införande av inköpsstopp i Karlskrona kommun
Kommunstyrelsens ordförande lämnnar den 3 november 2009 skrivelse med förslag att införa
ett omedelbart inköpsstopp i Karlskrona kommun.
Rådande konjukturnedgång har lett till försämrad ekonomiska utveckling vilket innebär att det
för kommunen, enligt ekonomisk uppföljning per den 30 september, totalt sett prognostiseras
ett negativt resultat på 44,6 mkr för 2009. Vidtagna åtgärder har inte varit tillräckliga för att
uppnå balans i budget. För att ytterligare minimera det befarade underskottet finns behov av
ett omedelbart inköpsstopp.
Inköpsstoppet innebär
• Förbud att köpa in varor och tjänster aller anlita konsulter
• Stopp för kurser och konferenser
• stopp för utbildningar som medför kostnader eller orsakar behov av vikarier, med
undantag för redan beslutade/påbörjade aktiviteter
• Förbud att teckna nya hyres- eller leasingavtal. Avsteg från detta förbud får endast göras
av kommunchef
Undantag
• Nödvändiga inköp som exempelvis livsmedel, inkontinensartiklar, eller
behandlingsvistelser
• Beställningar som är gjorda före den 3 november 2009 ärundantagna om de kan medföra
kontrakt/avtalsbrott alternativt inte kan avbeställas utan stora merkostnader.
• Avtackning vid pensionsavgång, 50- årsuppvaktningar och liknande samt
julklappar/julluncher omfattas inte av inköpsstoppet
Allmän restriktivitet, där med sunt förnuft, ska tillämpas för att minimera kostnaderna
De inköp som ändå måste genomföras skall ska ske med återhållsamhet och med strikt
iakttagande av kommunens ramavtal. Man ska i samtliga fall överväga vilka inköp som kan
senareläggas.
Respektive förvaltningschef avgör vad som är nödvändiga inköp.
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att införa ett inköpsstopp för varor och tjänster som ska gälla under perioden 2009-11-03
t om 2009-12-31
2. att samtidigt godkänna ovan angivna riktlinjer för tillämningen av detta beslut

3 november 2009
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Forts § 301
Yrkanden
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till ordförandens förslag

Christina Mattisson (S) meddelar att (S) inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att införa ett inköpsstopp för varor och tjänster som ska gälla under perioden 2009-11-03 t
om 2009-12-31
2. att samtidigt godkänna ovan angivna riktlinjer för tillämpning av detta beslut
_______

6 november 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelse sammanträde den 6 november 2009
§ 302
§ 303
§ 304

Information och föredragning
Budget för år 2010 och plan för år 2011 – 2012
Övrigt
_____
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6 november 2009

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Fredagen den 6 november 2009, kl 15.00 – 15.30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (FP)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Christina Mattisson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Richard Jomshof (SD)
Günter Dessin (V)

Tjänstgörande ersättare

Rikard Jönsson (S)
Björn Gustavsson (MP)

Ersättare

Tore Arnström (S)
Håkan Eriksson (S)
Linda Ekström (S)
Ann-Louise Trulsson (M)
Per Henriksson (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Lars Karlsson (C)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Kanslichef Birgitta Jönsson
Ekonomistrateg Åke Karlsson
Assistent Marie Lindeblad, sekr

Utses att justera

Kent Lewén

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

2

6 november 2009

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………. §§ 302 - 304
Marie Lindeblad

Ordförande

…………………………………….
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

…………………………………….
Kent Lewén
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6 november 2009

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar

……………………………………..
Marie Lindeblad

november 2009 anslagits på kommunens
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§ 302
Information och föredragning
1. Budget 2010 och plan 2011 – 2012 föredras av ekonomistrateg
Åke Karlsson.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

2009.350.041

§ 303
Budget 2010 och plan 2011-2012
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgeten inför beslut
i kommunfullmäktige den 25 november 2009, finns följande handlingar:
1. Femklöverns, d.v.s moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budget för tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare Karlskrona 2010 – 2012” som innehåller sju stycken attsatser,
2. Socialdemokraternas förslag till budget för 2010 - 2012 ”Karlskrona kan bättre”,
3. Vänsterpartiets förslag till budget 2010 - 2012 ”Stabilitet, trygghet &
utveckling”,
4. Sverigedemokraternas förslag till budget 2010 – 2012 ”Trygghet och tradition”
5. Protokoll från MBL-förhandling 23 oktober 2009.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 oktober 2009 tillstyrkt femklöverns förslag till budget.

Yrkanden
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Femklöverns förslag till budget 2010 – 2012
”Budget för tillväxt, trygghet och valfrihet”,
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget
2010 – 2012 ”Karlskrona kan bättre”,
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget
2010 – 2012 ”Trygghet och tradition”
Günter Dessin (V) yrkar bifall till till Vänsterpartiets förslag till budget 20102012 ”Stabilitet, trygghet & utveckling,

6

6 november 2009

7

§ 303, forts
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Kent Lewéns, Christina Mattissons, Richard
Jomshofs och Günter Dessins bifalls yrkande på sina respektive budgetförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Femklöverns förslag till budget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budget för år 2010 och plan för åren
2011-2012
2. att fastställa kommunens skattesats för år 2010 till oförändrat 21,19%,
3. att fastställa finansiella mål för åren 2010 – 2012 för Karlskrona kommun
i enlighet med kommunstyrelsens förslag, avsnitt ”Finansiella mål” i budgetdokumentet,
4. att fastställa upprättade resultat-, balans- och investeringsbudget, samt anslag
för Karlskrona kommuns nämnder för såväl budgetåret 2010 som planeringsåren
2011 och 2012 i enlighet med kommunstyrelsens förslag, avsnitt ”Resultat- balans
och investeringsbudget” i budgetdokumentet,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta de
åtgärder som framkommer i kommunstyrelsens förslag inkl. bilagor till budget
och plan för åren 2010 – 2012 samt att följa den inriktning som i övrigt anges,
6. att fastställa beloppsramen under år 2010 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden), samt
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
vidta erforderliga justeringar av nämnders ramar med anledning av framtida
fördelning av de olika finansieringsposterna och effektiviseringskrav, samt övriga
tekniska justeringar i föreliggande budgetförslag,
8. att som inriktningsbeslut besluta att det befarade underskottet 2009 till fullo
ska återställas 2010 genom ett positivt resultat motsvarande.

_____

6 november 2009

§ 304
Övrigt
* Lars Hildingsson har tidigare ställt frågor angående utbyggnad av
boendet för funktionshindrade på Backaboskolans tomt. Yvonne Sandberg Fries tar i samband med detta upp ”Piggelinens” framställan
på samma tomt.
Kent Lewén svarar.
* Christina Mattisson tar upp frågan ang finansieringen av förskola i
”Skärva By”
Kent Lewén svarar.
* Gunilla Ekelöf informerar kort om rutinerna i samband med KF:s budgetsammanträde den 25 november.
_____
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1 december 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 1 december
2009.
§ 305 Information och föredragningar
§ 306 Yttrande över vindkraftsstrategi för Torsås kommun.
§ 307 Remissvar för vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun.
§ 308 Utvecklingsplan Hoglands park.
§ 309 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 för kommunledningsförvaltningen.
§ 310 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 för serviceförvaltningen.
§ 305
Informationer och föredragningar
Uppföljning per den 31 oktober 2009.
Uppföljning per den 31 oktober 2009.
_______
_______

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 1 december 2009, kl.08.30-10.45, kl 13.30-14.45
Sammanträdet ajourneras kl 10.45-13.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)

1

1 december 2009

2

Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S) kl 08.30-10.45 § 305
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M) kl 08.30-10.00, kl 13.30-14.45
Richard Jomshof (SD)
Sofia Bothorp (MP)
Tjänstgörande

ersättare

Carl-Göran Svensson kl 10.00-10.45 §§ 305
Gertie Olsson (S) kl 13.30-14.45 §§ 306-326

Närvarande

ersättare

Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Carl-Göran Svensson (M) kl 08.30-10.00, kl 13.30-14.10
Ann-Louise Trulsson (M)
Gertie Olsson (S) kl 08.30-10.45 §§ 305
Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Per Henriksson (SD)
Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-10.45

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelsson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting kl 08.30-08.55 §§ 305,
307
Förvaltningschef Hans Juhlin kl 08.30-09.10 §§ 305, 308
Ekonom Maria Stivén kl 08.55-09.50 §§ 305, 309-312
Personalspecialist Anders Reiz kl 08.55-09.20 §§ 305, 309
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 10.25-10.45 §§
305
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Tommy Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter

1 december 2009
Sekreterare

……………………………………… § 305-326
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Tommy Olsson

Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar

december 2009 anslagits på kommunens

Elisabeth Arebark……………………………..
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§ 305
Informationer och föredragningar
1. Yttrande angående vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun, föredras
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting
2. Utvecklingsplan Hoglands Park, föredras av förvaltningschef Hans
Juhlin.
3. Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 för
kommunledningsförvaltningen, föredras av ekonom Maria Stivén
och personalspecialist Anders Reiz.
4. Internbudget 2010 för kommunledningsförvaltningen, föredras av
ekonom Maria Stivén.
5. Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 för serviceförvaltningen,
föredras av förvaltningschef Anette Lirsjö
6. Internbudget 2010 för serviceförvaltningen, föredras av förvaltningschef
Anette Lirsjö.
7. Fastställande av mål, verksamhetsplan och verksamhetsmått för
kommunledningsförvaltningen år 2010, föredras av kommunchef Ingrid
Augustinsson Swennergren.
8. Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 för hela kommunens
samlade verksamhet, föredras av ekonomichef Mats Svensson, VD för
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och personalchef Anneli Ekström.
_______
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Torsås kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2009.764.370

§ 306
Yttrande angående vindkraftsstrategi för Torsås kommun
Torsås kommun har tagit fram en vindkraftsstrategi som är en del av
Torsås nya översiktsplan. Samhällsbyggnads- och
kommunledningsförvaltningen har fått förslaget på remiss där svar
önskas senast den 2 december 2009.
Vindkraftsstrategin för Torsås kommun är framtagen tillsammans med
Karlskrona kommun med hjälp av konsultföretaget WSP. Det
gemensamma dokumentet är dock redovisat i två delar för respektive
kommun. Syftet med vindkraftsstrategin är att utgöra policy och underlag
för beslut vid framtida vindkraftsetableringar. Strategin, som ska användas
som underlag för kommunens översiktsplanering, har studerat och
analyserat kommunens förutsättningar för vindkraft.
Då Karlskrona kommun och Torsås kommun har arbetat tillsammans i
framtagandet av vindkraftsstrategin så har Karlskrona kommun inget
ytterligare att erinra.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

6

2009.748.370

§ 307
Remissvar på ”Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun”
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden har fattat beslut om ett förslag till
vindkraftsstrategi som skickats på remiss till bland annat Kommunstyrelsen.
Förslaget har utarbetats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med
representanter från SBF (sammankallande), KLF och TF, med WSP som
konsult. Strategin har utvecklats i samverkan med Torsås kommun.
Karlskrona kommun har en positiv grundinställning till vindkraft och
strategin är tänkt att användas som en kunskapsbas och ett beslutsunderlag
som hjälp till avvägningar för beslut enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken.
Planens värderingar av landskapsbilden bygger på det förslag till
grönstrukturplan som är under behandling inom kommunen och löper
parallellt med översiktsplanearbetet. Delar av Karlskrona kommun har
mycket höga kultur- och naturvärden som gör att avvägningarna mot
vindkraftsintressen ibland kräver omfattande utredningar.
En särskild förutsättning i Karlskrona som inte delas av så många andra
kommuner är mycket starka försvarsintressen. För vindkraftens del gäller det
främst den väderradar som är placerad norr om Rödeby och innebär att
restriktioner för vindkraft finns i större delen av kommunens landområde.
Även delar av havsområdet är sjöövningsområde för marinen.
Höjdrestriktioner p.g.a. flygverksamhet har lett till att vissa vindkraftverk
blivit lägre än vad som är optimalt för energiutvinning. Detta gör att
försvarsmakten är en mycket viktig diskussionspart när det gäller att utveckla
vindkraften inom kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 2 november
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 september 2009 tillstyrkt
förslaget.
Forts

1 december 2009
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§ 307 forts
Remissvar på ”Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun”
Yrkanden
Lars Hildingsson (S) yrkar att att-sats 3 ändras till följande, att godkänna
förslaget till vindkraftstrategi.
Ordförande yrkar bifall till Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Lars
Hildingssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars
Hildingssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar som svar på remissen
1. att anföra att de områden utmed Östra kusten som inte är utpekade enligt
EU:s fågeldirektiv bör klassas som områden som eventuellt är förenliga med
vindkraft.
2. att anföra att de områden på Storöarna som är ljusast grå (få motstående
intressen) på sidan 49 i förslaget klassas som områden som eventuellt är
förenliga med vindkraft.
3. att godkänna förslaget till vindkraftstrategi.
_____

1 december 2009

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Handläggare
Akten

8

2004.146.210

§ 308
Utvecklingsplan Hoglands park
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av 2002 års
översiktsplan den 29 augusti 2002 att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden
tillsammans med tekniska nämnden att utarbeta ett stadsmiljöprogram för
den offentliga miljön. Kommunstyrelsen beslutade därefter den 9 november
2004 att ge projektet i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder så att Hoglands
park blir en öppen och säker plats.
Gehls Achitects involverades att tillsammans med Karlskrona kommun
utarbeta en stadsanalys som utmynnade i rapporten ”Strategi Karlskrona”.
Avseende Hoglands Park har en trädinventering genomförts och därefter har
landskapsarkitekten Ulf Nordfjell anlitats för att ta fram en utvecklingsplan
för Hoglands park med motto: bevarande, rekonstruktion och utveckling.
Genomförandet av utvecklingsplanen föreslås ske i etapper där det är
önskvärt att föreslagna åtgärder färdigställs inom fem år. Etapp I avseende
nya alléer mot Landbrogatan och Norra Kungsgatan har påbörjats och är
budgeterad till 3 mkr.
En överslagsmässig kostnadskalkyl har upprättats med utvecklingsplanen
som underlag:
- Park 25 mkr
- Byggnad – ett modernt Schweizeri 20 mkr
Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 8 okt 2009 och
beslutat
-att ta informationen till dagens protokoll, samt
-att överlämna utvecklingsplanen för Hoglands Park till kommunstyrelsen för
handläggning.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 30 sep 2009 och beslutat
-att för egen del godkänna upprättat förslag till utvecklingsplan för Hoglands
park med tillhörande kostnadskalkyl.
Forts

1 december 2009
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§ 308 forts
Utvecklingsplan Hoglands park
Tekniska nämnden beslöt vidare att föreslå kommunstyrelsen besluta
-att godkänna upprättat förslag till utvecklingsplan för Hoglands park med
tillhörande kostnadskalkyl. Medelstilldelning och etappindelning behandlas
vid kommande budgetberedningar.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 november 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att-satsen ändras till följande,
1. att godkänna inriktningen i upprättat förslag till utvecklingsplan för
Hoglands park, samt 2. att genomförandetid och medelstilldelning behandlas
vid kommande budgetberedningar.
Tommy Olsson (KD)och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till utvecklingsplan för Hoglands park med
tillhörande kostnadskalkyl. Medelstilldelning och etappindelning behandlas
vid kommande budgetberedningar.
_______

1 december 2009

Ekonomienheten
Akten

2009.231.042

§ 309
Budgetuppföljning oktober 2009 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen
Ekonom Maria Stivén och personalspecialist Anders Reiz föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen
anmäler att kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhet
beräknar att uppvisa en positiv avvikelse med 2,6 mkr mot budget för år
2009.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen har för 2009 totalt en
budgetram om 164,0 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den12 november
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för oktober månad 2009.
______
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Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

11

2009.231.042

§ 310
Budgetuppföljning oktober 2009 för kommunstyrelsen/
Serviceförvaltningen.
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen anmäler att
kommunstyrelsen/serviceförvaltningenen verksamhet beräknas visa negativ
avvikelse från budget med 1,0 Mkr för år 2009.
Kommunstyrelsens/serviceförvaltningens nettoanslag för 2009 uppgår till
76,6 Mkr.
Serviceförvaltningen har med skrivelse daterad den 10 november 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för oktober månad 2009.
______
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Ekonomienheten
2009.872.041
Personalenheten
Avdelning för styr och ledning
Tillväxt avdelningen
Informationsavdelningen
Avdelningen för sekretariat
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Akten
§ 311
Internbudget för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen år
2010.
Ekonom Maria Stivén föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 november 2009
lämnat förslag till internbudget för år 2010, dels basbudget för
kommunledningsförvaltningen, dels kommunstyrelsens projektbudget.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 november 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) föreslår följande under stycket målangivelser,
1. att första punkten under rubriken bilden av Karlskrona tas bort och ersätts
med följande text i kursiv:
Företagarna ska uppleva att Karlskrona är en bra kommun att starta och
driva företag i. (mäts genom en årlig enkät till företagarna) .
2. att första punkten under rubriken en växande kommun kompletteras med
följande text i kursiv:
250 nya företag skall starta under året (mäts av näringslivsenheten, fördelat
på kvinnor och män) och antalet nettoarbetstillfällen ökar, samt
3. att följande punkt läggs till att antalet arbetstillfällen skall öka jämfört
med föregående år.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på Christina Mattissons tilläggsyrkande 2 och
3, samt yrkar avslag Christina Mattissons ändringsyrkande 1.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall att både allmänna utskottets förslag och
Christina Mattissons ändringsyrkande yrkande nr 1 kan också vara med i
texten.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons tilläggsyrkande 2 och 3. Kommunstyrelsen beslutar enligt
Christina Mattissons tilläggsyrkande 2 och 3. Forts
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§ 311 forts
Internbudget för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen år
2010.
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Richard Jomshofs yrkande att även
Christina Mattissons ändringsyrkande 1 kan stå med i texten under växande
kommun. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), AnnCharlotte Svensson (S), Bo Andersson (S) och Gertie Olsson (S) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att överföra 0,6 Mnkr från kommunstyrelsens projektbudget för 1,0 tjänst
som EU-samordnare till kommunledningsförvaltningens verksamhet för
strategisk utveckling i basbudgeten,
2. att överföra budgeten för fackliga uppdrag med 2,0 Mnkr från övriga
verksamheter till facklig verksamhet inom
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens basbudget,
3. att få ta i anspråk 1,0 Mnkr av reserven för tågtrafiken,
4. att ge kommunstyrelsens arbetsutskott delegation på att fatta beslut om de
medel som finns avsatta inom projektbudgeten,
5. att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2010 och planer
2011-2012 ,
6. att första punkten under rubriken en växande kommun kompletteras med
följande text i kursiv:
250 nya företag skall starta under året (mäts av näringslivsenheten, fördelat
på kvinnor och män) och antalet nettoarbetstillfällen ökar, samt
7. att följande punkt läggs till under rubriken en växande kommun, att
antalet arbetstillfällen skall öka jämfört med föregående år.
______

1 december 2009
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Ekonomienheten
2009.874.041
System och utveckling
Redovisningsenheten
Personalenheten
Löner
Kommunhälsan
KKC
It och telefonienheten
Upphandlingsenheten
Internservice
Akten
§ 312
Internbudget för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen år
2010.
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet.
Serviceförvaltningen har med skrivelse den 11 november 2009
lämnat förslag till internbudget för år 2010.
Totalt uppgår internbudgetförslaget till 74,2 Mkr. Jämfört med 2009 års
budget är serviceförvaltningens ramar minskade med – 5,7 Mkr inför 2010.
Vid dagens sammanträde överlämnar serviceförvaltningen en skrivelse
daterad 1 december 2009 om tillägg till miljömått för kostenheten 2010.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till tillägget för miljömått för kostenheten
2010.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att beräknad upphandlingsbonus år 2010 balanseras i
serviceförvaltningens internbudget enligt upprättat förslag,
2. att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2010 och planer
2011-2012, samt
3. att godkänna tillägg till miljömått för kostenheten 2010.
___________
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Ekonomienheten
2009.844.012
Personalenheten
Avdelning för styr och ledning
Tillväxt avdelningen
Informationsavdelningen
Avdelningen för sekretariat
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Akten
§ 313
Fastställande av mål, verksamhetsplan och verksamhetsmått för
kommunledningsförvaltningen 2010.
Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren föredrar ärendet.
För kommunledningsförvaltningen finns idag endast ett fåtal, övergripande
målsättningar. Kommunledningsförvaltningen arbetar ju mycket
kommunövergripande, varför det lätt kan bli så att förvaltningens eget arbete
inte mäts eller utvärderas. Förvaltningen har därför arbetat med att ta fram
förslag till mål som kan mäta hur förvaltningens verksamhet lever upp till
avnämarnas förväntningar. Under 2010 vill vi fokusera på att: stödja tillväxt,
bidra till en positiv bild av Karlskrona, vidareutveckla oss som en attraktiv
arbetsgivare, fortsätta arbetet mot hållbar utveckling samt utveckla
samverkan externt och internt i kommunen.
Förutom mål för verksamheten vill vi också årligen lämna förslag till
nämnden på vilka frågor som kommer att vara förvaltningens fokus under
nästkommande år.
Slutligen vill vi också försöka att, i alla fall till viss del, mäta hur
verksamheten utvecklas; ökar eller minskar. Vi har därför också tagit fram ett
antal mått på verksamheten som ska följas årligen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 3 november 2009
upprättat förslag på mål för kommunledningsförvaltningen 2010.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 november 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) föreslår följande förändringar i de föreslagna målen
för kommunledningsförvaltningen,
1. att första punkten under rubriken bilden av Karlskrona tas bort och ersätts
med följande text i kursiv:
Företagarna ska uppleva att Karlskrona är en bra kommun att starta och
driva företag i. (mäts genom en årlig enkät till företagarna) .
2. att första punkten under rubriken en växande kommun kompletteras med
följande text i kursiv:
att antalet arbetstillfällen skall öka jämfört med föregående år. Forts
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§ 313 forts
Fastställande av mål, verksamhetsplan och verksamhetsmått för
kommunledningsförvaltningen 2010.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christina Mattissons tilläggsyrkande 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt
Christina Mattissons tilläggsyrkande 2.
Reservationer
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), AnnCharlotte Svensson (S), Bo Andersson (S) och Gertie Olsson (S) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa redovisade mål, verksamhetsplan och verksamhetsmått för
kommunledningsförvaltningen år 2010, samt
att första punkten under rubriken en växande kommun kompletteras med
följande text att antalet arbetstillfällen skall öka jämfört med föregående år.
______

1 december 2009

Delegater
Handläggare
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2009.845.002

§ 314
Delegationsordning för kommunledningsförvaltningen
Med anledning av att näringslivsutskottet kommer att upphöra vid årsskiftet
enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2009, § 152, måste
kommunledningsförvaltningens delegationsordning ändras. Från och med
2010 kommer näringslivsutskottets delegation att övergå till
kommunstyrelsens allmänna utskott med rätt att vidaredelegera enligt bilaga.
Under ärendenummer 5.11 har ordet hyresavtal tagits bort från
delegationsordningen. Detta ärende gäller mark och exploatering och där
finns det inga hyresavtal utan arrendeavtal och andra avtal om nyttjanderätt
av mark. När det gäller hyresavtal ska detta ligga under tekniska nämnden.
Under allmän administration ärende nummer 1.4 ska det inom parentesen
vara kommunallagen 6 kap 6 §. Den tidigare paragrafhänvisning har varit
felaktig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta upprättad delegationsordning för kommunledningsförvaltningen
inom kommunstyrelsen gällande från och med 2010.
__________
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Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
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2009.846.100

§ 315
Genomförande av tjänstedirektivet
Den 27 december 2009 träder den nya tjänstelagen i kraft. Lagen bygger på
EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EG) och syftet med direktivet är att skapa
tillväxt i tjänstesektorn över gränserna inom EU genom att ta bort
administrativa hinder, förkorta handläggningstider och underlätta för
tjänsteföretagare att starta verksamhet på en ny marknad inom EU.
Genomförandet av tjänstedirektivet innebär att alla länder i EU till den 27
december 2009 bl a skall ha inventerat sina lagar för att se vilka som berörs
av tjänstedirektivet och ändra de regler som inte är förenliga med direktivet.
Direktivet är formellt riktat till medlemsstaterna. Direktivet kommer
emellertid att påverka i stort sett alla myndigheter som utfärdar tillstånd eller
bedriver tillsyn över tjänsteverksamhet och dess genomförande kräver en
anpassning av förvaltningen och föreskrifterna även på lokal nivå. I
väsentliga delar berörs således de svenska kommunerna.
Sammanfattningsvis ställs med anledning av tjänstedirektivet följande krav
på kommunerna:
1. Kommunerna är skyldiga att granska sina föreskrifter och tillståndskrav
som faller inom direktivets tillämpningsområde och upphäva de som inte är
förenliga med direktivet senast den 27 december 2009. De lokala
föreskrifterna och tillståndskraven skall utvärderas i enlighet med det ”EGtest” som föreskrivs i direktivet.
2. Kommunerna måste anslutas till den s k gemensamma kontaktpunkten
(GKP) och via denna webbportal tillgängliggöra information och blanketter
som möjliggör för tjänsteleverantören att elektroniskt fullgöra alla
förfaranden för att varaktigt etablera sig eller tillfälligt utöva tjänster i
Sverige.
3. Kommunerna är skyldiga att inom ramen för direktivets
tillämpningsområde samarbeta med myndigheter i andra medlemsstater, och
att därvid använda sig av det elektroniska systemet IMI (Internal Market
Information System).
Regelinventering
Med anledning av det ovanstående har ett femtontal förfaranden
indentifierats som faller inom direktivets tillämpningsområde och som berör
kommunerna. (se bilaga) Dessa förfaranden skall således kunna handläggas
elektroniskt genom GKP och de lokala policies, riktlinjer och föreskrifter
som eventuellt finns för respektive förfarande skall ses över för en
bedömning av om de är förenliga med tjänstedirektivet.
Forts
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§ 315 forts
Genomförande av tjänstedirektivet
Förutom lokala föreskrifter kopplade till tillstånds-/anmälningsförfaranden
kan det även finnas andra kommunala föreskrifter som kan behöva granskas
utifrån EG-testet eftersom de möjligen skulle kunna innehålla krav som
begränsar etableringsfriheten.
”EG-testet” innebär allmänt att de krav som ställs på tjänsteleverantören i
olika led (krav på tillstånd, formella krav under tillståndsförfarandet,
materiella krav för att få tillstånd och andra administrativa krav) måste
uppfylla följande kriterier:
1. De får inte vara diskriminerande (icke-diskrimineringskriteriet)
2. De måste vara nödvändiga för att uppnå vissa mål eller för att vissa hänsyn
skall beaktas (nödvändighetskriteriet)
3. De måste vara proportionerliga till det som skall uppnås, d v s det
eftersträvade målet skall inte kunna uppnås med en mindre begränsad åtgärd
(proportionalitetskriteriet).
GKP
Tjänstelagen och direktivet ställer krav på att kommunerna skall vara
anslutna till GKP.
Webbfunktionerna i den svenska kontaktpunkten GKP utvecklas f n av
Tillväxtverket och kommer att vara på plats vid direktivets ikraftträdande den
27 december. Genom GKP skall företagare på elektronisk väg få information
om hur det går till att etablera sig i ett annat EU-land. De skall också kunna
göra nödvändiga ansökningar, registreringar och anmälningar gällande
eventuella tillståndsförfaranden online via kontaktpunkten. Kontaktpunkten
kommer att innehålla mer generell information om olika tillståndskrav i
Sverige och användaren kommer sedan att länkas vidare till den information
som finns tillgänglig på kommunens hemsida. Kommunikationen mellan
kommunen och den aktuella tjänsteleverantören kommer att gå via GKP via
en av kommunen anvisad e-postadress.
IMI
IMI är ett elektroniskt informationssystem som skapats av Europeiska
kommissionen för att underlätta kommunikationen mellan medlemsstaternas
myndigheter. Myndigheter som utfärdar tillstånd för tjänsteverksamhet och
utövar tillsyn över tjänsteleverantörer är skyldiga att vara registrerade i
systemet och skall med hjälp av IMI kunna ställa frågor om en
tjänsteleverantör från ett annat EU-land. På motsvarande sätt skall svenska
myndigheter kunna tillhandahålla information om svenska tjänsteleverantörer
genom IMI. Det finns också en varningsskyldighet för en myndighet att
underrätta myndigheter i andra länder om tjänsteverksamhet som kan
medföra allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet eller på miljön.
Forts
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§ 315 forts
Genomförande av tjänstedirektivet
Richard Jomshof (SD) deltar ej i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att uppdra till berörda förvaltningar att omgående genomföra en inventering
av kommunala tillståndskrav, föreskrifter, riktlinjer och policydokument på
de områden som omfattas av tjänstedirektivet och se till att eventuella
ändringar genomförs som är nödvändiga för att göra dessa föreskrifter mm
förenliga med tjänstedirektivet samt
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att vidta de praktiska åtgärder
som föranleds av tjänstelagens och direktivets krav på anslutning till GKP
och IMI.
_______

1 december 2009

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Handläggare
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2009.852.425

§ 316
Begäran om investeringstillstånd avseende bullerskyddsåtgärder för
Österleden/Wämöparken.
Tekniska nämnden har i beslut den 28 oktober 2009 §§ 126 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att meddela investeringstillstånd för bullerskydd
för Österleden/Wämöparken inom ramen 1 500 000 kronor, samt
att investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av 2009 års
anslag med 500 000 kronor och 2010 års anslag med 1 000 000 kronor för
bullerskydd för Österleden/Wämöparken.
Wämöparken är en kombinerad evenemangs-, folk- och naturpark med
mycket höga kvaliteter. Förutom att vara en folk- och naturpark, finns det en
liten djurpark som visar den svenska husdjursfaunan.
I kommunens Grönstrukturplan står det att Wämöparken är av värde för hela
tätorten. Den innehåller i stort sett alla funktioner en park bör rymma och att
den dessutom håller en hög kvalitet. Det enda som minskar parkens värde är
bullerstörningen från den intilliggande Österleden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd för bullerskydd för
Österleden/Wämöparken inom ramen 1 500 000 kronor, samt
2. att investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av 2009 års
anslag med 500 000 kronor och 2010 års anslag med 1 000 000 kronor för
bullerskydd för Österleden/Wämöparken.
_______

1 december 2009

Kommunfullmäktige
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2009.780.003

§ 317
Ändring av reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för kommunstyrelsen fastställdes senast av kommunfullmäktige
den 29 mars 2007, § 38.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderat
reglemente bland annat med anledning av kommunfullmäktiges beslut den
27 augusti 2009, § 152, att näringslivsutskottet, jämställdhetskommittén och
samordningskommittén med verkställighet fr o m 1 januari 2010 skall
avvecklas och deras verksamheter överföras till kommunstyrelsens allmänna
utskott.
I §§ 24 och 25, som beskriver kommunstyrelsens utskott respektive anger
antalet ledamöter i utskotten, har näringslivsutskottet,
jämställdhetskommittén och samordningskommittén tagits bort. I den
beskrivning som följer i § 24 av utskottens ansvarsområden har vad som
angetts under de tre avvecklade utskotten förts in under beskrivningen av
allmänna utskottets ansvarsområde. Under rubriken Ansvarsområden § 28
har avseende kommunalråd 3 och 4 orden ordförandeskapet i
näringslivsutskottet respektive ordförandeskapet i samordningskommittén
tagits bort.
Under rubriken Personalpolitiken § 5 punkten 5 hänvisas i reglementets
nuvarande lydelse till den kommunala delegationslagen (SFS 1954:130).
Lagen är numera upphävd och motsvarande bestämmelser har införts i lag
(SFS 2009:47) om vissa kommunala befogenheter 6 kap 3 §, varför i § 5
punkt 5 istället införs en hänvisning till den nya bestämmelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona kommun att
träda i kraft den 1 januari 2010.
________

1 december 2009

Kommunfullmäktige

23

2009.231.042

§ 318
Uppföljning per den 31 oktober 2009.
Ekonomichef Mats Svensson, VD för Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och
personalchef Anneli Ekström föredrar ärendet.
Härmed överlämnas uppföljning per den 31 oktober för kommunen i enlighet
med gällande beslut om ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till -41,4 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir – 29,1
miljoner kronor, där Socialnämnden -17 miljoner kronor och
Handikappnämnden -14 miljoner kronor samt Utbildningsnämnden -10
miljoner kronor svarar för den största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 51,5 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 50,5 miljoner kronor bättre än budget.
Pensionskostnaderna beräknas bli 45,1 miljoner kronor högre än budget.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring beräknas ge ett överskott om
19 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås inte, resultatet beräknas
bli 61,4 miljoner kronor lägre än budget.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål.
Forts
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§ 318 forts
Uppföljning per den 31 oktober 2009.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
3. att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2009.
_________

1 december 2009

Handläggare
Akten
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2009.856.701

§ 319
Återbetalning till medlemmarna från Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinges egna kapital har under de senaste åren vuxit
kraftigt och uppgick vid utgången av år 2008 till 23,5 mnkr. Prognosen för
innevarande år visar på ett nytt påtagligt positivt resultat, varför behållningen
tills kommande årsskifte kommer att växa ytterligare. Långsiktigt görs
samtidigt bedömningen att Vårdförbundet behöver ha ett eget kapital i
storleksordningen 15 till max. 18 mnkr för att kunna hantera årliga
svängningar i beläggningen och/eller en eventuell framtida avveckling av
förbundet och dess verksamhet.
Vårdförbundets direktion har därför vid sitt sammanträde den 29 oktober
2009 beslutat föreslå medlemskommunerna att en viss engångsvis
återbetalning av det egna kapitalet (och då enbart till de fem
medlemskommunerna) ska göras under år 2010 för att begränsa förbundets
egna kapital. Återbetalningens storlek föreslås således till 12 mnkr varav 40
% eller 4,8 mnkr då skulle tillfalla Karlskrona kommun enligt den föreslagna
fördelningsmodellen. Återbetalning enligt denna modell kommer dock endast
att ske om samtliga fem kommuners kommunfullmäktige fattar beslut om att
godkänna såväl det föreslagna beloppet som den tänkta fördelningsmodellen.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig för egen del positiv till såväl
beloppets storlek som den föreslagna fördelningsmodellen. Förvaltningen
anser samtidigt att den eventuella framtida återbetalningen ska tillgodoräknas
”kommunstyrelsens reserv för finansiella poster” enligt BUDGET 2010.
Denna reserv kommer då i stort sett att kunna återställas till ursprungliga 5
mnkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den12 november
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 november 2009 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras för ny beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återemitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Forts
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§ 319 forts
Återbetalning till medlemmarna från Vårdförbundet Blekinge
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för ny beredning.
_______
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Kommunfullmäktige
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2009.905.293

§ 320
Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
Enligt beslut i äldrenämnden den 20 maj 2009, § 59, fick tekniska
förvaltningen i uppdrag att medverka i planeringen för etablering av
äldreboende i två plan i lokaler vid Gullbernahult 11 (tidigare Gullbernahult
16, numera Gullbernahult 26), Lövgrund.
Tekniska nämnden har i beslut den 23 november 2009 §§ 142 hemställt att
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna
hyresavtal med Dagon.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Dagon.
Därefter internhyr äldrenämnden fastigheten från tekniska förvaltningen.
Äldrenämnden beslutade den 25 april 2007 att etablera ett särskilt boende i
tillfälliga lokaler vid Gullbernahult 11, Lövgrund. Äldrenämndens om- och
utbyggnadsplanering är nu kraftigt försenad. Äldreförvaltningen bedömer
därför att det finns ett stort behov av att ersätta särskilda boenden inom
nämndens verksamhet som idag inte uppfyller kraven på en bra boendemiljö
för brukarna och en god arbetsmiljö för personalen. Äldreförvaltningen ser
fördelar med att etablera Lövgrund som ett nytt boende intill boendena
Ljungskär och Tvegölja. Mot bakgrund av att lokalerna för äldreboendet var
tillfälliga så har de inte varit anpassade enligt äldrenämndens program för
vårdboende och livsmiljö. Tanken är nu att rätta till detta och bygga om
Lövgrund till ett äldreboende med liknande utformning som
Ljungskär/Tvegölja. Projektet innefattar att man tar i anspråk befintligt
våningsplan på äldreboendet Lövgrund samt våningen under som
Landstinget lämnar.
Tekniska förvaltningen har fått en kalkylerad kostnad av Dagon som innebär
en årliga internhyra för äldreförvaltningen på 1 880 000 kronor/år exklusive
moms. Avtalstiden är bunden till 20 år från och med färdig byggnation och
inget restvärde utgår vid avtalets upphörande.
Äldreförvaltningen har accepterat den nya hyran och medel finns avsatta i
budget från och med 2010, under förutsättning att erforderliga beslut om
budget fattas av äldrenämnden i december månad.
Forts
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§ 320 forts
Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Dagon.
_______
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2009.689.005

§ 321
Ändring av kommunfullmäktiges sammanträdestider 2010.
Enligt kommunfullmäktiges ordförande har önskemål framkommit om att
kommunfullmäktiges sammanträdestider ska ändras och börja kl 13.00
istället för kl 13.30 som är fastlagt.
Förslaget från kommunfullmäktiges ordföranden är att sammanträdena börjar
kl 13.00 och pågår längst till kl 17.00 från och med 2010. För övrigt är inte
fastlagd till sammanträdesplan ändrad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl 13.00 från och med 2010.
________
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2006.55.200

§ 322
Svar på motion ”Bygg mera med trä”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4 av
Jörgen Johansson (C). Förslaget är att Karlskrona kommun verkar för ökad
användning av trämaterial i byggandet inom kommunen och dess bolag, att
minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller
liknande skall uppföras inom kommunen med trä som dominerande material
samt att trä alltid skall vägas in som alternativ vid nyproduktion.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2009, § 29, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Efter kommunfullmäktiges återremiss den 28
maj 2009, § 108, har AB Karlskronahem och Kruthusen Företagsfastigheter
AB beretts tillfälle att yttra sig över motionen. Respektive bolags styrelse har
nu behandlat motionen och till kommunledningsförvaltningen inkommit med
yttrande i ärendet. Kruthusen Företagsfastigheter har därvid beslutat att
föreslå att motionen tillstyrks.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen
_______
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2008.737.294

§ 323
Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008, § 93
av Christina Mattisson (S). Förslaget är att när det är dags att bygga ett nytt
särskilt boende på fastigheten Vedebylund 1:1 ge styrelsen för
Karlskronahem AB i uppdrag att uppföra detta, samt att ge styrelsen i
Karlskronahem AB i uppdrag att omedelbart påbörja planering för att
uppföra bostäder med hyresrätt på fastigheten Vedebylund 1:1.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 oktober 2008, § 121, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man inte har några
synpunkter angående vem som ska erhålla uppdraget att bygga fastigheten
Vedebylund 1:1.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 januari 2009 § 12, att återremittera
ärendet för att Karlskronahem AB får möjlighet yttra sig.
Karlskronahem lämnade vid styrelsemöte den 31 mars 2009 följande
yttrande;
”AB Karlskronahem ser positivt på möjligheten att få vara delaktig i
utvecklingen av kommunens äldreomsorg och att om möjlighet också
kombinera det med att bygga trygghetsboende, seniorboende eller andra
bostäder i samma område som ett särskilt boende. Bolaget vill bidra till
Karlskrona kommuns utveckling och ser fram emot ett ev uppdrag avseende
Vedebylund 1:1”
Karlskronahem VD har vidare den 9 november 2009 anmält bolagets intresse
att förvärva fastigheten Vedebylund 1:1 samt intilliggande fastighet Vintern
3.
Arbetet med att framta en ny detaljplan för området pågår.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen
_______
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§ 324
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2.Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Utökning av tillstånd till allmän kameraövervakning, Blekingesjukhuset
b) Beslut om företagsstöd, Gösta Johansson, enskild firma.
c) Yttrande över nationell plan för transportsystemet 2010-2021
d) Beslut om överklagande avseende detaljplan för del av V Nättraby 6:17
m.fl. fastigheter
e) Beslut om stöd till kommersiell service, Lilla Hawaii Servicebutik AB
d) Beslut om bidrag till tjänst som världsarvskoordinator
3.Näringsdepartementet;
a) Beslut om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
att lägga ut två rörledningar för transport av naturgas på kontinentalsockeln
inom svensk ekonomisk zon i Östersjön.
4. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 09:57 Nya regler om planering och prövning av vindkraft
b) 09:62 AD dom 2009 nr 45 om avslag av kursansökan i anslutning till
föräldraledighet var könsdiskriminering eller missgynnande enligt
föräldraledighetslagen
c) 09:63 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enl PFA samt värdesäkring av
förmånsbestämda pensioner enl PFA och KAP-L under år 2010
d) 09:64 Nya regler för skyddsombud
e) 09:65 Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till
barn.
f) 09:66 Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam
individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
g) 09:67Ensamkommande barn och ungdomar
h) 09:68 Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel
i) 09:69 Basbelopp för år 2010
5. Miljödepartementet;
a) Regeringsbeslut ang prövning enl 2 kap. 9 § miljöbalken av utökad
verksamhet vid Ronneby flottiljflygplats, Ronneby kommun
6. Tackbrev från Migrationsministern
7. Protokoll Jämställdhetskommittén 2009-10-20
8. Äldrenämndens åtgärder med anledning av medborgarundersökningen
2008.
9. Tekniska nämnden § 127 nytt hyresavtal med anl av om- och tillbyggnad
på Ringöhemmet
10. Växjö universitet och Högskolan i Kalmar blir snart Linnéuniversitetet
11. Inbjudan till informationsmöte om Krami
12. Med anledning av Kriminalvårdens planer på nedläggning av fängelser
och häkten.
________
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§ 325
Övrigt
Inköpsstopp i Karlskrona kommun.
Christina Mattisson (S) undrar hur tekniska förvaltningen kan köpa in glögg
när det är inköpsstopp i kommunen.
Tommy Olsson (KD) svarar.
--------Informationstavlor på Aspö.
Gertie Olsson (S) informerar om att tavlan på Aspö har blivit nedsprutad med
färg och undrar vem som har ansvar för drift och tillsyn.
Informationschef Ulla Nelsson svarar.
________
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§ 326
Ordförandens julhälsning
Ordföranden önskar alla en god jul och ett gott nytt år och överlämnar en
julklapp.
1:e vice ordförande Kent Lewén tackar ordförande för gott samarbete och
önskar ordföranden och hans familj en god jul och ett gott nytt år.
_______
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