11 januari 2011
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 11 januari
2011.
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Information och föredragningar.
Kommunal val.
Redovisning av internkontroll för serviceförvaltningen 2010.
Plan för intern kontroll 2011 för serviceförvaltningen
Internbudget och verksamhetsplan 2011 för serviceförvaltningen.
Redovisning av internkontroll 2010för kommunledningsförvaltningen.
Plan för intern kontroll 2011 för kommunledningsförvaltningen
Mål och verksamhetsplan med verksamhetsmått 2011 för
kommunledningsförvaltningen.
Internbudget 2011 för kommunledningsförvaltningen.
Digital ärendehantering.
Medborgarundersökning 2010 kommunstyrelsens verksamhet.
Karlskrona kommuns bidrag till LP-stiftelsen för år 2011.
Rekrytering av förvaltningschef till barn- och ungdomsförvaltningen.
Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald för kommunledningsförvaltningen
2011.
Revidering av delegationsordning för kommunledningsförvaltningen.
Revidering av delegationsordning för serviceförvaltningen.
Förslag till projektorganisation för Motorways of the sea.
Projekteringstillstånd för Motorways of the sea.
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
Förändring på grund av ny prissättning beslutad av äldrenämnden- försäljning måltider
inom kostenhetens verksamhetsområde från och med den 1 februari 2011.
Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag.
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
Nytt reglemente för socialnämnden.
Svar på motion om trafiksituationen på Bergåsa hållplats.
Svar på motion om Kovikens parkområde på Saltö.
Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Kungsmarken eller dess omnejd.
Svar på medborgarförslag om att rusta upp lekparken i Spandelstorp.
Anmälningsärende.
Övrigt.

8 mars 2011
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 8 mars 2011.
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Information och föredragningar.
Projketet ”Bothnian Green Logistic Corridor”
Hearing med serviceförvaltningen.
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till serviceförvaltningen.
Bokslut för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen 2010.
Blekingetrafikens förslag till marknadsplan för åren 2012-2014..
Remiss avseende trafikåret 2011/2012.
Svar på remiss om indelningsändring av Jämjö, Kristianopel, Ramdala, Sturkö och
Torhamns församlingar.
Utökad investeringsram för inköp av självbetjäningsautomat till biblioteksfilialerna i
Jämjö, Lyckeby och Rödeby.
Investeringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena Karlskrona (TAK).
Inrättande av politisk styrgrupp för lokaleffektivisering.
Redovisning av klagomål och synpunkter för kommunledningsförvaltningen.
Månadsrapportering internbanken.
Samverkansavtal mellan kommun och polis i brottsförebyggande arbete.
Bokslut för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 2010.
Arbetsgrupp för framtida utdelning från bolagskoncernen.
Bokslut 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Justering av budgetramar- budget 2011 samt planer 2012-2013.
IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015
Balansförteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner den 1 februari
2011.
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
Exploateringsavtal för detaljplan för handel och småindustri, Västra Nättraby 6:17.
Köpeavtal för etablering av Biltema inom fd Stadsträdgården, del av Karlskrona 6:24.
Revidering av företagspolicy och ägardirektiv för AB Karlskrona Moderbolag.
Svar på motion om kortare betalningstid till leverantörer.
Svar på motion om att utveckla medborgardialogen med unga.
Svar på medborgarförslag om namnskyltar på Aspö.
Svar på medborgarförslag om nytt namn för området Bubbetorpstippen.
Anmälningsärende.
Övrigt.

5 april 2011

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 5 april 2011.
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Information och föredragningar.
Granskning av inköp i Karlskrona kommun.
Utvärdering av serviceförvaltningens vision och mål.
Uppföljning per den 28 februari 2011 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
Uppföljning per den 28 februari 2011 för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.
Överföring av hälso- och sjuvårdsinsatser till handikappnämnden.
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpsskolan.
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Förslag om fortsatt arbete med styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Vision för Karlskrona kommun.
Handikappanpassning av två lekplatser.
Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Yttrande avseende prövning enligt PBL 12:1 av detaljplan för kv. Kölen.
Exploateringsavtal för detaljplan Kölen m,fl., (Hästö Marina), Karlskrona komun,
Blekinge län.
Begäran om ändring av reglemente för tekniska nämnden.
Begäran om ändring av reglemente för utbildningsnämnden.
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Ändring huvudmannaskap för bostadsanpassningsbidragens administration.
Nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.
Svar på motion om bostadsbebyggelse vid Saltsjöbadsleden.
Svar på motion om att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i den nya
översiktsplanen.
Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala idrottsplats.
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom trafikområdet.
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.
Svar på medborgarförslag om att införskaffa Vita Briggen (fängelset) till nytt
bibliotek.
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheterna att införa ett frivilligt
socialt år för ungdomar.
Anmälningsärende.
En enklare plan- och bygglag- förslag till ny taxa.
Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande investeringsmedel.
Kommunala val.
Övrigt
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10 maj 2011
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 10 maj 2011.
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Information och föredragningar.
Skolmåltider i Rosenholmsområdet.
Fokus matglädje.
Anställning av förvaltningschef på Barn- och ungdomsförvaltningen.
Förlängning av förordnanden som förvaltningschefer.
Förslag på användning av central IT-budget 2011.
Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelse inom gymnasieskolan 2011.
Ekonomiskt bidrag till Ortopediveckan 2011.
Investeringstillstånd till tre nya signalanläggningar längs Österleden.
Investeringstillstånd avseende ombyggnad av lokaler etapp 3, huvudcampus, Blekinge
tekniska högskola.
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2010.
Revidering av dokumentet ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun
Ändring av felparkeringsavgift.
Uppdatering av grafisk profil.
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Ansvarsfrihet för 2010 för styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län.
Nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.
Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet
Blekinge.
Svar på medborgarförslag om en skatehall i Wämöhallen.
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom förskola, skola, familjedaghem och
fritidshem.
Svar på medborgarförslag om rabatt på inträdesavgift till simhall.
Svar på medborgarförslag om en friluftsscen i bergbrottet på Tjurkö.
Svar på medborgarförslag om redovisning och förteckning av beslut fattade på
delegation.
Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning och farthinder på Lingonvägen.
Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården.
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen i Lyckebyområdet.
Anmälningsärende.

7 juni 2011

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 7 juni 2011.
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Information och föredragningar.
Förslag avseende städverksamhet.
Utvärdering av kostenheten inom serviceförvaltningen.
Delårsbokslut per den 30 april 2011 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
Förslag på användning av central IT budget 2011.
Biogas i Blekinge.
Förslag på process för framtagande av ny gemensam vision för Karlskrona kommun.
Årets kvalitetskommun- kommunkompassen.
Medfinansiering för åtgärder i samband med projekt upprustning av banan
Karlskrona-Emmaboda.
Delårsrapport per den 30 april 2011 för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.
Delårsrapport per den 30 april 2011 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Utökad investeringsram till inventarier i nya administrativa lokaler i Kungsmarken.
Budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Slutredovisning av investeringsprojekt 2010 större än 5 Mnkr.
Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge 2010.
Komplettering av politiska arvoden för år 2011.
Översyn av förbundsordning för Region Blekinge med anledning av inrättande av
regional kollektivtrafikmyndighet.
Förslag till ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden.
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpsskolan
Svar på motion om fler återvinningsplatser på Trossö.
Svar på medborgarförslag om äventyrsbad.
Svar på medborgarförslag om fler volontärer inom äldreomsorgen.
Svar på medborgarförslag om gasolgrillar på allmän plats.
Antagande av samverkansplan för biosfärsområde Blekinge Arkipelag.
Anmälningsärende.
Finansiering av utökad investeringsutgift för ombyggnad av Tullskolan.
Övigt.

1

9 augusti 2011

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 9
augusti 2011.
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Information och föredragningar.
Förlängning av förordnande som förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.
Utvärdering av samverkansavtalet.
Ansökan om medel ur projektbudgeten till personalpolitiskt program.
Förslag om fortsatt arbete med styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Svar på remiss över betänkande offentlig upphandling från eget företag och
vissa andra frågor (SOU 2011:43)
Utvärdering av försöksperiod med tjänsteman i beredskap.
Handlingsprogram skydd & beredskap 2011-2014.
Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommun samlade verksamhet.
Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för AB Karlskronahem.
Ändring av ägardirektiv för Affärsverken Karlskrona AB avseende
skärgårdstrafik.
Tydligt medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening.
Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun.
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581).
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
Svar på motion om utbyggnad av gång- och cykelväg längs del av
Mjöviksvägen i Nättraby.
Svar på motion om bygg vidare på Rosenholm.
Svar på medborgarförslag om cykelbana Hasslö-Almö-E22an.
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Torhamnsvägen till
Hallarums badplats.
Svar på medborgarförslag om gångbro över Lyckebyån.
Svar på medborgarförslag om förbättrad cykelbana vid korsningen av
infartsleden vid Skönstaviks camping.
Svar på medborgarförslag om handikappväg i backen på väg till
Hässlegården.
Svar på medborgarförslag om ny biblioteksbyggnad.
Kommunala val
Ansökan om deltagande i etapp 3 ab Energimyndighetens program uthållig
kommun.
Anmälningsärende.
Övrigt

1

6 september 2011

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 6
september 2011.
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Information och föredragningar.
Kommunala val
Information om tvårätterssystem- ekonomiska förutsättningar.
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål, förslag till
serviceförvaltningen.
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål, förslag till
kommunledningsförvaltningen.
Justering av internbudget 2011 gällande porto och tryck/klimartsmart
administration.
Svar på remiss om betänkandet likvärdiga förutsättningar- översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
Svar på remiss Blekinges regionala kulturplan.
Redovisning av arbetsmarknadsstatistik.
Ansökan om projektbidrag Pax Baltica.
Projekterings- och investeringstillstånd för Lyckåvallen.
Avgifter Kulturskolan.
Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samalade
verksamhet.
Svar på medborgarförslag om att öppna spårvagnstunneln undet Trossö för
biltrafik.
Svar på medborgarförslag om att göra vägen bredare på Trombgatan.
Svar på medborgarförslag om hängbro från Dragsö till Högaholm, Högaholm
till Kålö, samt träbro vidare till Långö.
Anmälningsärende.
Övrigt
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4 oktober 2011

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 4
oktober 2011.
§ 210 Information och föredragningar.
§ 211 Ianspråkstagade av medel för ny brandväggslösning.
§ 212 Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
§ 213 Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.
§ 214 Revidering av delegationsordningarna för kommunledningsförvaltningen och
serviceförvaltningen.
§ 215 Förslag på att ingå i KRAMI- samverkan i Blekinge län.
§ 216 Sammanträdesplan år 2012 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
utskott.
§ 217 E-utvecklingsplan.
§ 218 Ny laserskannad höjddata.
§ 219 Svar på Remiss om förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar,
KOM (2011) 425 om den gemensamma fiskeripolitiken och KOM (2011) 416
om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och
vattenbruksprodukter.
§ 220 Svar på remiss om redovisning av uppdrag om förstudie om uppbyggandet av
grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam
bevarandestatus.
§ 221 Marknadsföring av kommunen genom Karlskrona Hockey.
§ 222 Yttrande angående tematiskt tillägg för översiktsplanen med inriktning på
vindkraft i Ronneby kommun.
§ 223 Försäljning av fastigheten Galjonsfiguren 6, förre detta gruppboende Elersväg
1.
§ 224 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2011.
§ 225 Miljöbokslut för år 2010.
§ 226 UBC Sports Commission.
§ 227 Beslut avseende den regionala kollektivtrafikmyndighetens övertagande av
huvudmannaskapet för kollektivtrafiken.
§ 228 Förslag tillåtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge 2012.
§ 229 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommuns politiker ska bli
papperslösa.
§ 230 Svar på medborgarförslag om fortsatt utbyggnad av alternativ energi i
Bubbetorp.
§ 231 Svar på medborgarförslag om att leverera sk svart fiber till företagare inom
Karlskrona kommun för datakommunikation.
§ 232 Svar på medborgarförslag om att förbättra sopstationen på Trossö.
§ 233 Svar på medborgarförslag om en isbana på Fisktorget.
§ 234 Svar på medborgarförslag om äventyrsbad i Karlskrona simhall.
§ 235 Svar på medborgarförslag om ny fritidsgård i Nättraby.
§ 236 Svar på medborgarförslag om mer utbud utav ungdomsgårdar, främst till äldre
ungdomar.

1 november 2011

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 1
november 2011.
§ 242 Information och föredragningar.
§ 243 Ianspråkstagade av medel för ny brandväggslösning.
§ 244 Framställan om att få ta i anspråk medel ur kommunstyrelsens
investeringsreserv.
§ 245 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år 2012.
§ 246 Arvode för förtroendevald revisor vid gruppsammanträden och
kommunfullmäktiges sammanträden.
§ 247 Inrättande av visionsråd för samhällsbyggnad.
§ 248 Ansökan om projekteringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola.
§ 249 Investeringstillstånd för handikappanpassning av två badplatser.
§ 250 Regler för försäljning av kommunal mark och fast egendom.
§ 251 Revidering av delegationsordning för kommunledningsförvaltningen.
§ 252 Bildande av näringslivsbolag i Karlskrona kommun.
§ 253 Svar på remiss om handlingsprogram för räddningstjänst.
§ 254 Risk- och sårbarhetsanalys- Karlskrona kommun.
§ 255 Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581).
§ 256 Förslag till internbudget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014 för
kommunledningsförvaltningen.
§ 257 Förslag till taxor 2012.
§ 258 Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
§ 259 Anvisningar för uppföljning 2012.
§ 260 Ny parkeringsstrategi på Trossö.
§ 261 Förslag om revidering av marknadsplan 2012-2014, Blekingetrafiken, samt
avtal om justerat ägarbidrag.
§ 262 Svar på motion om mötestider i kommunfullmäktige och i nämnderna.
§ 263 Svar på motion om drogtester i skolan.
§ 264 Svar på motion om fortsatt upprustning av Jämjö centrum.
§ 265 Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala idrottsplats.
§ 266 Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
§ 267 Svar på motion om Saltö bollplan.
§ 268 Svar på motion om FAS3.
§ 269 Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokal föreskrifter § 19 om
hund.
§ 270 Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardpark i centrala
Karlskrona.
§ 271 Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner på Arena
Rosenholm.
§ 272 Svar på medborgarförslag om at verkställa kommunfullmäktiges beslut
gällande ickedjurtestade produkter.
§ 273 Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala ordningsföreskrifter §
18 om hund.
§ 274 Svar på medborgarförslag om belysning på Augersumsvägen.
§ 275 Svar på medborgarförslag angående utbyggnad av kaj vid Scandic Hotell.

1

29 november 2011

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 29
november 2011.
§ 291
§ 292
§ 293
§ 294
§ 295
§ 296
§ 297
§ 298
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§ 300
§ 301
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§ 303
§ 304
§ 305
.

§ 306
§ 307
§ 308
§ 309
§ 310
§ 311
§ 312
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§ 316
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§ 320
§ 321
§ 322
§ 323

Information och föredragningar.
Uppföljning per den 31 oktober 2011 för serviceförvaltningen.
Uppföljning per den 31 oktober 2011 för kommunledningsförvaltningen.
Svar på remiss om Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet.
Rekrytering av förvaltningschef på handikappförvaltningen.
Förlängning av förordnade som förvaltningschef.
IT- investering 2012.
Verksamhetsplan 2012, funktionen säkerhet och trygghet.
Utökad finansieringsram för ombyggnad av Rådhuset.
Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare.
Projekterings- och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad korttidsboende
på Kiselvägen i Rödeby.
Förslag till social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012-2014
Ägardirektiv för Näringslivsbolag.
AB Arena Rosenholm Karlskrona hemställer om att få i uppdrag att
teckna samarbetsavtal med Statens Martima Museer
Uppföljning per den 31 oktober 2011 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Förslag till ändrat reglemente för utbildningsnämnden.
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
Ändring av stadgar för föreningspris, idrottsstipendier och Hillerödspriset.
Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antalet jobb ska öka”.
Revidering av finansiella riktlinjer.
Energi- Klimatprogram Karlskrona kommun.
Svar på motion arbete åt alla.
Svar på motion om att säga upp avtalet med migrationsverket.
Svar på motion om införande av föräldrainformation om skolk via sms i
Karlskrona kommuns skolor.
Svar på motion om att minimera ungdomsarbetslösheten.
Svar på medborgarförslag om försäljning av Östersjöhallen och idrottshallen,
samt byggande an nya hallar i Rosenholm.
Svar på medborgarförslag om ett stopp i Garpahamnen, Hasslö i
samband med sommarbåtturen som lägger till på Aspö.
Svar på medborgarförslag om att låta all trafik på väg in till stan få busstorget
som ändhållplats.
Svar på medborgarförslag om ny anläggning för brandförsvaret och
ambulanscentralen.
Svar på medborgarförslag om flera bussar mellan Kättilsmåla och Lyckeby
och omvänt.
Svar på medborgarförslag om sommartrafik från Trossö vid Djupsviks brygga
på Aspö till Horns brygga på Hasslö.
Svar på medborgarförslag om att kollektivtrafiken bör ha tätare trafik i
områden som växer.

29 november 2011

§ 324 Svar på medborgarförslag om kollektivtrafikens dag.
§ 325 Svar på medborgarförslag om förbättrad kommunikation till Sturkö.
§ 326 Svar på medborgarförslag om att göra Amiralen till knutpunkt för
Karlskronas busslinjer.
§ 327 Svar på medborgarförslag om ersättning till arbetsgivare där de
förtroendevalda är tjänstlediga.
§ 328 Svar på medborgarförslag om infartsleden till Karlskrona centrum.
§ 329 Svar på medborgarförslag om bullerplank.
§ 330 Svar på medborgarförslag trafiksituationen på Sunnavägen.
§ 331 Svar på medborgarförslag om att plats till återvinningsstation ska ingå i
avtal vid exploateringssamarbete med vissa företag.
§ 332 Svar på medborgarförslag om utökning av tomter inom kommunalägd mark i
Fridlevstad.
§ 333 Svar på medborgarförslag om namnsättning av kvarter, gränder rondeller.
§ 334 Svar på medborgarförslag om att anlägga en betongsskatepark i Karlskrona.
§ 335 Svar på medborgarförslag om att alla kommunala gymnasium borde erbjuda
en egen dator till eleverna.
§ 336 Serviceförvaltningens internbudget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014.
§ 337 Information om Karlskrona kommuns visionsarbete.
§ 338 Anmälningsärende.
§ 339 Begäran om att väcka frågan om budgetjustering.
§ 340 Ordförande julhälsning.
___

2

29 november 2011

Plats och tid

Samlingssalen på Ekliden och Kommunstyrelsens sessionssal,
Palanderska gården
tisdagen den 29 november 2011, kl 08.30-11.45, kl 13.15-14.25,
kl 15.30-16.45
Sammanträdet ajourneras kl 11.45-13.15, kl 14.25-15.30, kl 16.0016.10

Beslutande:

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

3

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Christina Mattisson (S)

Ledamöter

Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Sophia Ahlin (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD) kl 08.45-16.45 kl 08.45-16.45 §§
291 punkt 3-10, §§ 292-340
Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP) kl 10.30-16.45 §§ 291 punkt 610, §§ 292-340
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 13.25-16.45 §§ 291 punkt 810, §§ 292-340

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M) kl 08.30-15.30 §§ 291
Arnstein Njåstad (M) kl 08.30-10.30 §§ 291 punkt 1-5
Lisbeth Bengtsson (S)
Håkan Eriksson (S)
Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-10.30 §§ 291 punkt
1-5
Bruno Carlsson (SD) kl 08.30-08.45 §§ 291 punkt 12
Maria Persson (C) kl 13.15-13.25 §§ 291 punkt 7

Närvarande

Patrik Enstedt (S)
Nicklas Platow (M) kl 15.30-16.45 §§ 292-340
Bruno Carlsson (SD) kl 08.45-16.45 §§ 291 punkt 310, §§ 292-340
Anna Ekström (FP) kl 08.30-11.45 §§ 291 punkt 1-6
Maria Persson (C) kl 08.30-11.45, kl 13.25-16.45 §§
291 punkt 1-6, 8-10, §§ 292-340
Ulf Hansson (V)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Redovisningschef Bengt Nilsson
Informationschef Ulla Nelsson kl 08.30-14.25 §§ 291
Kommunjurist Maria Thuresson
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Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström kl 08.30-14.25 §§ 291
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman kl
09.25-16.45
Controller Helena Olsson kl 08.30-09.00 §§ 291-292
Controller Ida Colvin kl 08.45-09.25 §§ 291,293
Personalspecialist Nina Andrén kl 08.45-09.25 §§
291,293
IT-utvecklingschef Fredrik Sjölin kl 09.05-09.30 §§
291, 297
Sektionschef Margaretha Jansson kl 10.30-10.40 §§
291, 300
Arbetsmarknadschef Doris Larsson kl 10.30-10.40
§§ 291, 300
Jämställdhetsansvarig Birgitta Jönsson kl 10.3011.45 §§ 291, 302
Integrationsstrateg Ann-Katrin Olsson kl10.30-11.45
§§ 291, 302
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson kl 10.3011.45 §§ 291, 302
VD Michael Fransson kl 10.30-11.45, kl 13.15-13.25
§§ 291, 304
Projektledare Johnny Lilja kl 11.00-11.45, kl 13.1514.25 §§ 291, 312
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Utses att justera

Elina Gustafsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 291-340
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Elina Gustafsson

29 november 2011

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

december 2011 anslagits på
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§ 291
Informationer och föredragningar
1. Uppföljning per den 31 oktober 2011 för serviceförvaltningen,
föredras av controller Helena Olsson.
2. Serviceförvaltningen internbudget 2012 och verksamhetsplan
2013- 2014, föredras av förvaltningschef Anette Lirsjö.
3. Uppföljning per den 31 oktober 2011 för
kommunledningsförvaltningen, föredras av controller Ida Colvin och
personalspecialist Nina Andrén.
4. IT- investering 2012, föredras av IT-utvecklingschef Fredrik Sjölin
5. Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare, föredras av
sektionschef Margaretha Jansson och arbetsmarknadschef Doris
Larsson
6. Förslag till social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 20122014,föredras av jämställdhetsansvarig Birgitta Jönsson,
integrationsstrateg Ann-Katrin Olsson och handikappsekreterare
Kajsa Samuelsson.
7. AB Arena Rosenholm Karlskrona hemställer om att få i uppdrag att
teckna samarbetsavtal med Statens Martima Museer, föredragning av
VD Michael Fransson
8. Uppföljning per den 31 oktober 2011 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson och
personalchef Anneli Ekström.
9. Energi- och klimatprogram för Karlskrona kommun, föredras av
projektledare Johnny Lilja.
10. Information om Karlskrona kommuns visionsarbete, föredras av
kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren.
________
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Serviceförvaltningen
Controller SEF
Ekonomienheten
Akten

7

KS.SEF2011.54.041

§ 292
Delårsrapport per oktober 2011.
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen.
Controller Helena Olsson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens/serviceförvaltningens budgetram för 2011 uppgår
till 74,6 mnkr. Resultatet per den siste augusti för Serviceförvaltningen
visar ett underskott på 1,7 mnkr. Serviceförvaltningen prognostiserar
ett nollresultat för verksamhetsåret 2011.
Kostenheten, IT-enheten, ekonomi och personalenheten samt KKC
visar ett över- eller underskott i prognosen. Övriga verksamheter
prognostiserar nollresultat.
Det prognostiserade underskottet på kostenheten beror på ökade
allmänna omkostnader, där kostnader för reparationer och underhåll
stått för merparten. Under november och december kommer endast
akuta åtgärder att genomföras.
IT-enheten prognostiserar ett underskott som avser en
förlikningskostnad gentemot Telia Sonera.
En utvärdering av ekonomi och personalenheten samt IT-enheten har
gjorts under oktober, vilket har resulterat i en slutrapport. Inom
kostenheten har det också gjorts en utvärdering av befintlig
organisation och slutrapporten beräknas bli klar i december.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna uppföljningen för oktober 2011.
_____
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Serviceförvaltningen
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

8

KS2011.192.041

§ 293
Uppföljning per oktober 2011.
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
Controller Ida Colvin och personalspecialist Nina Andrén föredrar
ärendet.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen beräknar uppvisa ett
positivt resultat för verksamheterna 2011 med 3,0 Mnkr. Budgetramen
för 2011 uppgår till 184,8 Mnkr inkl tekniska justeringar.
Verksamheterna visar totalt sett en positiv avvikelse mot budget per
oktober om 6,0 Mnkr. Överskottet fördelas mellan verksamheterna
basbudget, projektbudget och kollektivtrafik. Merparten av överskottet
från projektbudgeten är hänförligt till återförda medel från SEF, för
förskjuten projektstart gällande upphandling av ekonomi/PA-system.
Prognosen för projektbudgeten läggs till 0,6 Mnkr. I basbudgeten
kommer större anslag att nyttjas för verksamheten under sista delen
av tertialet, prognosen för helåret läggs till 0,7 Mnkr. De politiska
verksamheterna uppvisar efter tio månader ett negativt resultat.
Underskottet för perioden, 0,3 Mnkr bedöms vara bestående varför
prognosen läggs på samma nivå. Kollektivtrafiken har återfått medel
för 2010 från Blekingetrafiken med 2,1 Mnkr. Pengarna nyttjas för att
balansera budgeten för kollektivtrafiken. Tillsammans med återsökt
moms för färdtjänst genererar detta ett positivt resultat på helåret
med 2,0 Mnkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna uppföljningen för oktober 2011.
_____
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Trafikverket
Handläggare
Akten

9

2011.451.014

§ 294
Remiss Trafikverkets Markbehovsplan för transportsystemet.
Trafikverket avser att arbeta alltmer strategiskt och strukturerat med
den mark som transportsektorn efterfrågar och behöver och då både
ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.
Syftet med markbehovsplanerna är att utgöra underlag:
• vid diskussioner med kommuner och andra aktörer om
transportsektorns strategiska markbehov.
• för Trafikverkets yttranden vid prövning av eller agerande i
samband med kommuners, företags eller enskildas
önskemål om förändringar i markanvändningen eller
önskemål om fastighetstransaktioner. Markbehovsplanen
ska även utgöra underlag för Trafikverkets utpekande och
beskrivning av riksintressen.
• För beslut om anskaffning av rådigheter för markområden
och om upplåtelser av markområden.
Markbehovsplanerna består dels av en nationell del med underlag
och strategier som är gemensamma för hela landet, dels kommunvisa
delar som inledningsvis tas fram för 18 pilotkommuner.
Pilotkommuner i Trafikverkets Region Syd är Kalmar, Karlskrona och
Lunds kommuner.
I planen redovisas markbehoven i de olika åtgärdsplanerna. När det
gäller ”Nationell plan för transportsystemet 2010-2021” tas
markbehoven upp gällande Kust till kustbanan, Emmaboda –
Karlskrona samt E22, Lösen – Jämjö. Trafikverket bedömer att de
markbehov som behövs för genomförande av dessa åtgärder är av
strategisk betydelse.
Riksintressen
Under rubriken riksintressen redovisas de aktuella riksintressena för
vägtrafik, järnväg och sjöfart. När det gäller sjöfart bör det anges att
Karlskrona hamn är en s.k. TEN-T kategori A hamn. Beskrivningen
bör också kompletteras med att utöver en betydande RoRo-trafik mot
Polen bedrivs också en omfattande passagerartrafik mot samma land.
Forts
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§ 294 forts
Remiss Trafikverkets Markbehovsplan för transportsystemet.
Vidare ingår sjölänken Karlskrona-Gdynia i TEN-T initiativet
Motorways of the Sea (MoS)
Strategiska markbehov
Vad avser ”Länstransportplan 201-2021” konstateras att riksvägarna
27 och 28 tillsammans utgör viktiga norrgående länkar för transporter
inom och genom länet. Inom Karlskrona kommun har riksväg 27
samma sträckning som E22 vilket innebär att vägen ingår i den
Nationella planen. Riksväg 28 ingår i Länstransportplanen och de
delar som kvarstår inom planperioden utbyggnaden mellan
Uddabyggd och Nävragöl. Markbehovet för genomförande av dessa
åtgärder bedöms av Trafikverket vara av strategisk betydelse.
När det gäller strategiska markbehov i kommunens översiktsplan tas
bl.a. dubbelspår Gullberna - Karlskrona C upp. Trafikverket skriver att
markbehovet ska kartläggas i det fortsatta planeringsarbetet. Detta
ställer Karlskrona kommun upp på men som en konsekvens av detta
kan man inte säga som Trafikverket att det inte finns något strategiskt
markbehov. Detta kan enligt kommunens uppfattning konstateras
först när man i planeringen kommit fram till vilket markbehov som
finns. Detta resonemang gäller också markbehovet för Bergåsa
station och Gullberna/Karlskrona N.
I planen beskrivs markbehovet för Verköbanan och i anslutning till
Verköhamnen. Trafikverket konstaterar att om godstrafiken i framtiden
utvecklas och blir omfattande finns behov av att utreda hur nuvarande
plankorsning mellan Österleden och Verköbanan kan lösas. Man
konstaterar att markbehovet för att tillgodose funktionella förbindelser
för järnvägs- och vägtrafik till/från Verkö är av strategisk betydelse för
Trafikverket. I detta instämmer Karlskrona kommun till fullo.
Trafikverket konstaterar att kommunens tankar för utvecklingen av
Verköhamnen innebär ökade godsflöden på väg. Med anledning av
detta efterlyser man en lämplig korridor i översiktsplanen för en
framtida direktförbindelse mellan E22 och Verkövägen. I kommunens
översiktsplan anges att nuvarande framtida vägstråk (Bengtsaleden)
utgör ett utredningsområde i syfte att upphäva gällande detaljplan för
Bengtsaleden. Karlskrona kommun inser att en alternativ korridor
måste tas fram då nuvarande framtida stråk (Bengtsaleden) utgör ett
riksintresse.
Markbehovet för en ny framtida kombiterminal efter att
godsbangården vid Karlskrona C slopas och rivs tas också upp.
Trafikverket konstaterar att markbehovet för denna terminal kan bli
strategiskt.
Forts
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§ 294 forts
Remiss Trafikverkets Markbehovsplan för transportsystemet.
När det gäller Karlskrona C/Pottholmen påpekar Trafikverket att de
utrymmen som behövs för att tågtrafiken ska kunna bedrivas rationellt
på Karlskrona bangård är av strategiskt intresse. En rationell tågtrafik
är också av intresse för kommunen.
En fortsatt utbyggnad av E22 tas också upp av Trafikverket. Framtida
åtgärder på delen Nättraby – Björketorp ligger utanför den nu
gällande planen. Trafikverket konstaterar att markbehovet för denna
utbyggnad är strategiskt, liksom en framtida breddning av E22 från 3
till 4 körfält på delen Rosenholm (Karlskrona Väst) och Lösen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Trafikverket Region Syd tillkännage de synpunkter som
Kommunledningsförvaltningen anfört ovan, samt
2. att i övrigt tillstyrka Trafikverkets förslag.
_______
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Personalchef
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

KS2011.272.021

§ 295
Rekrytering av förvaltningschef.
Maria Persson har slutat som förvaltningschef för
handikappförvaltningen (HF) och är nu förvaltningschef för barn- och
ungdomsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
tjänsten som förvaltningschef för HF ska återbesättas. Kostnad för att
genomföra rekrytering beräknas till ca 100 000 SEK inkl annonsering
och personbedömning. Kommunstyrelsen i form av Camilla
Brunsberg, Börje Dovstad och Christina Mattisson,
handikappnämndens presidium, kommundirektör och personalchef
samt fackliga företrädare föreslås bilda rekryteringsgrupp/er för
beredning av tillsättningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att företrädare för kommunstyrelse, HN och kommunledning enligt
ovan samt fackliga företrädare utses till rekryteringsgrupper,
2. att anvisa 100 000 SEK för kostnader i samband med
rekryteringsarbetet, samt
3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett
2012.
______
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Personalchef
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

KS2011.294.023

§ 296
Förlängning av förordnanden som förvaltningschefer
Ann-Katrin Olssons förordnande som förvaltningschef, Idrotts- och
fritidsförvaltningen löper ut 2011-12-31.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att förlänga Ann-Katrins Olssons förordnande som förvaltningschef,
Idrotts- och fritidsförvaltningen längst t o m 2013-12-31.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

KS2011.516.005

§ 297
IT-investering 2012
Arbetet med att införa MSKD 4.1 pågår och fokuserar i första fasen på
att förbättra AD strukturen (active directory) för att höja säkerheten
och möta krav på rättighetshantering inom kommunen. Till årsskiftet
går projektet över i fas två som innebär införande av Windows 7 och
Office 2010 som ersättning för Windows XP samt Office 2003.
Kostnaden för införande av Windows 7 och Office 2010 beräknas till
3.1 mnkr och finansieras genom ianspråktagande av den central IT
budgeten enligt budgetbeslut. I kostnaden ingår alla delar för
införandet förutom ökad licenskostnad för Office 2010 som efter
beslut på kommunens ledningsgrupp nycklas ut på förvaltningarna
baserat på antalet klienter (skolan undantaget då de har särskilt
avtal).
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 november 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Sophia Ahlin (M) yrkar att beslutet expedieras för kännedom till
alla nämnder/styrelser.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Sophia Ahlins tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Sophias Ahlins
tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att i enlighet med budgetbeslut finansiera införandet av Windows 7
och Office 2010 med 3.1 mnkr genom ianspråktagande av den
centrala IT budgeten under kommunstyrelsen, samt
2. att beslutet expedieras för kännedom till alla
nämnder/styrelser.
_____
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Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten

KS2011.515.163

§ 298
Verksamhetsplan 2012, funktionen för trygghet och säkerhet
Funktionen för trygghet och säkerhet tillhör avdelningen för styrning
och ledning på kommunledningsförvaltningen. Funktionen ansvarar
för kommunövergripande planering för och uppföljning av
säkerhetsarbete. Arbetet sker i samverkan med förvaltningar, bolag
och Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Enligt Handlingsprogram Skydd och Beredskap 2011-2014
(2011.300.178) ska en årlig verksamhetsplan för funktionen tas fram
och beslutas av kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att fastställa verksamhetsplan 2012 funktionen för trygghet och
säkerhet.
_____
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Kommunfullmäktige
Handläggare
Akten

KS2010.154.295

§ 299
Utökad finansieringsram ombyggnad Rådhuset.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2010 om
investeringstillstånd och finansieringstillstånd med nyupplåning
på 28 mnkr för om- och tillbyggnad av Rådhuset för
Domstolsverkets räkning. Den externa hyresgästen kommer att
betala hela investeringskostnaden med en avskrivningstid på 6
år.
Det kan nu konstateras att den tilldelade finansieringsramen
kommer att överskridas innan projektet är slutfört. Anledningen
är att det i komplicerade äldre byggnader som Rådhuset uppstår
många överraskningar under byggtiden eftersom inte alla fakta är
kända när projektet projekteras och handlas upp.
De svårigheter som uppstått under projektets gång har varit av
varierande karaktär, främst hänförliga till byggnadens ålder,
tidigare gjorda renoveringar och tillbyggnader samt att
nyttjaren/hyresgästen har haft sin verksamhet i gång under
byggnadstiden.
Projektets färdigställandetid har flyttats delvis på grund av
tilläggsbeställningar från hyresgästen, men också på grund av de
ändrade förutsättningar som framkommit under projektets gång.
Tidsförskjutningen innebär ingen ökad entreprenadkostnad, men
ett förlängt åtagande medför ökade kostnader för projektledare
och kontrollanter.
Ändrings- och tilläggsarbeten uppgår till ca 3 mnkr, exklusive
driftsåtgärder som finansieras med fastighetsavdelningens egna
underhållsmedel. Utökat rivningsåtagande uppgår till cirka 1
mnkr.
Projektets slutkostnad prognostiseras till ett överskridande på 4
mnkr jämfört med den ursprungliga kalkylen. Utöver tidigare
beslutad finansieringsram erfordras 4 mnkr för att slutföra
projektet.
Den utökade investeringskostnaden kommer att betalas av
hyresgästen genom investeringstillägg som avskrives under 6 år.
Forts
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§ 299 forts
Utökad finansieringsram ombyggnad Rådhuset.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att utöka tidigare tilldelad finansieringsram på 28 mnkr med 4 mnkr,
till total finansieringsram med nyupplåning på högst 32 mnkr.
_____
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Samtliga nämnder/styrelser
Arbetsmarknadsenheten
Ekonomienheten
Controller KLF
Akten

KS2011.530.754

§ 300
Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i Karlskrona
kommun
I syfte att dämpa utvecklingen av antalet hushåll i Karlskrona
kommun som är eller blir beroende av ekonomiskt bistånd för
sin försörjning, föreslår socialnämnden att 20 aktuella
bidragstagare i stället erbjuds ett kommunalt beredskapsarbete
under 12 månader.
Erbjudandet ska då riktas till bidragstagare, som bedöms stå till
arbetsmarknadens förfogande. Denna grupp beräknas idag omfatta brutto ca 600 personer. Inom gruppen ska i sin tur sedan
en prioritering ske av personer, som har små eller rent av inga
möjligheter att få ett arbete inom en snar framtid. Inriktningen är
samtidigt att bidrag till nystartsjobb ska kunna erhållas från
arbetsförmedlingen. Detta innebär då att enbart bidragstagare
äldre än 24 år kan komma i fråga.
De utvalda 20 personerna kommer således att uppbära lön från
kommunen under dessa 12 månader. Behovet av ekonomiskt
bistånd bortfaller samtidigt. Kravet är dessutom att aktuella
personer ansluter sig till en arbetslöshetskassa och betalar den
månatliga medlemsavgiften. På detta sätt kommer personerna
efter anställningsårets slut att bli berättigade till
arbetslöshetsersättning, ifall de inte redan innan dess fått ett
jobb på den öppna arbetsmarknaden. Kommunen behöver
därmed inte heller betala ut något ekonomiskt bistånd till
personerna under detta andra år.
Den av socialnämnden nu föreslagna modellen har för övrigt
med framgång redan prövats i andra kommuner. I vår
samarbetskommun Växjö har som exempel hela 300 personer
från den aktuella målgruppen erhållit kommunala
beredskapsanställningar under det senaste året.
Finansiering
Kostnaderna för de föreslagna 20 beredskapsjobben beräknas
för helår uppgå till brutto ca 6 250 000 kronor.
Forts
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§ 300 forts
Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i
Karlskrona kommun
Från detta kan sedan avräknas förväntade bidrag från
arbetsförmedlingen varigenom nettokostnaden kan begränsas
till dryga 3 600 000 kronor, vilket då motsvarar en bidragsandel
om ca 42 %. Av denna återstående kostnad kan sedan
egentligen ytterligare knappt 1 900 000 kronor (= ca 52 %)
avräknas motsvarande det bortfallande behovet av ekonomiskt
bistånd under motsvarande period. Den slutliga merkostnaden
för kommunen skulle därmed reellt sett begränsas till ca
1 740 000 kronor. Tyvärr kan inte denna sista del budgettekniskt
sett i nuläget hämtas hem, eftersom det ekonomiska biståndet
med all sannolikhet är kraftigt underbudgeterat för år 2012. Den
föreslagna modellen innebär däremot att den negativa avvikelsen på ekonomiskt bistånd kommer att kunna begränsas åtminstone under de närmaste två åren.
Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning är det lämpligaste sättet att lösa den erforderliga finansieringen av projektet
att disponera nödvändiga medel ur kommunstyrelsens särskilda
reserv för välfärd i Budget 2012. Resurserna ska då tillföras
kommunledningsförvaltningen, eftersom det är dess
arbetsmarknadsenhet som kommer att vara ansvarig för de nya
beredskapsjobben i kommunen.
Ärendet har behandlats parallellt i Socialnämnden.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tillstyrka socialnämndens förslag till projekt med aktiva åtgärder under 12 månader riktade till 20 arbetslösa bidragstagare
i Karlskrona kommun med starttidpunkt den 1 januari 2012,
2. att för genomförande av projektet utöka kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens budgetram med 3 610 000
kronor,
3. att täcka denna utökning genom en motsvarande
omdisposition av medel från kommunstyrelsens särskilda reserv
för välfärd,
4. att som förutsättning för deltagande i projektet ska gälla att
respektive individ samtidigt ansluter sig till en
arbetslöshetskassa,
Forts
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§ 300 forts
Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i
Karlskrona kommun
5. att samtidigt ge kommunledningsförvaltningen och
socialnämnden i uppdrag att i samverkan arrangera åtgärder i
enlighet med socialnämndens förslag, samt
6. att dessutom ge nämnder och kommunala bolag i uppdrag att
tillsammans med kommunledningsförvaltningen tillskapa 20 arbetsplatser till projektet
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.523.293

§ 301
Projekterings- och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad av
korttidsboende på Kiselvägen i Rödeby
Utifrån brandsäkerhetsskäl har handikappnämnden för avsikt att
lämna befintliga lokaler på Elers väg i Spandelstorp och i stället
flytta verksamheten till inom kort ledigställda lokaler på
Kiselvägen i Rödeby. Dessa lokaler blir tillgängliga genom att
den nuvarande korttidsverksamheten kring årsskiftet kommer att
flytta till den om- och tillbyggda ”Blåvingen” på Bergåsa/V Mark.
För att kunna flytta verksamheten till Kiselvägen krävs då en
viss tillbyggnad av lokalerna och en smärre anpassning av
utemiljön. Utgiften för dessa åtgärder beräknas av tekniska
nämnden till totalt ca 1,7 miljoner kronor. Eftersom projektet inte
har initierats förrän nu, finns inte i nuläget några särskilda medel
avsatta för dess genomförande.
Tekniska nämnden föreslår därför att överblivna medel från
avslutad investering i arbetsmiljöåtgärder vid Stadsbiblioteket
tillsammans med icke intecknat investeringsutrymme för
fastighetsavdelningens klumpanslag i Budget 2012 tas i anspråk
för att finansiera detta projekt. Den tillkommande
hyreskostnaden för handikappnämnden beräknas samtidigt till
150 tkr per år och kommunledningsförvaltningen förutsätter då
att denna merkostnad kan inrymmas inom handikappnämndens
befintliga budgetramar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 1,8 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av
korttidsboende på Kiselvägen i Rödeby,
2. att finansiera detta belopp genom att dels omdisponera
överblivna medel om 1,1 miljoner kronor inom 2011 års
investeringsram för Fastighetsverksamhet, dels ianspråkta
resterande 0,6 miljoner kronor ur 2012 års fastställda
investeringsutrymme för Fastighetsverksamhet,
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden både projekteringsoch investeringstillstånd för detta projekt, samt
4. att tillkommande hyreskostnader ska inrymmas inom
handikappnämndens från år 2012 tilldelade budgetramar.
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Handläggare
Akten

KS2010.574.109

§ 302
Förslag till Social Mångfaldsplan för Karlskrona kommun 20122014.
Jämställdhetssansvarig Birgitta Jönsson, integrationsstrateg AnnKatrin Olsson och handikappsekreterare Kajsa Samuelsson föredrar
ärendet.
Kommunfullmäktige har fattat beslutat om att en Mångfaldsplan ska
tas fram för Karlskrona kommun vilken ska omfatta i
diskrimineringslagen upptagna områden kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder.
Mångfaldsplanen ersätter de tidigare planerna
•
•
•
•

Plan för etnisk mångfald för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet för åren 2009 – 2011
Politiskt Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun 20102011
Jämställdhetsplan för Karlskrona kommun 2009 - 2011
Handikappolitiskt program med tillhörande handlingsplan för
Karlskrona kommun

Syftet med en samlad mångfaldsplan är att skapa ett gemensamt
förhållningssätt i nämndernas och styrelsernas egna åtaganden.
Förslaget är att planen prövas och omarbetas samtidigt dvs. med det
intervall som Diskrimineringslagen kräver inom jämställdhetsområdet
vilket är vart tredje år.
Förslaget har skickats ut på remiss till berörda föreningar,
handikappföreningar och etniska föreningar, alla nämnder och
bolagsstyrelser. Lista finns upprättad över de som besvarat remissen
samt sammanfattning av remissvaren. De bilagor som avser
arbetsvärdering och lönekartläggning med tillhörande analys kommer
att levereras senare. Revidering har i vissa fall skett av den
föreslagna planen baserat på framkomna synpunkter. Dessutom
föreslås att nämnderna även gör en handlingsplan för tre år med årlig
uppföljning i verksamhetsberättelsen, för att förenkla hanteringen.
Forts
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§ 302 forts
Förslag till Social Mångfaldsplan för Karlskrona kommun 20122014.
Då planen fastställts kommer denna att läggas in på kommunens
intranät och på den externa webbplatsen. En populärversion kommer
även att tas fram av planen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 november 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för politiska
överläggningar.
Ordförande och Ola Svensson (SD) yrkar bifall till Sofia Bothorps
återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag
eller återemitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att
återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
____
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VD Moderbolaget
Näringslivs- och utvecklingschef
Akten

KS2011.77.107

§ 303
Återremitterat ärende: Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona
kommun, Ägardirektiv
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 1 november 2011
återremitterades ägardirektiven avseende det föreslagna
näringslivsbolaget/AB Arena Rosenholm Karlskrona.
Föreslaget till ägardirektiv har reviderats och kompletterats efter
kommunstyrelsens sammanträde och ett nytt förslag till ägardirektiv
framgår av upprättad bilaga.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2007.164.875

§ 304
AB Arena Rosenholm Karlskronas hemställan om att få i
uppdrag att teckna samarbetsavtal med Statens Maritima
Museer.
VD Michael Fransson föredrar ärendet.
Marinmuseum i Karlskrona planerar att uppföra en ubåtshall. Målet är
att skapa ett unikt besöksmål i världsklass och med potential att
attrahera besökare från hela världen.
2014 ska ubåten Neptun vara ombyggd till museiubåt och
tillsammans med Sveriges första ubåt Hajen vara inbyggda i den nya
ubåtshallen. Ubåtshallen skall erbjuda framtida besökare en modern
och interaktiv utställning som lyfter fram och kompletterar ubåtarna.
Detta bedöms öka antalet besökare till Marinmuseum från dagens
200 000 besökare till 230 000 besökare. Utbyggnaden av
Marinmuseum gynnar hela regionen och i synnerhet Karlskrona
kommun samtidigt som en del av kalla krigets kulturarv kan bevaras
och levandegöras.
Ökning av antalet besökare till museet ger avkastning i lokala företag i
form av fler arbetstillfällen, nystart av företag mm. Nya
turismaktiviteter och marknadsföringskoncept bör kunna följa i spåren
av den nya ubåtshallen.
Med anledning av uppförandet av denna nya ubåtshall har ett förslag
till samarbetsavtal tagits fram mellan Statens Maritima Museer och
AB Arena Rosenholm Karlskrona gällande biljettförsäljning. Avtalet
avser köp av biljetter för 750 000 kr per år under en sjuårsperiod och
motsvarar ca 5 700 biljetter. Värdet på avtalet uppgår till ca 5,2 mkr
(750 000kr x 7 år). Arenabolagets egna kapital uppgick 31 dec 2010
till 600 tkr. Avtalets värde är stort i för hållande till bolagets egna
kapital. Avtalet får därmed anses vara av principiell karaktär vilket
innebär att kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan.
Om arenabolaget inte säljer biljetter motsvarande 750 000 kr och
bolagets resultat blir negativt får AB Karlskrona Moderbolag får i
sådant fall ge bolaget koncernbidrag för att täcka eventuell förlust.
Forts
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§ 304 forts
AB Arena Rosenholm Karlskronas hemställan om att få i
uppdrag att teckna samarbetsavtal med Statens Maritima
Museer.
Risken att bolaget inte säljer biljetter motsvarande 750 000 kr får
anses liten i förhållande till den attraktion och den möjlighet
ubåtshallen blir. Avtalet avser biljettköp motsvarande ca 20% av den
beräknade ökningen av besökare. Om det genom ett politiskt beslut
skulle bestämmas att entréavgiften tas bort för Statens museer
upphör avtalet att gälla. Avtalsförslaget bifogas.
Ärendet behandlades på AB Arena Rosenholms styrelsemöte den 18
oktober och på AB Karlskrona Moderbolags styrelsemöte den 27
oktober.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att ge AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att teckna
samarbetsavtal med Statens Maritima Museer om köp av biljetter hos
museet för 750 000 kr per år under en sjuårsperiod.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.193.041

§ 305
Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Redovisningschef Bengt Nilsson och personalchef Anneli Ekström
föredrar ärendet.
Härmed överlämnas årets sista uppföljning per den 31 oktober för
kommunen och koncernen jämte en prognos för årets resultat.
Jämfört med delårsrapporten per sista augusti har framförallt två
finansiella poster inträffat som påverkar det prognostiserade
resultatet. Dels en ny reviderad skatteunderlagsprognos, och dels att
den underliggande referensräntan för beräkningen av
pensionsskulden har sänkts. Det är i synnerhet den sistnämnda som
påverkar den reviderade prognosen över årets resultat, som nu
beräknas uppgå till 8,7 mnkr på årsbasis jämfört med budgeterade
3,9 mnkr.
Nämndernas samlade negativa avvikelse ökar med ca -2,5 mnkr och
beräknas uppgå till -14,7 mnkr, och beror framförallt på
utbildningsnämndens och socialnämndens nya prognoser.
Beträffande socialnämnden så fastställde kommunfullmäktige §148
kommunstyrelsens förslag till hantering av denna avvikelse.
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 beslutar kommunstyrelsen
för egen del
1. att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser som prognostiserar
en negativ avvikelse att följa kommunfullmäktiges beslut, §148, i
samband med behandling av delårsrapport per den 31 augusti.
2. att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2011
Forts
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§ 305 forts
Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2011.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.115.003

§ 306
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 oktober
2011, § 129, föreslagit kommunfullmäktige att fastställa förändring i
reglementet för barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona.
Nuvarande reglemente fastställdes av Kommunfullmäktige den 28
april 2011, § 57.
I reglementet finns skrivning som inte är förenlig med den lagstiftning
som gäller för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och som
förbisågs vid revideringen.
Under rubriken Verksamhetsområde § 1 5 stycket är lydelsen För
barn och ungdomar med funktionshinder skall Barn- och
ungdomsnämnden besluta om bistånd enligt socialtjänstlagen § 6 och
skollagen 2 kapitlet 9 § (SOL §16).
Texten föreslås ändras till För barn och ungdomar i behov av särskilt
stöd skall sådant stöd ges i enlighet med vad skollagen föreskriver
avseende förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
enligt förslag.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.120.003

§ 307
Begäran om ändring av reglemente för utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 3 mars 2011, § 15,
föreslagit kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för
utbildningsnämnden i Karlskrona.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 28 april 2011, § 56
på grund av ofullständiga handlingar.
Utbildningsnämnden har nu vid sammanträde den 27 oktober 2011, §
82, föreslagit kommunfullmäktige att fastställa det reviderade förslaget
till nytt reglemente för utbildningsnämnden i Karlskrona.
Utbildningsnämndens ansvarsområden har under åren ändrats och
därför bör också det reglemente som reglerar nämndens ansvar
ändrats.
En del nya verksamheter har tillförts och andra har avvecklats eller
förts till andra nämnder de senaste åren.
Följande verksamheter har tillförts utbildningsnämnden:
Gymnasiesärskolan och Särvux.
Följande verksamheter har förts till annan nämnd: Psilander Grafiska
har tillförts kommunstyrelsen.
Följande verksamheter har avvecklats: AV-centralen från 2011.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa det reviderade förslaget till nytt reglemente för
utbildningsnämnden
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2009.780.003

§ 308
Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 28 april 2011, § 58
med anledning av återremissen på utbildningsnämndens förslag till
ändring under § 56.
I samband med inrättandet av serviceförvaltningen under
kommunstyrelsen 2008 gjordes ingen revidering av reglementet för
kommunstyrelsen. En revidering av reglementet för kommunstyrelsen
bör göras för att ge en samlad bild av de verksamheter
kommunstyrelsen har hand om. Kommunledningsförvaltningen har
därför upprättat ett förslag till reviderat reglemente.
I reglementets 7 § anges de övriga verksamheter förutom ekonomisk
förvaltning (4§), personalpolitik (5 §) och uppgifter enligt
speciallagstiftning (6 §) kommunstyrelsen har hand om. 7 § föreslås
kompletteras med följande p 12-18 för att tydliggöra vilka
verksamheter som ingår i serviceförvaltningen:
12. Gemensam kostproduktion
13. Gemensam ekonomi- och personaladministration
14. Gemensam internservice: Kundservice, Leasingbilar, transporter
och fordonshantering
Tryckeri och posthantering
15. IT och telefoni
16. Upphandlingsstöd och övergripande upphandlingsfrågor
17. Kommunhälsan
18. Karlskrona kompetenscenter
Vidare förslås att punkt 3 köp och försäljning av bostadsrätt under 8 §
Delegering från kommunfullmäktige tas bort. Inga bostadsrätter
förvaltas av kommunstyrelsen. Tekniska nämnden, som förvaltar
kommunens bostadsrätter, har i beslut den 26 januari 2011 § 3
föreslagit kommunfullmäktige att motsvarande delegation från
fullmäktige införs i tekniska nämndens reglemente.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för kommunstyrelsen i
Karlskrona kommun.
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.167.003

§ 309
Ändring av stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Hillerödspriset
Idrotts- och fritidsnämnden har påtalat att en översyn av stadgar för
föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspriset bland annat
vad gäller bostadsort behövs. En översyn av stadgarna har därför
genomförts av idrotts- och fritidsförvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att förändringar av stadgarna för föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Hillerödspriset görs enligt upprättat förslag
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.513.041

§ 310
Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antalet jobb ska öka”.
I budget för Karlskrona kommun för 2011 och planer för 2012-2013
som antogs av kommunfullmäktige 2010-12-15 finns målet ”Antalet
jobb i Karlskrona ska öka” som ett verksamhetsmål som riktar sig till
kommunledningsförvaltningen. Verksamhetsmålet ingår i avdelningen
för tillväxts uppdrag att tillsammans med externa aktörer skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Karlskrona.
Då det inte går att mäta och följa upp målet med den statistik och de
fakta som finns tillgängliga görs en översiktlig beskrivning av det som
finns att tillgå och även kring aktuella förändringar i underlagen från
centralt håll. Syftet med denna översyn av hur målet har formulerats
är att kunna beskriva målet på ett sätt som går att följa upp och mäta.
SCB:s underlag med registerbaserad arbetsmarknadsstatistik.
Syftet med den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken är att ge
årlig information om befolkningens sysselsättning såväl totalt som på
en regional nivå. Undersökningen är en totalundersökning och för att
bestämma sysselsättningen använder Statistiska centralbyrån, SCB,
information från de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år lämna
till Skatteverket samt information om företagsinkomster genom
Standardiserade räkenskapsutdrag.
Antal arbetstillfällen i en kommun anges med termen dagbefolkning
som omfattar personer som arbetar i kommunen och som bor i eller
utanför kommunen. Antal förvärvsarbetande anges med termen nattbefolkning som är alla förvärvsarbetande personer som bor i kommunen oavsett i vilken kommun de arbetar. Förvärvsarbetande definieras
som alla personer som hade avlönat arbete minst en timme per vecka
under november månad. Tillfälligt frånvarande ingår också bland de
förvärvsarbetande om de haft en kontrolluppgift med lön under året.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att SCB-statistiken, RAMS,
är mycket detaljerad, både geografiskt och tematiskt, men då den
baseras bland annat på deklarationsuppgifter blir det en naturlig
eftersläpning innan uppgifterna kan publiceras. Publicering sker så
snart de slutliga observationsregistren färdigställts.
Forts
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§ 310 forts
Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antalet jobb ska öka”.
Kommunledningsförvaltningen använder dessa mått för att analysera
kommunens tillväxt och utveckling i ett längre perspektiv, göra analys
av pendlingsströmmar och näringsgrensindelning samt till att göra
jämförelser mellan delområden inom kommunen. För att göra de mer
snabba analyserna rekommenderar vi i stället att använda de
redogörelser som arbetsförmedlingen tar fram och som kommunens
arbetsmarknadschef redovisar med jämna mellanrum.
SCB:s Arbetskraftsundersökningar, AKU
Arbetskraftsundersökningarna, AKU, är en urvalsundersökning på
nationell nivå som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för
Sveriges befolkning i åldern 15-74 år och som utförs löpande av SCB.
AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på
såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den
enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten
och står för det officiella arbetslöshetstalet. Resultaten används
tillsammans med annan arbetsmarknadsstatistik som underlag för
planering av och beslut om arbetsmarknadspolitiska program, liksom
för uppföljning av arbetsmarknadsinsatser på en nationell nivå.
Förändringar i redovisningen nationellt
Från och med den 30 september 2011 har Arbetsförmedlingen ändrat
sitt sätt att beräkna andelen arbetslösa. I stället för att som hittills relatera till befolkningen 16-64 år kommer procenttalen att baseras på
den registerbaserade arbetskraften. Arbetslösheten sätts i relation till
arbetskraften. Dessvärre är SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek
inte möjliga att bryta ner på lokal nivå. Därför har Arbetsförmedlingen
tidigare relaterat arbetslösheten till hela befolkningen i en grupp eller
på en ort. Anledningen till att Arbetsförmedlingen nu kan genomföra
den här förändringen är att ett nytt mått har tagits fram för att räkna
fram arbetskraften, den så kallade registerbaserade arbetskraften.
Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:
• Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt RAMS) som
består av alla som bor på en ort och som jobbar på orten
eller som pendlar till jobb på en annan ort. Dessa uppgifter
uppdateras en gång per år, i november.
• Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen)
• Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på
Arbetsförmedlingen).
Kommunledningsförvaltningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningens slutsatser och rekommendationer är
att formuleringen av verksamhetsmålet ska ändras och att verksamhetsmålet ska kommenteras och följas upp med hjälp av tillgängliga
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§ 310 forts
Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antalet jobb ska öka”.
uppgifter från Arbetsförmedlingen tillsammans med de redovisningar
som arbetsmarknadschefen gör återkommande.
Vid behov bör näringslivsenheten göra kompletterande
undersökningar direkt till företag och arbetsplatser i kommunen för att
få aktuella uppgifter som kan kopplas till de insatser som görs.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ta bort verksamhetsmålet ”Antalet jobb i Karlskrona ska öka”,
samt
2. att föra till verksamhetsmålet ”Andelen personer i sysselsättning
ska öka i Karlskrona kommun”.
____
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Ekonomienheten
Moderbolaget
Akten

KS2010.229.107

§ 311
Revidering av finansiella riktlinjer Karlskrona kommun
I Finanspolicyn för Karlskrona kommun och den samlade
verksamheten framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att minst
årligen eller vid behov ompröva finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna i kommunen och AB Karlskrona Moderbolag. I samband
med dessa omprövningar skall ställning tas till om förändringar kan
genomföras för att optimera den samlade verksamhetens
finansverksamhet.
Ovanstående dokument rörande medelsförvaltningen antogs av
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen under augusti
månad 2010 och har gällt fr.o.m. 101001. Då finanspolicyn endast har
gällt drygt ett år bedöms den fortfarande vara aktuell och ej i behov av
revidering. Beträffande
Dokumentet ”Finansiella riktlinjer Karlskrona kommun” föreslås
revideringar som syftar till att;
• anpassa dokumentet till förändrade förhållanden på de
finansiella marknaderna
• anpassa dokumentet till nuvarande arbetssätt med
räntesäkring via räntederivat
• minska omfattningen av dokumentet och göra det mer
överskådligt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ej ompröva nuvarande Finanspolicy antagen av
kommunfullmäktige 2010-08-26 § 116,
2. att fastställa finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun att
gälla from 120101, samt
3. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att senast under mars
månad år 2012 lämna förslag på reviderade finansiella riktlinjer för AB
Karlskrona Moderbolag.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.503.370

§ 312
Energi – och Klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020.
Projektledare Johnny Lilja föredrar ärendet.
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje
kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning
av energi. Planen fastläggs av kommunalfullmäktige.
Energimyndigheten utreder för närvarande denna lag i syfte att
anpassa lagen till det som råder i nutid, en mer strategisk syn på
energiplanering i kommuner. Kommunledningsförvaltningen har
omarbetat energiplan från 2006 till en strategisk energi- klimatstrategi
ett program. Paketet utgörs av två dokument, Energibalans och
Energi- klimatprogram. Energibalansen har i syfte att visa på nuläge i
energitillförsel och energianvändning i kommunen som geografisk
enhet samt visa på de trender som går att utläsa ur statistiken.
Energibalansen redovisas i bilaga1. Energi- klimatprogrammets syfte
är att vara underlag för ett strategiskt energiarbete i kommunen som
geografisk enhet. Arbetet i Uthållig Kommun Etapp2 har tydligt haft
inriktningen på energi- klimatstrategier i kommunerna. Dessa är
underlag för det fortsatta strategiska energiarbetet i kommunen och är
en förutsättning i samarbete och vid ansökan om medel från
nationella myndigheter likväl som i ansökningar av EU-projekt.
Uthållig Kommun Etapp3 har tydlig inriktning på förverkligande av
upprättade Energi- Klimatstrategier, bl.a. i bildande av
näringslivsnätverk. Programmet är kopplat till aktuella regionala,
nationella och EU– mål. Lokalt till måldokument, budget och
Översiktsplan 2030.
Mats Lindbom (C), Christina Mattisson (S), Sofia Bothorp (MP) och
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa Energi- Klimatprogram Karlskrona kommun 2020.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.383.030

§ 313
Svar på motion arbete åt alla.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 juni 2010, §
94 av Lena Ryge (S). Förslaget är att ge
kommunledningsförvaltningen i samverkan med
handikappförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att i
Karlskrona starta ett projekt liknande det som finns i Kristianstad.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Handikappnämnden den 1 juni 2011, 33 svarat på motionen och
beslutat att svara att ansvaret på en liknande sysselsättningsåtgärd
som Koncensus har bör i första hand ligga på kommunens
arbetsmarknadsenhet.
Koncensus övergripande mål för deltagarna är social gemenskap i en
hälsofrämjande och lärande miljö. Det är primärt en kursverksamhet
med fokus på terapi samt rehabiliterande inslag för personer med
funktionssnedsättningar.
Ansvaret för personer med funktionsnedsättningar som inte omfattas
av lagstiftningen inom LSS finns idag huvudsakligen hos landstinget,
arbetsförmedling och försäkringskassan. Kommunen samverkar med
dem som har huvudansvaret och tar kontinuerligt emot personer som
har möjlighet att nå ut på ordinarie arbetsmarknad.
Arbetsförmedlingen har en rad olika stöd till såväl individer som
arbetsgivare vid anställning av personer med hinder. Det kan vara
rätten till personligt arbetsbiträde, hjälpmedel och olika former av
anställningsstöd till arbetsgivaren.
Kommunens arbetsmarknadsenhet driver Bubbetorps Gård som är ett
arbetscenter för personer som av olika skäl står utanför
arbetsmarknaden. Målet för alla individer som finns inom
verksamheten är att nå egen försörjning via arbete eller studier. De
som finns i gårdens regi placeras där av främst socialförvaltning och
handikappförvaltningen men också arbetsförmedling och
försäkringskassa. Arbetsmarknadsenheten tar inte emot individer
själva utan arbetar endast på uppdrag av ovanstående parter.
Forts
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§ 313 forts
Svar på motion arbete åt alla.
Däremot arbetar man aktivt för att de individer som finns inom
verksamheten skall bli anställningsbara och komma få tillgång
till de stöd som arbetsförmedlingen kan ge. Det finns inte
kompetens inom enheten för att arbeta aktivt med
rehabilitering av fysiska skador samt att anläggningen
Bubbetorps Gård inte är anpassad för personer med svårare
fysiska handikapp med de arbetsmoment som idag utförs.
Finansieringen av arbetsmarknadsenhetens verksamhet sker
dels genom kommunens projektbudget dels genom att en del
av de parter som placerar individer köper platser samt viss
försäljning av tjänster inom kommunens verksamheter.
Arbetsmarknadsenheten får inte utföra sysselsättning som kan
konkurrera med den ordinarie marknaden. De enda som är
undantagna denna regel är de verksamheter som finns inom
ramen för LSS.
För att arbetsmarknadsenheten skall börja arbeta med ett
liknande koncept som Koncensus behövs ekonomiska
resurser, andra lokaler än de som finns på Bubbetorps Gård,
medarbetare med rätt kompetens samt ytterligare områden att
verka inom för att få utföra arbete.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.281.130

§ 314
Svar på motion om att säga upp avtalet med migrationsverket.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, §
72 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att vid nästa tillfälle inte
förnya avtalet med Migrationsverket om mottagande av
invandrare/flyktingar och om det är möjligt att man avbryter avtalet
omedelbart med Migrationsverket.
Socialnämnden har i beslut den 17 oktober 2011, § 130 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det finns en bred
politisk enighet om asyl- och flyktingpolitiken. En viktig förutsättning är
att kommunen tar på sig ett ansvar för att ta emot de invandrare med
skyddsbehov som beviljas uppehållstillstånd och som har behov av
en plats i en kommun för bosättning.
Karlskrona har haft överenskommelser med staten om mottagande av
flyktingar sedan mitten av 1980-talet. Därigenom finns det i
kommunen stor erfarenhet och god kompetens när det gäller
mottagande av nya invandrare i kommunen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 november 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till motionen.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Sofia Bothorp (MP), Christina
Mattisson (S), Börje Dovstad (FP), Elina Gustavsson (S) OCH
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Ola Svenssons bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Reservation
Ola Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.282.610

§ 315
Svar på motion om införande av föräldrainformation om skolk via
sms i Karlskrona kommuns skolor.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, §
72 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att utreda möjligheten att införa system där information
omedelbart ges till föräldrarna via sms när barnen uteblir från en
lektion utan giltigt skäl.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti
2011, § 89 och utbildningsnämnden den 27 oktober 2011, § 80
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnderna skriver att under
hösten kommer denna typ av frånvarorapportering även kunna
genomföras via en för barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen gemensam webbaserad utbildningsportal.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarat.
_____

29 november 2011 42

Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.423.030

§ 316
Svar på motion om att minimera ungdomsarbetslösheten.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2011,
§ 111 av Gunilla Ekelöf (FP). Förslaget är att en arbetslös ungdom
(företrädesvis ungdom som avslutat sin utbildning) som projektlärling
ska införlivas i projektorganisationer för kommande projekt, att
studerandepraktikanter inom tjänstesektorn inrättas och att
kommunen skyndsamt tar initiativet till ett möte för en gemensam
kraftsamling.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
kommunens arbetsmarknadsenhet arbetar aktivt med praktik för dem
som idag skrivs in i verksamheten. Det är praktik inom den
kommunala och inom den offentliga sektorn. Det finns en viss tröghet
inom kommunen att ta emot praktikanter även om de har blivit något
lättare der senaste året tack vare satsningen på ferieungdomar. Ett
sätt att förebygga trögheten är den utbildning som
arbetsmarknadsenheten erbjuder handledare i syfte att underlätta
mottagandet individer i behov av plats. Praktik är en väg in för många
i arbetslivet, oavsett bakgrund. Praktik för många ger ökat
självförtroende med en bättre självbild, man kan få lära sig hur
arbetslivet fungerar och det är en bra ingång till jobb. Det ger också
arbetsplatser och dess personal en bild av vad man kan få för fördelar
av att anställa en person som inte man inte tänkt på innan.
Arbetsmarknadsenheten behöver stöd ifrån de styrande såväl på
politisk som på tjänstemannanivå i att nå ut till alla förvaltningar med
budskapet att platser behövs.
Det finns idag i internbudgetens mål för 2012 ett
verksamhetsspecifikt mål som har gått som uppdrag till
kommunledningsförvaltningen och som innebär att det
fortsättningsvis också skall finnas 300 feriejobb samt att det skall
skapas 150 nya praktikplaster inom kommunen vilket kommer att
underlätta arbetet väsentligt. Det strategiska arbetet pågår där
planen tas fram för hur genomförandet av arbetet med
praktikplatserna kommer att genomföras.
Forts
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§ 314 forts
Svar på motion om att minimera ungdomsarbetslösheten.
Studerandepraktikanter inom olika specialistområden såsom
lärarutbildning, socionom eller andra högskoleutbildningar finns väl
upparbetat inom respektive förvaltning. För unga i gymnasieskolan
eller yngre finns inga upparbetade rutiner utan det löser sig då
upphov uppstår. Det finns också i planerna för hur kommunen skall
arbeta med det kommunala uppföljningsansvaret.
I samverkan mellan kommunens berörda förvaltningar görs också en
ansökan till Finsam som har till syfte att samordna alla de insatser
som görs gentemot arbetslösa ungdomar. Fokus i ansökan är att få
individen i centrum.
Det finns också ett utredningsuppdrag från kommunfullmäktige som
innebär att ta fram lösningar för ”nolltolerans mot
ungdomsarbetslöshet”. Målsättningen är att pressa ner
ungdomsarbetslösheten idag och i framtiden. Utredningen är i
dagsläget pågående och genomförs av kommunstyrelsen,
socialnämnden och utbildningsnämnden. Här finns också tankar
kring kraftsamling tillsammans med näringsliv och berörda
organisationer.
Sammanfattningsvis pågår en rad insatser med samma
inriktning som avses i motionen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 november 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Christina Mattisson (S) och Börje Dovstad (FP), Åsa Gyberg
Karlsson (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag
mot Christina Mattissons med fleras bifallsyrkande till
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
Christina Mattissons med fleras förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.423.030

§ 317
Svar på medborgarförslag om försäljning av Östersjöhallen,
samt idrottshallen och byggande av nya hallar i Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2011, § 21 av Ingemar Karlsson. Förslaget är att försäljning av
Östersjöhallen, samt idrottshallen och byggande av nya hallar i
Rosenholm.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 31 oktober 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att det finns
ett behov av ytterligare konferenslokaler i Karlskrona och kommunen
har träffat representanter för hotellnäringen i ärendet. Att använda
Östersjöhallen som konferenslokal är ett intressant förslag.
Östersjöhallen nyttjas idag av skolor och föreningslivet och en
eventuell konferenslokal i byggnaden måste kunna samnyttja lokaler
för att undvika ytterligare investeringar och för att få rimlig ekonomi i
en konferensanläggning.
Kommunen kan dock inte rikta försäljningar utan försäljningar av
fastigheter som Östersjöhallen ska i så fall utannonseras på öppna
marknaden.
Diskussionerna med representanter från hotellnäringen fortsätter för
att hitta lösningar för behovet av konferenslokaler.
Beträffande Rosenholmsområdet har ett utvecklingsråd bildats där
föreningar, fastighetsägare i området och kommunen igår. I rådet
diskuteras kort- och långsiktiga behov på Rosenholms-området, t ex
behovet av ytterligare idrottshallar, och ett förslag till utveckling av
hela området kommer att tas fram.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.243.539

§ 318
Svar på medborgarförslag om att inkludera ett stopp i
Grapahamnen i samband med sommarbåtturen som lägger till på
Aspö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
april 2010, § 52 av Natasja Kindberg-Boor. Förslaget är att inkludera
ett stopp i Grapahamnen i samband med sommarbåtturen som lägger
till på Aspö.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 31 oktober 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Kommunledningsförvaltningen har fört diskussioner med Affärsverken
som bedriver skärgårdstrafiken i Karlskrona genom ett s.k. nettoavtal
på uppdrag från Blekingetrafiken AB. Sommarbåtstrafiken finansieras
genom biljettintäkter och ett bidrag från Karlskrona kommun som går
via Blekingetrafiken AB.
Affärsverken har tidigare kört på Hasslö och den trafiken lades ner
pga. för få resande. Då Affärsverken har förlängt sommarbåtstrafiken
med maj och september månad på begäran från Karlskrona kommun
så finns det inte inom nuvarande ekonomiska ramar någon möjlighet
att finansiera skärgårdstrafik till Hasslö. Ska trafiken utökas till att
omfatta även Hasslö kommer det att kräva en extra ersättning från
Karlskrona kommun.
Med hänvisning till tidigare erfarenheter gällande resandet till Hasslö
samt att en utökad trafik innebär ökade kostnader för Karlskrona
kommun föreslår Kommunledningsförvaltningen att man i nuvarande
situation avvaktar att införa sommarbåtstrafik till Hasslö.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.748.837

§ 319
Svar på medborgarförslag om att göra busstorget som
ändhållplats för trafik in till Trossö samt ringlinje i centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23
oktober 2008, § 114 av Per Johansson. Förslaget är att låta all trafik
på väg in till stan få busstorget som ändhållplats.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att beslut om
Parkgatan fattades 2008 i samband med kommunfullmäktiges beslut
om Karlskrona kommuns investeringsbudget för 2009.
Beslutet om en centrumhållplats vid Parkgatan är också kopplat till
beslutet om en busshållplats vid Blekingegatan, dvs. i anslutning till
järnvägsstationen. Med en hållplats vid Blekingegatan fungerar
kopplingen mellan buss och tåg betydligt bättre än en hållplats på
Kungsplan (Busstorget), då man som gående i mellan Kungsplan och
järnvägsstationen måste korsa en högt trafikerad trafikled. Vidare
anses Kungsplan som ett intressant område att i framtiden
exploatera.
Från kommunens sida har man också sett det som angeläget att
resande kommer så långt in på Trossö som möjligt utan att behöva
byta buss och då har Parkgatan bedömts som det bästa alternativet.
När det gäller en ringlinje så prövas denna lösning för tillfället med
linje 10, den s.k. Citybussen. Övergång mellan Blekingetrafikens olika
linjer har alltid varit tillåten och således är också övergång till linje 10
tillåten utan att behöva lösa ny biljett.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.518.170

§ 320
Svar på medborgarförslag om ny anläggning för brandförsvaret
och ambulanscentralen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010 § 144 av Ingemar Karlsson.Förslaget är en ny
anläggning för brandförsvaret och ambulanscentralen, ett nytt Certus i
Karlskrona med sammanslagning.
Räddningstjänsten har vid sammanträde den 16 februari 2011, § 9
lämnat yttrande och beslutsförslag. Räddningstjänsten skriver att de
inte anlitat några externa konsulter och utredningsarbetet har skett
med stöd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap),
som anlitat konsulter som i sin helhet betalts av staten.
Räddningstjänsten genomförde i egen regi 2001 en utredning för at
klarlägga var en eventuell framtida brandstation lämpligen borde
placeras. Denna utredning pekade på att en placering utmed
infartsleden från E::22an till Oscarsvärn är lämplig. Även
placeringsalternativet Rosenholm var med i denna utredning.
Landstinget har fått en förfrågan om eventuellt intresse att
samlokalisera ambulansverksamheten med räddningstjänsten.
Landstinget har ännu inte tagit ställning i frågan, därför finns ingen
ambulansverksamhet med i det presenterade förslaget till ny
brandstation. Däremot så har utformningen av förslaget gjorts så att
det är enkelt att komplettera med en ambulansverksamhet
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.314.531

§ 321
Svar på medborgarförslag om flera bussar mellan Kättilsmåla
och Lyckeby och omvänt.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Emil Persson. Förslaget är flera bussar mellan
Kättilsmåla och Lyckeby och omvänt.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att i dag går
det en tur kl. 07.03 måndag - fredag från Kättilsmåla till Lyckeby och
från Lyckeby till Kättilsmåla går det en tur 06.15 och en tur 16.30. Vid
lågt resandeunderlag är det gymnasie- och arbetsresor som ska
prioriteras av Blekingetrafiken AB. Är resandet mindre än 7 personer i
snitt per tur så tas turen bort från den s.k. bastrafiken (kommunen och
landstinget täcker tillsammans kostnaderna för denna trafik). Önskar
kommunen behålla en sådan tur så får kommunen själv köpa till turen
(tilläggstrafik) och stå för det ekonomiska underskottet. Karlskrona
kommun har hittills endast köpt till turer för gymnasieresor.
I fallet med trafiken till Kättilsmåla finns idag en fungerande trafik för
gymnasieresor vilket få anses som acceptabelt, och att köpa till extra
trafik under övriga tider är inte aktuellt från Karlskrona kommuns sida.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 november 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att
klargöra möjligheten till närtrafik.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återemitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.122.539

§ 322
Svar på medborgarförslag om sommartrafik med skärgårdsbåt
från Trossö via Djupviks brygga på Aspö till Horns brygga på
Hasslö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
mars 2010, § 27 av Stig Olander. Förslaget är sommartrafik med
skärgårdsbåt från Trossö via Djupviks brygga på Aspö till Horns
brygga på Hasslö.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att man fört
diskussioner med Affärsverken som bedriver skärgårdstrafiken i
Karlskrona genom ett s.k. nettoavtal på uppdrag från Blekingetrafiken
AB. Sommarbåtstrafiken finansieras genom biljettintäkter och ett
bidrag från Karlskrona kommun som går via Blekingetrafiken AB.
Affärsverken har tidigare kört på Hasslö och den trafiken lades ner
pga. för få resande. Då Affärsverken har förlängt sommarbåtstrafiken
med maj och september månad på begäran från Karlskrona kommun
så finns det inte inom nuvarande ekonomiska ramar någon möjlighet
att finansiera skärgårdstrafik till Hasslö. Ska trafiken utökas till att
omfatta även Hasslö kommer det att kräva en extra ersättning från
Karlskrona kommun.
Med hänvisning till tidigare erfarenheter gällande resandet till Hasslö
samt att en utökad trafik innebär ökade kostnader för Karlskrona
kommun föreslår Kommunledningsförvaltningen att man i nuvarande
situation avvaktar att införa sommarbåtstrafik till Hasslö.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.523.531

§ 323
Svar på medborgarförslag om kollektivtrafiken bör ha tätare
trafik i områden som växer.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
november 2010, § 176 av Erika Andersson. Förslaget är att
kollektivtrafiken bör ha tätare trafik i områden som växer.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att i den
antagna Marknadsplanen 2012 – 2014 för Blekingetrafiken sägs att
orter med minst 1000 invånare bör ha minst 10 dubbelturer/vardag.
Med anledning av detta sägs vidare i planen att nya turer till Hasslö
och Sturkö bör införas fr.o.m. augusti 2012 för att uppfylla detta mål.
Då Trummenäs ligger längs linje 123 mot Sturkö får man således
även där tätare trafik fr.o.m. augusti 2012.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_____

29 november 2011 51

Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.163.530

§ 324
Svar på medborgarförslag om kollektivtrafikens dag.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
februari 2008, § 4 av Filip Issal. Förslaget är att kollektivtrafiken blir
avgiftsfri under ett dygn samt att föreningslivet tar ut parkeringsavgift
för parkering i Handelshamnen under detta dygn.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Blekingetrafikens ägare (länets kommuner och landstinget)har satt
upp målet att kollektivtrafikresandet för Blekinges del ska fördubblas
till 2030 med år 2008 som bas. Som delmål ska resandet öka med
10 % till år 2012, med 25 % till 2015 och med 50 % till år 2020.
I grunden är det Blekingetrafiken AB som handhar sin marknadsföring
inom de ramar som ägarna angett i Marknadsplanen. Hur
Blekingetrafiken ska nå upp till sina mål är en fråga för bolaget.
För att sätta mer fokus på bl.a. kollektivtrafiken arrangerar Karlskrona
kommun sedan ca 10 år tillbaka årligen Trafikantdagen inom ramen
för den Europeiska Trafikantveckan. Under 2011 inföll denna dag den
15 september. Vid Trafikantdagen medverkade, liksom vid tidigare
tillfällen, Blekingetrafiken AB för att föra fram kollektivtrafikens fördelar
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.24.531

§ 325
Svar på medborgarförslag om förbättrade kommunikationer till
Sturkö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2011, § 21 av Johan Genestig. Förslaget är att att man utnyttjar
mindre bussar för att ”mata” till och från Jämjöbussen (linje 2). Om
man kör med mindre bussar från Sturkökrysset vid E22 kan man öka
turtätheten och framförallt få senare kvällsturer utan att kostnaderna
ökar mycket.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att i den
antagna Marknadsplanen 2012 – 2014 för Blekingetrafiken sägs att
orter med minst 1000 invånare bör ha minst 10 dubbelturer/vardag.
Med anledning av detta sägs vidare i planen att nya turer till Hasslö
och Sturkö bör införas fr.o.m. augusti 2012 för att uppfylla detta mål.
Vilken typ av fordon som kommer att användas i den utökade trafiken
är i dagsläget inte känt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2009.713.537

§ 326
Svar på medborgarförslag om att göra Amiralen till knutpunkt för
Karlskronas busslinjer.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
september 2009, § 166 av Bengt Jönsson. Förslaget är att göra
Amiralen till en knutpunkt för Karlskronas busslinjer och en ny
busslinje från Amiralen till Rosenholm.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att i
Karlskrona kommuns Översiktsplan 2030 ingår ett framtida
stationsläge i Gullberna/Karlskrona N. Orsaken till att detta läge har
valts framför bl.a. Amiralenn är att man förutom kopplingen mellan
olika busslinjer också vill ha kopplingen till järnvägstrafiken på
Blekinge kustbana och Kust till kustbanan.
I samband med upprustningen av Kust- till kustbanan, delen
Karlskrona – Emmaboda, kommer man att förbereda
järnvägsdragningen för ett framtida tågstopp i Gullberna. För
närvarande pågår ett arbete mellan Karlskrona kommun, Trafikverket,
Region Blekinge och Blekingetrafiken AB kallat ”Åtgärdsval
Gullberna” där förutsättningarna för en trafikterminal i Gullberna
utreds. Kommer denna terminal till stånd kommer även problematiken
gällande de öst-västliga transporterna med buss att lösas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.580.024

§ 327
Svar på medborgarförslag om ersättning till arbetsgivare där
förtroendevalda är tjänstlediga.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15
december 2010, § 190 av Filip Issal. Förslaget är ersättning till
arbetsgivare där förtroendevalda är tjänstlediga.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 1 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Kommunallagen innehåller reglering av ekonomiska förmåner och
arvode till förtroendevalda liksom rätten till ledighet från anställning för
att delta i sammanträden. I kommunallagen finns inte stöd för att utge
ersättning till ett företag där den förtroendevalda är anställd.
Enlig Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda medges ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Kan inte belopp styrkas skall en schablonnivå beräknas med grund i
sjukpenningnivån.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 november 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Mats Lindboms
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Mats Lindboms avslagsyrkande på medborgarförslaget och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Mats Lindboms förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.181.510

§ 328
Svar på medborgarförslag om infartsleden till Karlskrona
centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Elsa Karlsson med flera. Förslaget är att
Infartsledens två filer in mot centrum delas så att en fil bara får
användas av miljöbilar och kollektivtrafik medan övrig trafik använder
den andra filen. Man anser att detta skulle minska utsläppen och få
flera människor att använda miljöbilar eller åka med kollektivtrafiken.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2011, § 139
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att infartsledens
dubbelfiliga sträcka är relativt kort och en uppdelning av
trafiken på denna vägdel är olämplig då det innebär flera filbyten på
en kort sträcka, dels vid påfart på den flerfiliga delen vid Oskarsvärn
och dels vid uppdelning av trafiken igen vid Skeppsbrokajen.
Totalt sett blir det en kapacitetsminskning som därmed bedöms leda
till ökad köbildning på Infartsleden samtidigt som det är svårt att
övervaka efterlevnaden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.243.510

§ 329
Svar på medborgarförslag om bullerplank.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011, § 72 av Gullan Denervik. Förslaget är att ett bullerplank
ska anläggas vid fastigheten Mossvägen 9.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2011, § 140
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har
genomfört en trafikmätning under vecka 22 2011.
Utifrån denna har det gjorts en bullerberäkning som visar på 61 dBA
ekvivalent och 70 dBA max. De gränsvärde som finns är i befintlig
bebyggelse 65 dBA ekvivalent och 70 dBA vid uteplats.
Eftersom bullerberäkningen ligger under eller lika med gränsvärdena
anser tekniska förvaltningen inte att ett bullerplank erfordras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.484.512

§ 330
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010, § 144 av Linda Forsgren och Daniel Berglund.
Förslaget är ett 1,2 km viltstängsel på Sunnavägen mellan Vikvägen
och Ekebovägen, att gräsplätten vid båthamnen i Lorensberg görs om
till något mer kulturellt, en grön oas i form av en park med glasskiosk,
en aktiv lekpark i Lindesnäs med stora klätterträd och annat roligt för
barn, samt bryggdans på somrarna som kan dra turister från
Skönstaviks camping.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 26 maj 2011, § 91
för att komplettera medborgarförslaget med svar på trafiksituationen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2011,
§ 138 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
Sunnavägen är på den aktuella vägsträckan en fyrfilig väg med
mitträcke och separata gång- och cykelbanor med skiljeremsor på
båda sidor om vägen.
Vägen tillhör huvudvägnätet (infart/genomfartsväg), vilket innebär
att trafiken prioriteras och den är därmed standardanpassad för minst
70 km/tim. Vid Marieberg och Ekebovägen finns gångtunnlar under
vägen som förbinder Marieberg med Lindesnäs och Sunnadalskolan
med Lorensberg. Därmed ges möjlighet för oskyddade trafikanter att
trafiksäkert korsa Sunnavägen för att nå angivna områden och
aktiviteter. Att här sätta upp föreslaget viltstängsel på 1,2 km är
orimligt.
Beträffande efterfrågade kommunala planer för området framgår
dessa av kommunens översiktsplan 2030. I denna anges att området
är intressant för bostadsbebyggelse, att båtuppläggningsplatsen
föreslås flyttas, eventuellt till Västra mark och att bullerfrågorna mm
då skall utredas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______

29 november 2011 58
Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.84.251

§ 331
Svar på medborgarförslag om plats för återvinningsstation ska
ingå i avtal vid exploateringssamarbete med vissa företag.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
februari 2008, § 4 av Stig Hedén. Förslaget är att kommunen i avtal
och vid exploaterings-samarbete kräver att sökande/markköpare
ska ge plats till återvinningsstation, med motivering att antalet
återvinningsstationer minskar pga brist på bra platser.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 28 oktober 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att problemet
kan inte lösas genom avtal vid exploatering mm, eftersom
exploateringsavtal endast tecknas i samband med detaljplaner, och
det är i första hand inte inom områden som är aktuella för
detajplanläggning som platser saknas.
Vid ny detaljplanläggning, kan platser för återvinningsstationer pekas
ut i planen. Ett exempel på detta är i den ganska nyligen antagna
detaljplanen över Aspö Mad, där placering av återvinningsstation
anges i planen.
Problemet med brist på platser för återvinningsstationer har dock
uppmärksammats, och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en
inventering av lämpliga placeringar av återvinningsstationer på
Trossö. Vidare så förs diskussioner mellan kommunen och
branschorganisationerna om en lösning som innebär anläggande av
nersänkta återvinningsstationer, vilka inte skulle störa omgivningen i
samma omfattning som de befintliga.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2005.221.251

§ 332
Svar på medborgarförslag om utökning av tomter inom
kommunalägd mark i Fridlevstad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2005, § 47 av Thomas Nilsson. Förslaget är att uppdra åt miljöoch byggnadsnämnden att projektera tomter för byggnation av
småhus i Fridlevstad tätort.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 november
augusti 2011, § 353 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden
skriver att flera av de områden som föreslås i medborgarförslaget kan
antas kunna utgöra goda boendemiljöer med bra livskvalitet för den
enskilde. För närvarande kan det dock konstateras att i den
kommunala tomtkön är både efterfrågan och investeringsviljan
begränsad i närliggande mindre orter. Det tillsammans med det
generella konjunkturläget gör att det inte bedöms sannolikt att en
planläggning med efterföljande utbyggnad av ett kommunalt
villaområde i Fridlevstad i närtid kan bära sina egna kostnader. Då
inga särskilda skattemedel normalt tillskjuts sådana projekt bedöms
det därför inte vara kommunalekonomiskt försvarbart att driva ett
sådant ärende. I det fall medel kan tillskjutas exploateringen, t ex
genom särskild satsning på landsbygdsutvecklingen eller dylikt, kan
frågan dock vara intressant att studeras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______

29 november 2011 60

Kommunfullmäktige
Akten

2011.360.246

§ 333
Svar på medborgarförslag om namnsättning av kvarter, gränder
och rondeller.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
augusti 2011, § 122 av Annica Frisell. Förslaget är att plats, gata eller
rondell uppkallas efter Jan- Anders Glans på tekniska kontoret med
hänvisning till att han alltid är positiv och engagerad och har varit
upphovsman till ett flertal platser och rondeller.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2011,
§ 80 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Att
namnge platser efter nu levande personer strider mot de
rekommendationer Ortsnamnsrådet har gett ut angående god
ortsnamnssed
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.338.829

§ 334
Svar på medborgarförslag om att anlägga en betongskatepark i
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
augusti 2011 § 122 av Jakob Karlstrand. Förslaget är att anlägga en
betongskatepark i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 24 oktober
2011, § 127 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
man på senare tid fått in flera förslag om skateanläggningar.
Skateboardföreningen är mest intresserad av en skatehall. De förslag
som kommit in tidigare har önskat både hall och park. I dagsläget
finns en skatehall som inte uppfyller de krav som verksamheten har.
Det finns också ett antal åkare som åker på andra platser som trappor
med mera.
En skatepark i betong kostar mellan 3 500 – 5 000 kronor per kvm.
Idrotts- och fritidsförvaltningen tittar på möjligheterna att anlägga en
skatehall. En mindre skatebana kommer att byggas vid Lyckeby
fritidsgård.
Det krävs tillskott av resurser för att kunna bygga en skateanläggning
som även kan användas för BMX-cyklar med mera.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.179.612

§ 335
Svar på medborgarförslag om att alla kommunala gymnasium
borde erbjuda en egen dator till eleverna.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011 § 44 av Beseran Behzad med flera. Förslaget är att
samtliga elever på högskoleförberedande
program på de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona bör
erbjudas en egen dator i form av ”minidator
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 27 oktober 2011, § 81
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att på
utbildningsförvaltningen pågår, tillsammans med barn- och
ungdomsförvaltningen, åren 2010 – 2014 ett så kallat ”en-till-en”projekt med syftet att höja måluppfyllelsen inom barn- och
ungdomsnämndens och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
Projektet har som mål att genomföra en gymnasieprogram- och
årskursrelevant uppdatering av tillgången till informationsoch kommunikationsteknik, inledningsvis för årskurserna 6 – 9 i
grundskolan och årskurs ett i gymnasieskolan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Serviceförvaltningen
Controller SEF
Ekonomienheten
Akten

KS.SEF2011.180.041

§ 336
Förslag till internbudget 2012 och verksamhetsplan 2012-2014
för Serviceförvaltningen.
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet.
Serviceförvaltningens budgetramar för 2012 uppgår till 76,8 mnkr.
Ramen innefattas av den budgetjustering som har gjorts avseende ITdriften där budgetmedel från kommunledningsförvaltningen har flyttats
till serviceförvaltningen.
Enheterna inom serviceförvaltningen består till ca 30 % av
budgetfinansierad verksamhet och till ca 70 % självfinansierad
verksamhet. I internbudgeten presenteras varje verksamhets
budgetramar utifrån budgetfinansierat, självfinansierat samt totala
kostnader.
Investeringsramen för 2012 samt även 2013-2014 uppgår till 2 mnkr.
Ordförande beslutar
att bilaga 1, principer för internprissättning och finansieringsprinciper
vid försäljning av måltider och livsmedel 2012 utgår.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att fastställa mål, verksamhetsplan och verksamhetsmått för
serviceförvaltningen år 2012,
2. att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2012 och
planer 2012-2014,
3. att anta internkontrollplanen för serviceförvaltningen för 2012,
4. att rapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med
bokslutet för det år som internkontrollen avser, samt
5. att delegera beslut på upp till 0,5 mnkr av investeringsbudgeten till
förvaltningschefen.
_____
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§ 337
Information om Karlskrona kommuns visionsarbete.
Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swnnergren föredrar ärendet.
Information om följande:
• Sammanfattning av visonsverkstäder 7 och 18 november.
• Upplägg 5 december,
• Visonsarbete i skolorna,
• Förslag till dialog med medarbetare av vision,
• Beställare/uppdragsgivare,
• Förslag på kommunikationsplan, samt
• Organisationsförslag,
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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§ 338
Anmälningsärende
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Förvaltningsrätten i Växjö
a) beslut 2011-10-31, mål nr 3628-11, begäran om offentligt
kommunstyrelse sammanträde den 24 oktober.
3. Sveriges kommuner och landsting
a) 11:41 Webbbaserad grundkurs om allmänna bestämmelser (AB).
b) 11:46 Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster.
c) Information 11-10- 21 vanvård av barn och unga
d) Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomioktober 2011.
4. Attestlista för serviceförvaltningen 2011-10-17.
5. Delegationsbeslut införande av kommunikationssystem.
6. Medlemsavgift 2012 till Region Blekinge.
7. Beslut tekniska nämnden 11-10-25, § 144, återkallande av beslut
11-09-27, § 118 om projekteringstillstånd för nybyggnad av
äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund.
8. Månadsrapport internbanken augusti 2011.
9. Månadsrapport internbanken september 2011.
10.Rekommendation att anta Strategi för eSamhället.
11. Ingen sammanslagning av handikappnämnden och
socialnämnden, samt dess förvaltningar.
12. Ingen sammanslagning av idrotts- och fritidsförvaltningen och
kulturförvaltningen.
13. Tackbrev för bidrag till Pax Baltica 2011.
14. Svar på remiss om synpunkter på marknadsanalys för
bredbandsutbyggnad i Nävragöl.
15. Svar på remiss om synpunkter på marknadsanalys för
bredbandsutbyggnad på Östra Hästholmen.
16. Kameraövervakning OKQ8.
17. Skrivelse angående begäran om offentligts
kommunstyrelsesammanträde då nya parkeringsstrategin för Trossö
behandlas.
18. Skrivelse om studie- och yrkesvägledning i grundskolorna i
Karlskrona.
19. Skolinspektionen, uppföljning av tillsyn i Karlskrona kommun.
20.Svar på remiss om förslaget, från avfallshantering till
resurshushållning- Sveriges avfall 2012-2017. Forts
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§ 338 forts
Anmälningsärende
21. Regionstyrelsens protokoll 11-09-07, revisorernas bedömning av
region Blekinges delårsrappport per den 30 juni 2011, samt
revisionsrapport från PWC.
22. Beslut tekniska nämndens trafikutskott 11-10-13§ 23, förlägning
av gratis parkering för miljöfordon.
23. Skrivelse daterad 11-11-09, avseende förslaget ” bättre skola
2012”.
Sophia Ahlin (M) undrar hur man kunnat fatta beslut på delegation,
när kommunstyrelsen beslutat att avslå införandet av Lynch till en
kostnad av 400 000 kr.
Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren informerar om att
det är ändrade förutsättningar nu och därför är beslutet fattats på
delegation.
_______
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Akten

2011.218.041

§ 339
Begäran om att väcka frågan om budgetjustering.
Ledamot Åsa Gyberg Karlsson (V) överlämnar en skrivelse från
Vänsterpartiet daterad den 24 november 2011 om begäran om att få
väcka frågan om budgetjustering.
Ordförande ställer proposition på om Vänsterpartiets begäran ska
behandlas i dag och finner att kommunstyrelsen beslutat att behandla
Vänsterpartiets begäran vid dagens sammanträde.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar avslag på vänsterpartiets begäran.
Christina Mattisson (S) tror inte att förslaget är heltäckande och
återkommer i kommunfullmäktige.
Jan Lennartsson (M), Ordförande, Börje Dovstad (FP) Ola Svensson
(SD), Carl-Göran Svensson (M) och Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag
på Vänsterpartiets förslag till budgetjustering.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg Karlssons begäran om
budgetjustering mot Mats Lindboms med fleras avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå Åsa Gyberg Karlssons
begäran om budgetjustering.
Omröstning begärs
Den som vill biträda Åsa Gybergs Karlssons förslag röstar Nej, den
som vill avslå det samma röstar Ja.
Följande röstar nej: Åsa Gyberg Karlsson (V)
Följande röstar ja: Jan Lennartsson (S), Sophia Ahlin, Carl-Göran
Svensson (M), Ola Svensson (SD), Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp
(MP) Tommy Olsson (KD) och ordförande.
Avstår: Christina Mattisson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Håkan
Eriksson (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S).
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§ 339 forts
Begäran om att väcka frågan om budgetjustering.
Kommunstyrelsen beslutar således med 9 ja-röster mot 1 nej, 5
avstår- röster att avslå Vänsterpartiets begäran om budgetjustering.
Reservation
Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Vänsterpartiets begäran om budgetjustering.
_____
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§ 340
Ordförandens julhälsning
Ordföranden önskar alla ledamöter, ersättare, tjänstemän med
familjer en god jul och ett gott nytt år och överlämnar en julklapp.
2:e vice ordförande Christina Mattisson önskar ordförande en trevlig
och avkopplande jul, samt ett varmt tack till alla tjänstemän.
1:e vice ordförande Mats Lindbom tackar ordförande för det gångna
året och önskar en avkopplande jul med familjen, samt ett varmt tack
till alla tjänstemän.
Ledamot Åsa Gyberg Karlsson önskar alla en röd jul.
Ledamot Ola Svensson önskar alla en god jul.
_______

1 november 2011
§ 276 Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Sturkö.
§ 277 Svar på medborgarförslag om belysning i backen i skogen mellan
Hässlegården och Spandelstorp.
§ 278 Svar på medborgarförslag om fartkamera på verkö.
§ 279 Svar på medborgarförslag om att göra om husvagnsparkeringen till hyrbar
husvagnsplats på Hässlegården.
§ 280 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen längs Verkövägen och
anslutningen till den via Bengstavägen.
§ 281 Svar på medborgarförslag om mer belysning på Fäjö.
§ 282 Svar på medborgarförslag om belysning i skogen utanför Timjangatan och
Saffransgatan.
§ 283 Svar på medborgarförslag om förbättringsarbete på gång- och cykelvägar vid
badbryggan på Hasslö Sandvik.
§ 284 Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten på Drottninggatan
§ 285 Svar på medborgarförslag om äventyrsbad vid gamla ishallen, Bergåsa.
§ 286 Svar på medborgarförslag om Sandhamns hamns framtida användning.
§ 287 Svar på medborgarförslag om promenadstråk med hantverksförsäljning i
Handelshamnen och väg mot Vämö.
§ 288 Anmälningsärende.
§ 289 Kommunala val.
§ 290 Övrigt.
___

2

1 november 2011
Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
tisdagen den 1 november 2011, kl 08.30-12.30, kl 14.30-15.40
Sammanträdet ajourneras kl 12.30-14.30

Beslutande:

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

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Christina Mattisson (S)

Ledamöter

Patrik Hansson (S) kl 08.30-12.30 §§ 242
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Sophia Ahlin (M) kl 10.25-15.40 del av §§ 242, §§
243-290
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 08.30-12.30 §§ 242
Tommy Olsson (KD) kl 08.30-09.40del av §§ 242

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M) kl 08.30-10.25 §§ 242
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 09.40-15.40 del av
§§ 242, 243-290
Ulf Hansson (V) kl 14.30-15.40 §§ 243
Lisbeth Bengtsson (S) kl 14.30-15.40 §§ 243-290

Närvarande

Oscar Dyberg (S) kl 08.30-12.30 § § 242
Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-12.30 §§ 242
Håkan Eriksson (S)
Patrik Enstedt (S)
Nicklas Platow (M) kl 10.25-15.40 del av §§ 242, §§
243-290
Peter Glimvall (M) kl 08.30-12.30 §§ 242
Bruno Carlsson (SD)
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 08.30-12.40 §§ 242

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Stf informationschef Thomas Johansson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 08.30-09.40 §§
242, 260
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Chef gata och park Karl-Johan Svärd kl 08.30-09.40
§§ 242, 260
Projekteringschef Jan-Anders Glantz kl 08.30-09.40
§§ 242, 260
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson kl
09.00 -10.25 §§ 242, 250
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 10.25-11.40 §§
242, 252
Controller Ida Colvin kl 10.40-12.10 §§ 242, 256
Chef för strategisk planering Tore Almlöf kl 12.1012.25 §§ 242, 261
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Utses att justera

Lars Hildingsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 242-290
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Lars Hildingsson

1 november 2011

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

november 2011 anslagits på
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§ 242
Informationer och föredragningar
1. Ny parkeringsstrategi på Trossö, föredras av förvaltningschef
Anders Jaryd.
2. Regler vid försäljning av kommunal mark och fast egendom,
föredras av mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson.
3. Bildande av näringslivsbolag i Karlskrona kommun, föredras av VD
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och näringslivs- och utvecklingschef
Bengt Lingman.
4. Förslag till internbudget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014,
föredras av controller Ida Colvin.
5. Förslag om revidering av marknadsplan 2012-2014 för
Blekingetrafiken, samt avtal om ägarbidrag, föredras av chefen för
strategisk planering Tore Almlöf.
________
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IT-chef
Serviceförvaltningen
Controller SEF
Ekonomienheten
Akten

7

KS.SEF2011.143.005

§ 243
Ianspråktagande av medel för ny brandväggslösning 2011
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 4 oktober 2011,
§ 211 att ärendet skulle utgår.
Nuvarande brandväggslösning har blivit för gammal och behöver
bytas ut. IT-enheten har undersökt möjligheten att behålla
nuvarande lösning tillsammans med nytecknande av förlängt
support- och uppgraderingsavtal. Då inte detta alternativ är möjligt
pga. åldern på utrustningen, behöver en ny brandväggslösning
sättas upp.
Totalkostnad för inköp och implementering av ny
brandväggslösning beräknas till ca 200 tkr.
Som delfinansiering föreslås att 150 tkr i anspråk tas ur KS reserv
för oförutsett för 2011 för specialistkonsultation.
Resterande 50 tkr kommer att finansieras inom IT-enhetens ram. I
nu föreslagen lösning kommer licenser och befintlig hårdvara att
återanvändas i samband med MSKD införandet vilket ger en lägre
införandekostnad och i stort sätt oförändrad driftskostnad för 2012.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ianspråkta 150 tkr ur Kommunstyrelsens reserv för oförutsett för
2011 som finansiering av specialistkonsultation till implementering av
ny brandväggslösning för Karlskrona kommun.
_____
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Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

8

KS2011.65.041

§ 244
Framställan om att få ta i anspråk medel ur kommunstyrelsens
investeringsram.
Äldrenämnden har vid beslut den 28 september 2011, 102 hemställt
att kommunstyrelsen beslutar att äldrenämnden får ta i anspråk
904 000 kr ur kommunstyrelsens investeringsreserv 2011.
Nämnden skriver i sitt beslut att under 2011 har planering för och
upphandling av ett vikariehanteringssystem pågått inom
äldreförvaltningen. Systemet kommer att vara en viktig del i Enheten
för Resurs- och Kompetensförsörjnings arbete med att rekrytera och
sätta in vikarier inom äldreomsorgen. Även delar av andra
förvaltningar kommer att vara berörda då enheten även ger service åt
bl.a. Serviceförvaltningen.
Kostnaden för att driva systemet inarbetas i äldreförvaltningens
ordinarie budget. I anskaffningen av systemet ingår en engångsutgift
för att få tillgång till erforderliga licenser. Eftersom systemet delvis är
kommunövergripande, med förutsättningar att efterhand ytterligare
öka det kommungemensamma nyttjandet, har förvaltningen under
hand samrått med kommunledningsförvaltningen om engångsutgiften
för licenser.
Kommunledningsförvaltningen har då ställt i utsikt att medel bör
kunna ianspråktas ut kommunstyrelsens investeringsreserv, en utgift
som uppgår till 904 000 Skr. Den årliga kostnaden för investeringen i
licenser, d.v.s. avskrivningar och internränta räknat på 904 000 Skr,
täcks inom äldrenämndens ordinarie driftbudget samt genom
belastning på andra förvaltningar som nyttjar systemet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att äldrenämnden får ta i anspråk 904 000 kr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv 2011.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

9

2011.471.024

§ 245
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år
2012
Enligt beslut i fullmäktige november 1999 skall
sammanträdesersättning och arvoden för nämndsordföranden, vice
ordföranden m.fl. samt månadsarvoden för kommunalråden,
oppositionsråden och politiska sekreterare uppräknas med den
genomsnittliga lönehöjningen som utgått till kommunanställda
tillhöriga personalorganisationen Vision.
Enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2006 (KF § 191/2006)
skall det ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
räknas upp på samma sätt som arvodena för politiska sekreterare. På
samma sätt förhåller det sig när det gäller uppräkningen av det
administrativa stödet till Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Med anledning av ovanstående och gällande från och med 2012-0101 föreslår arvodesberedningen kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att uppräknade arvoden och sammanträdesersättningar fastställes
enligt upprättad bilaga,
2. att arvode för politisk sekreterare fastställs till 29 462 kr per månad
(heltidsnivå) eller 199 kr per timme inklusive semesterersättning,
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs till 14 531 kronor per mandat,
4. att administrativa stödet till Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna fastställs till 2 776 kronor i månaden per parti.
______
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Arvodesberedningen
Berörd person
Akten

KS2011.472.024

§ 246
Arvode för förtroendevald revisor vid gruppsammanträden och
kommunfullmäktiges sammanträden
Förändrad lagstiftning har inneburit att förtroendevald revisor inte
längre kan vara ledamot eller suppleant i kommunfullmäktige. Bo
Löfgren (FP) har därför i framställan till arvodesberedningen framfört
att det är av stor vikt att förtroendevald revisor för kommunkoncernen
är närvarande vid gruppsammanträden och fullmäktiges möten.
Löfgren har vidare föreslagit att sammanträdesarvode skall utgå till
närvarande förtroendevald revisor dels vid egna partiets gruppmöten
och dels vid kommunfullmäktigesammanträden.
Arvodesberedningen har behandlat framställan och konstaterat att
förtroendevalda revisorer i Karlskrona kommun får ersättning i form av
ett årsarvode för uppdraget som revisor. Kommunens bestämmelser
innebär att detta årsarvode skall utgöra ersättning inom revisorernas
verksamhetsområde. Att vid behov delta i gruppmöten och
fullmäktiges sammanträden får anses ligga inom
verksamhetsområdet för revisorerna. Någon extra ersättning skall
därför inte utgå.
Arvodesberedningen har i samband med sin bedömning även tagit
del av Landstinget Blekinges bedömning av regler för årsarvode för
revisorer och konstaterat att tillämpningen där sker på samma sätt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att inte utge ytterligare sammanträdesarvode utöver årsarvode när
förtroendevald revisor deltar i sammanträden med kommunfullmäktige
och partiernas gruppmöten
______

1 november 2011 11

Miljö- och byggnadsnämnden
KS2011.446.210
Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Informationschef
Näringslivs- och utvecklingschef
Ekonomienheten
Akten
§ 247
Inrättande av Visionsråd för samhällsbyggnad
Miljö- och byggnadsnämnden har den 8 september 2011, § 302 bland
annat beslutat att inrätta ett visionsråd för samhällsbyggnad och att
begära hos kommunstyrelsen om en budget på 100.000 kr per år
kopplat till genomförande av arrangemang.
Karlskrona kommun inrättade 2022 ett stadsmiljöråd med huvudsaklig
uppgift att var ett rådgivande organ i viktiga planer, program och
projekt. Arbetet med stadsmiljöfrågor i
Karlskrona har nu tagit fart i en annan form med fokus på
medborgardialog kopplat till projekt inom ramen för arbetet med
kommunens nya översiktsplan.
Stadsmiljörådet övergår enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut
till ett visionsråd för samhällsbyggnadsfrågor som arbetar vidare med
medborgardialog kring samhällbyggnadsfrågor, bevarandefrågor,
hållbart byggande och offentligt utsmyckning m m.
Rådet består av förvaltningschefer och presidier i miljö- och
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kulturnämnden samt
informationschef och näringslivs- och utvecklingschef.
Rådet har till uppgift att initiera projekt och seminarier inom området
samhällsbyggnad och ytterligare stärka kontaktuppgifterna mellan
Karlskrona kommun och medborgarna. Miljö-och byggnadsnämndens
ordförande blir rådets ordförande och rådet sammanträder 2 gånger
per år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att utöka miljö- och byggnadsnämndens budgetram från år 2011
med 100 000 kronor för inrättande av ett särskilt Visionsråd för
samhällsbyggnad,
2. att täcka denna utökning med en motsvarande omdisposition av
medel från kommunstyrelsens reserv för oförutsett för såväl år 2011
som 2012, samt

Forts

1 november 2011 12

§ 247 forts
Inrättande av Visionsråd för samhällsbyggnad
3. att den långsiktiga finansieringen av denna utökning samtidigt ska
hänskjutas för prövning till kommande budgetberedning för åren
2013-2015.
_____
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

KS2011.440.291

§ 248
Ansökan om projekteringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö
skola.
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 91 hemställt
att kommunstyrelsen beslutar att meddela projekteringstillstånd
avseende ombyggnad av Holmsjö skola, samt att kommunstyrelsen
även beslutar att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för
projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs.
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 1 juni 2011 § 11
uppdragit åt tekniska förvaltningen att projektera för en ombyggnad av
Holmsjö skola.
Projekteringskostnaderna för detta uppskattas till 1 000 000 kr.
En förstudie som gjordes under 2010 kommer att ligga till grund för
projekteringen.
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för uppkommen
projekteringskostnad i det fall investeringen inte fullföljs.
I investeringsbudgeten finns totalt 15 000 000 kronor för om- och
tillbyggnad av Holmsjö skola.
Av dessa medel finns 5 000 000 kronor år 2011 och 10 000 000
kronor år 2012.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

KS2011.442.822

§ 249
Investeringstillstånd för handikappanpassning av två
badplatser.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011, § 92,
hemställt att kommunstyrelsen beslutar meddela investeringstillstånd
avseende handikappanpassning av badplatser, Dragsö och
Stumholmen, att investeringsutgiften finansieras med 250 000 kronor
ur 2010 års anslag för fastighetsverksamhetens
tillgänglighetsskapande åtgärder, samt att utöka tekniska nämndens
budgetram med ökade drift- och kapitalkostnader på 44 000 kronor
från kommunstyrelsens driftreserv för uppkommande drift- och
lokalkostnader.
Tekniska förvaltningens gatu/hamn/parkavdelning planerar
att tillgänglighetsanpassar två badplatser, Dragsö badplats och
Stumholmens badplats.
På de två badplatserna anläggs handikappramper som gör det möjligt
för rullstolar att ta sig ned i vattnet. Prioritering har gjorts i samråd
med handikapp och kommunledningsförvaltningen.
I Karlskrona finns det 32 stycken offentliga badplatser som
drivs av Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen,
gatu/hamn/parkavdelning. Av de 32 badplatserna är idag endast
Dragsö badplats tillgänglighetsanpassade så att man kan komma ner
i vattnet och bada med rullstol. Detta görs möjligt med hjälp av en
hiss.
På Dragsö planeras nu att även anlägga en handikappramp.
Stumholmens badplats är kommunens så kallade ”Blå Flaggbadplats” och den mest centrala badplatsen. Med detta projekt
planeras nu även denna badplats att bli tillgänglighetsanpassad.
Kapitalkostnaderna för tillgänglighetsanpassningens investeringsutgift
på 250 000 kronor, uppgår till 24 000 kronor år ett. Avskrivningstiden
är 20 år och räntekostnaden är beräknad på 4,3 %.
Ökade driftskostnader för hantering av ramperna ökar med 20 000 kr
per år. Tekniska förvaltningen ska enligt
kommunledningsförvaltningen få kompensation genom utökad
budgetram från kommunstyrelsens driftreserv för uppkommande driftoch lokalkostnader.
Forts
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§ 249 forts
Investeringstillstånd för handikappanpassning av två
badplatser.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd avseende
tillgänglighetsanpassning av badplatser, Dragsö och Stumholmen,
2. att investeringsutgiften finansieras med 250 000 kronor ur 2010
års anslag för fastighetsverksamhetens tillgänglighetsskapande
åtgärder, samt
3. att utöka tekniska nämndens budgetram med ökade drift- och
kapitalkostnader på 44 000 kronor från kommunstyrelsens driftreserv
för uppkommande drift- och lokalkostnader.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.458.250

§ 250
Regler för försäljning av kommunal mark och fast egendom.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2010 i ärende, § 191
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade
verksamhet, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över reglerna
för försäljning av kommunal mark och egendom i syfte att skapa
konkurrens även vid försäljning.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till regler för
försäljning av kommunal mark och fast egendom. Förslaget redogör
för de rutiner som tillämpas vid fördelning av kommunens mark till
olika intressenter. Riktlinjerna anger de olika metoder för
markanvisning som kommunen använder sig av samt regelverket
kring markoptioner och markreservationer som ett sätt att skapa
trygghet för en intressent att arbeta vidare med ett projekt.
Förslaget anger vidare principerna för fastställande av markpriset.
Utgångspunkten är att kommunens mark ska säljas till marknadspris.
För att säkerställa att marken åsätts ett marknadsvärde försäljs
kommunens fastigheter efter anbudsförfarande, exploateringskalkyl
eller värdering.
Förslaget innehåller även en tilläggsreglering till reglerna för
kommunens tomtkö som medger att svårsålda tomter utannonseras
på öppna marknaden vid sidan om tomtkön och försäljs till den som
lämnat det förmånligaste anbudet. Vidare föreslås att enstaka
exklusiva småtomter kan försäljas via anbud utanför tomtkön.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Lars Hildingsson (S) yrkar att texten in under rubrik 3. Regler för
försäljning av tomtmark för småhusområden, flerbostadshus och
verksamhetsområden, under sista stycket övrigt läggs följande
text till; vid försäljning av särskilt attraktiv mark kan kommunen
ställa som villkor att byggherren/intressenten också ska bygga
bostäder i andra områden, exempelvis i någon av de mindre
tätorterna.
Forts
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§ 250 forts
Regler för försäljning av kommunal mark och fast egendom.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall på allmänna utskottets
förslag, samt yrkar avslag på Lars Hildingssons tilläggsyrkande.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på Lars Hildingssons
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Lars Hildingssons
tilläggsyrkande mot Carl-Görans Svenssons avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen har beslut att bifalla Lars
Hildingssons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande dokument - Regler för försäljning av
kommunal mark och egendom, samt
2. att texten in under rubrik 3. Regler för försäljning av tomtmark
för småhusområden, flerbostadshus och verksamhetsområden,
under sista stycket övrigt läggs följande text till; vid försäljning av
särskilt attraktiv mark kan kommunen ställa som villkor att
byggherren/intressenten också ska bygga bostäder i andra
områden, exempelvis i någon av de mindre tätorterna.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

2009.845.002

§ 251
Revidering av delegationsordningen för
kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige
tagit fram förslag till regler för försäljning av kommunal mark och fast
egendom för fastställelse av kommunfullmäktige.
I förslaget till regler anges regelverket kring markoptioner och
markreservationer. En markoption eller markreservation innebär att
kommunen håller marken för en intressent och därmed åtar sig att
inte sälja marken till någon annan under en viss tid. Markoptionen
eller markreservationen syftar till att skapa trygghet för en part att
arbeta vidare med ett projekt men är formellt inte juridiskt bindande
för någon part.
Mot bakgrund av det nya förslaget till försäljningsregler finns ett behov
av att tydliggöra var beslut fattas om markoptioner och
markreservationer. Det föreslås därvid att delegationsordningen för
kommunledningsförvaltningen kompletteras med en punkt genom
vilken Näringslivs- och utvecklingschefen får delegation att fatta
beslut om markoptioner och markreservationer. Det bör i
sammanhanget poängteras att förslaget inte innebär någon förändring
i beslutsprocessen avseende försäljning av kommunens mark och
fasta egendom.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta reviderad delegationsordning för
Kommunledningsförvaltningen.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.77.107

§ 252
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
VD Lottie Dahl Ryde och näringslivs- och utvecklingschef Bengt
Lingman föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2011 budget för 2012 med
ramar för 2013 och 2014. Av budgeten framgår att ett
näringslivsbolag ska bildas.
I budgeten för 2012 med ramar för 2013 och 2014 står följande:
”Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att våra lokala företag
prioriterar att skapa jobb för unga, serva befintliga företag, uppmuntra
nyföretagande och aktivt locka nya företag till Karlskrona. Det ska
finnas ”en dörr in” till Karlskrona kommun. Karlskrona kommun ska
erbjuda en god service till företag som finns i Karlskrona eller vill
etablera sig i Karlskrona. En positiv attityd till företagande ska finnas i
kommunens samlade verksamheter. För att underlätta kontakterna
mellan näringslivet och kommunen ska ett helägt kommunalt
näringslivsbolag bildas.”
Nuvarande organisation
Idag bedrivs Karlskrona kommun verksamhet som främjar
näringslivets utveckling bland annat inom näringslivsenheten där även
projektet TelecomCity (inom kommunledningsförvaltningens
tillväxtavdelning) ingår, och inom AB Arena Rosenholm Karlskrona
(Arenabolaget).
På Näringslivsenheten arbetar 7 personer med att underlätta för nya
och befintliga företag att etablera sig och utvecklas inom Karlskrona
kommun. Näringslivsenheten är en del av
kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning och styrs av
Kommunstyrelsen. Övriga enheter inom tillväxtavdelningen är markoch exploatering, miljöstrategi, arbetsmarknadsenheten, EUsamordning, infrastruktur och kommunikationer, regionala och
internationella kontakter. Avdelningen är även beställare av
kommunens turismverksamhet.
TelecomCity bedrivs som ett projekt inom tillväxtavdelning
tillsammans med cirka 50 telecom- och IT företag och Blekinge
Tekniska Högskola.
Forts
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§ 252 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Arenabolaget är helägt bolag via moderbolaget. Bolaget som har 8
anställda har som uppgift att genom evenemang och turism stärka
Karlskrona kommuns varumärke. Bolaget svarar för turistbyrån enligt
upphandling. Bolaget samarbetar mycket med näringslivet i fråga om
olika evenemang och i hur man ska utveckla Karlskrona som
destinationsort för besöksnäringen. Bolagets styrelse består av 11
ledamöter och 7 suppleanter. Bolaget omsätter ca 12 mkr.
Arenabolaget arbetar med frågor som handlar om näringslivets
utveckling som har starka samband med näringslivsenhetens
uppdrag.
Förslag till organisation
Förslaget innebär att man för över näringslivsenhetens verksamhet
(inklusive Telecom City) till och erbjuder personalen anställning i det
befintliga arenabolaget. Det innebär att man använder ett befintligt
helägt bolag och inte bildar ett nytt bolag.
Karlskrona kommun vill satsa på besöksnäringen och idag arbetar
både näringslivsenheten och arenabolaget med besöksnäringen.
Genom ett näringslivsbolag kommer det att finnas en organisation och
en kontaktyta att vända sig till för näringslivet. Ett effektivare arbete
med näringslivsfrågor uppnås t ex företagande inom besöksnäring
och landsbygdsturism.
Idag fattas beslut som berör näringslivsfrågor på två olika
beslutsinstanser. Genom att sammanföra verksamheterna blir det ett
gemensamt beslutsforum vilket kommer att gynna helhetssyn och
undvika eventuella suboptimeringar. Kommunens arbete med
näringslivsfrågor kommer att hållas samman och tydliggöras bättre.
Man uppnår också en beslutsnivå i ett bolag genom en styrelse och
en ledning som håller samman beslut i näringslivsfrågor.
Beslutsvägarna blir sannolikt snabbare.
Ett gemensamt bolag innebär att näringslivsenheten inte längre är en
del av kommunledningsförvaltningen. Risken finns att verksamheten
kommer längre ifrån förvaltningens övriga verksamhet såsom
infrastruktur- och kommunikationsfrågor, mark- och exploatering,
regionala och internationella kontakter. Bolaget kommer att arbeta
mycket med gemensamma regelbundna träffar för att ha kvar det
nära samarbete med övriga funktioner på kommunledningsfunktionen.
Det långsiktiga strategiska arbetet kommer att finnas kvar på
kommunledningsförvaltningen.
Forts
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§ 252 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
För att hålla ihop verksamheten och underlätta samordningen i
bolaget bör bolagets verksamhet i största möjliga omfattning vara i
gemensamma lokaler.
Det finns möjlighet att knyta olika råd med medlemmar från bolagets
styrelse, näringslivet och dess organisationer. Råden kan jobba
övergripande i näringslivsbolaget för att uppnå bästa samordning,
undvika suboptimering och få ut bästa verksamheten ur bolaget. Råd
kan finnas för tex besöksfrågor och näringslivsfrågor.
Bolagets namn ska ändras från AB Arena Rosenholm Karlskrona till
ett namn som bättre motsvarar näringslivsbolagets verksamhet.
Verksamhet i Näringslivsbolaget
Bolagets uppdrag blir att bedriva verksamhet där man stöttar
befintliga och nya företag. Syftet med bolaget är att förenkla för
företag och näringsliv i kontakterna med kommunen. Kommunen får
då bara en ”ingång” för näringslivsfrågor. Bolaget ska även kunna
göra en sammanhållen näringslivssatsning inom besöksnäringen.
Samverkan mellan de olika verksamheterna är ett nyckelord inom ett
näringslivsbolag
Kommunens turismverksamhet är idag upphandlad och drivs av
arenabolaget. Upphandlingen gäller till och med år 2012.
Tillväxtavdelningen är idag beställare av turismverksamheten. I detta
förslag till bildande av näringslivsbolag ingår uppdraget att ansvara för
turismverksamheten vilket innebär att det upphandlade kontraktet
upphävs.
Marknadsföring av Karlskrona som destinationsort är en del av
Arenabolagets verksamhet.
Marknadsföringen bör kunna breddas att omfatta extern
marknadsföring av Karlskrona både som destinationsort och som
etableringsort för företag.
Bolaget kommer att fortsätta de nära kontakter med Näringslivets
organisationer såsom Karlskrona Företags- och hantverksförening,
Centrumföreningen, Företagarna, Industrigruppen,
Nyföretagarcentrum med flera.
Styrelse
De kommunala bolagen styrs bland annat genom ägardirektiv och
tillsättande av styrelsen. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över
bolagen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har samma insyn
och styrning över ett näringslivsbolag som övriga helägda bolag. Forts
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§ 252 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Arenabolagets styrelse består idag av minst sju och högst elva
ledamöter med lägst sju och högst elva ersättare. Styrelsen för
näringslivsbolaget föreslås bestå av lägst fem och högst sju
ledamöter med lägst tre och högst sju ersättare.
Personal
Arenabolagets personal är kvar i det nya ombildade bolaget,
näringslivsbolaget. Personalen inom näringslivsenheten kommer att
erbjudas anställning i Näringslivsbolaget utifrån samma
förutsättningar och villkor som gällde när kommunens
turismverksamhet bolagiserades. Detta innebär för personalen att;
 all anställningstid i Karlskrona kommun tillgodoräknas som
fullgjord tid i Näringslivsbolaget ur LAS-hänseende,
lönesättning, innestående semesterdagar och
kompensationstid överförs till den nya arbetsgivaren samt alla
rättigheter och skyldigheter kopplade till anställningsavtal och
anställningsförhållande.
 kollektivavtal, inkl pensionsavtal (KAP-KL) och
avtalsförsäkringar, gällande mellan PACTA och berörda
fackliga organisationer tecknas.
 om det inom Näringslivsbolaget uppstår arbetsbrist, inom ett år
efter övergången, som föranleder uppsägningar ska de
anställda ha rätt att prövas mot vakanta tjänster inom
Kommunledningsförvaltningen.
Målsättning/uppdrag – Näringslivsbolag
De beslut som Kommunfullmäktige fattar gäller även de helägda
bolagen. Målen i budgeten gäller för näringslivsverksamheten oavsett
om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller bolagsform. I
Karlskrona kommuns fastställda budget för 2012 med ramar för 2013
och 2014 anges följande mål och prioriteringar hänförliga till
Näringslivsbolaget:








Antalet arbetstillfällen i Karlskrona ska öka.
Minst 250 nya företag skall startas årligen i Karlskrona.
Antalet kooperativa/sociala företag ska öka årligen.
Karlskrona kommun ska vara bland de 125 högst rankade i
Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet år
2012.
Karlskrona kommun ska vara bland de 80 bäst rankade i
undersökningen Insikt som genomförs av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) år 2012.
Antalet företag per kommuninvånare ska öka årligen.
Kommunstyrelsen ska ta initiativ till ett nätverk för företag,
företagsföreningar,
Forts
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§ 252 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun






kommunen och Blekinge Tekniska Högskola enligt en modell
Expansiva Växjö
Minst två investerare ska göra etableringar inom
besöksnäringen 2012.
Arenabolaget ska utveckla eller attrahera minst två stora årliga
evenemang som har nationellt eller internationellt intresse.
Besöksnäringen i kommunen skall öka årligen med 5 %
uttryckt i antalet gästnätter.
Antalet företag inom besöksnäringen ska öka årligen.

”Karlskrona kommun ska vara det självklara valet för nystartade och
befintliga företag. Karlskrona kommun ska aktivt medverka och
stimulera hela regionens utveckling, expansion och attraktionskraft.
Karlskrona kommun ska vara en mötesplats i hela Östersjöregionen
för företagande, miljöarbete, besöksnäring och event. Blekinge
Tekniska Högskolas kraft och närvaro i kommunen ska tas tillvara.
Riktade företagsbearbetningar ska ske inom IT, forskning och
utveckling, logistik, besöksnäring, energi och miljöteknik för att få nya
etableringar i Karlskrona.
Genom TelecomCity ska vi fortsätta förstärka klustret så att IT och
Telecomföretag tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola i
Karlskrona utvecklas. ”
Finansiering
Kostnaderna för näringslivsenheten inkl TelecomCity och
turismverksamheten uppgår till 15,3 mkr.
Underskottet som uppstår i näringslivsbolaget finansieras genom
koncernbidrag och bolaget behöver en kredit om 20-22 mkr.
Räntekostnaden för krediten beräknas till 0,4 mkr vid 4 % ränta.
Bolaget kommer att ha kostnader för administration som idag inte
belastar näringslivsenheten. Med räntekostnader och administration
beräknas bolagets resultat till -16 mkr för år 2012.
Tanken med bolagets finansiering är att på olika sätt öka extern
medfinansiering. Ökning extern finansiering kan ske genom dels
gemensamma projekt eller evenemang med företagare och
kommunen och dels genom mer finansiering från EU, statliga bidrag
eller andra externa bidrag. Även externa intäkter på turistbyrån bör
öka tex provisioner. Det kommer naturligtvis att ta något år att bygga
upp en större andel externa medel.
Forts
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§ 252 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Om bolaget inte lyckas öka extern finansiering innebär det att bolaget
kommer att generera årliga underskott i storleksordningen 16 mkr
(2012 års värde). Under en uppbyggnadsperiod kan ägaren lämna en
förlusttäckningsgaranti.
Detta innebär att Moderbolaget lämnar en garanti att täcka
näringslivsbolagets underskott under tex 5 år.
Moderbolaget kan lämna koncernbidrag för att täcka bolagets
underskott under den period som förlusttäckningsgarantin avser. Det
innebär att det resultat som koncernen genererar i övriga bolag
kommer att föras över via koncernbidrag till näringslivsbolaget. Det
innebär att koncernens resultat minskar.
Det finns en osäkerhet i den skattemässiga bedömningen av bolagets
verksamhet eftersom verksamheten går med underskott. Frågan har
stämts av med konsulter inom Ernst & Young.
Flertal kommuner tex Halmstad har under flera år drivit ett bolag med
liknande uppdrag och finansiering.
Ägande
Enligt budgetbeslutet i ska näringslivsbolaget vara helägt Karlskrona
kommun via AB Karlskrona Moderbolag.
Organisering av Näringslivsverksamhet i Halmstad, Kalmar, Växjö,
Nybro, Varberg och Ängelholm.
EU-projekt
Det pågår idag ett antal projekt där de anställda på
Näringslivsavdelningen är involverade. Både där Karlskrona kommun
är projektägare och där Karlskrona kommun är medfinansiär till andra
organisationers projekt.
Det är svårt att föra över projektägarskapet från Karlskrona kommun
till ett näringslivsbolag pga regler och förordningar. Diskussionen
med de offentliga bidragsgivarna visar på att överföring av projekt
fungerar inom Landsbygdsprogrammet och Kvinnors företagande
stärker Sverige. Alla övriga projekt kommer att vara kvar i kommunen.
Den ekonomiska konsekvensen som sker när anställda i kommunen
förs över till ett näringslivsbolag blir att näringslivsbolaget kommer att
få ta vissa kostnader som inte längre täcks av projekten. Dessa
kostnader kan kompenseras av kommunen i efterhand. Den större
konsekvensen är att vissa åtaganden i projekt som anställda inom
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Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Näringslivsavdelningen har ansvar för idag måste föras över till
personer kvar i kommunen.
Det är betydligt lättare att lämna över ansvaret från Karlskrona
kommun till ett näringslivsbolag angående medfinansiering i projekt
som ägs av en annan organisation. Allt ansvar angående
medfinansiering kan föras över till ett näringslivsbolag. Här måste
projektägarna informeras tidigt eftersom de måste begära
budgetförändring. Medfinansieringsintyg från näringslivsbolaget
lämnas till varje projekt med resterande summa av
medfinansieringen.
Det är viktigt att ett näringslivsbolag i Karlskrona kommun blir
godkänd som en offentlig organisation och som offentlig medfinansiär
så snabbt som möjligt. När näringslivsbolaget är godkänd som en
offentlig medfinansiär så har näringslivsbolaget samma möjligheter att
vara projektägare eller projektpartner på samma villkor som en
kommunal förvaltning samt ansöka om och få EU-medel. Dock är det
viktigt att näringslivsbolagets likviditet säkerställs då bidraggivare
alltid efterfrågar tillräckliga ekonomiska resurser i processen att
bevilja projektansökningar.
Ändring av bolagsordning och ägardirektiv
Befintliga ägardirektiv och bolagsordning för Arenabolaget behöver
revideras. Ändringarna i bolagsordningen avser föremål (§3),
ändamål (§4), styrelse (§8), revisorer (§9) och ärende på ordinarie
bolagsstämma (§12).
Föremålet (vad bolaget ska göra) i § 3 föreslås ändras utifrån
bolagets utökade verksamhet. Ändamålet (syftet) i § 4 föreslås ändras
till ”Syftet skall vara att stärka Karlskronas position som etableringsort
för företag och som destinationsort för besökare.” Ändring föreslås
också som innebär att kommunallagens sk lokaliseringsprincip gäller
för bolaget.
Föreslagen ändringen i §8 styrelse avser antalet ledamöter och
suppleanter (se stycket styrelse ovan). Föreslagna ändringar i §9 och
§12 är hänförliga till tidigare ändringar i Aktiebolagslagen
(paragrafhänvisning tas bort och ”ordinarie bolagsstämma” ersätts
med ”årsstämma”) i enlighet med tidigare ändring i Aktiebolagslagen.
I ägardirektivet föreslås ändring av affärs- och verksamhetsidé samt
ekonomiska grundkrav.
Affärs- och verksamhets idén föreslås vara: ”Bolaget skall verka för
nyföretagande och näringslivets utveckling i Karlskrona kommun.
Bolaget skall erbjuda god service och underlätta näringslivets
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§ 252 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
kontakter med den kommunala verksamheten. Detta gäller för
befintliga företag, nybildade företag och företag som vill etablera sig i
Karlskrona. Bolaget skall aktivt locka nya företag till Karlskrona.
Bolaget ska arbeta strategiskt för att locka både nationella och
internationella besökare samt för att göra Karlskrona till en attraktiv
destination året om.”
Storleken på bolagets resultat föreslås fastställas i samband med
kommunfullmäktiges beslut om budget. Avsnittet om uppföljning
föreslås utgå eftersom uppföljning av måluppfyllelse ska redovisas
enligt dokumentet ”Ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun”. Ändringarna i ägardirektivet framgår av bilaga 4.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2011 tillstyrkt
nedanstående attsatser
1. att fastställa bilagda ägardirektiv för AB Arena Rosenholm
Karlskrona
2. att överlämna ägardirektiven på extra stämma för att gälla från och
med 1 januari 2012
3. att fastställda bilagda ändringar i bolagsordningen för AB Arena
Rosenholm Karlskrona (§§ 3,4,8,9,12)
4. att överlämna bolagsordningen på extra stämma för att gälla från
och med 1 januari 2012
5. att ge valberedningen i uppdrag att till kommunfullmäktiges möte i
december 2011 föreslå ledamöter och suppleanter till AB Arena
Rosenholm Karlskrona from 1 januari 2012
6. att näringslivsenheten flyttas från kommunledningsförvaltningen till
AB Arena Rosenholm Karlskrona från och med 1 januari 2012.
7. att fastställa utlåningsramen för AB Arena Rosenholm Karlskrona
till 22 mkr from 1 januari 2012
8. att ge AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att utställa en
förlusttäckningsgaranti för AB Arena Rosenholm Karlskrona under 5
år
9. att ge styrelsen i AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att ta
fram ett förslag till namnbyte för bolaget senast 30 mars 2012. Forts
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§ 252 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Yrkande
Mats Lindbom (C), ordförande, Börje Dovstad (FP) och Inga Lill
Siggelsten Blum (KD) yrkar att attsats 1 återremitteras, att effekterna
av övergången av verksamheten utvärderas senast efter 1,5 år, samt
att texten under rubriken investeringar, ändras till följande formulering;
i samband med rapportering av budget skall investeringsplan för
kommande 5-årsperiod presenteras.
Christina Mattisson (S) meddelar att socialdemokraterna ej tar
ställning i ärendet i dag, utan återkommer till kommunfullmäktige.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, samt
yrkar bifall till Mats Lindboms återremissyrkande, samt
ändringsyrkande.
Ulf Hansson (V) yrkar avslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om attsats 1 ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att attsats 1
ska återremitteras.
Ordförande informerar att på grund av återremiss på attsats 1, så
faller även attsats 2.
Ordförande proposition på allmänna utskottets förslag på attsats 3-9
mot Ulf Hansson avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter ställer Ordförande proposition på Mats Lindboms
tilläggsyrkande mot Ulf Hanssons avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Mats Lindboms tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställda bilagda ändringar i bolagsordningen för AB Arena
Rosenholm Karlskrona (§§ 3,4,8,9,12)
2. att överlämna bolagsordningen på extra stämma för att gälla från
och med 1 januari 2012
3. att ge valberedningen i uppdrag att till kommunfullmäktiges möte i
december 2011 föreslå ledamöter och suppleanter till AB Arena
Rosenholm Karlskrona from 1 januari 2012
Forts
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§ 252 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
4. att näringslivsenheten flyttas från kommunledningsförvaltningen till
AB Arena Rosenholm Karlskrona från och med 1 januari 2012.
5. att fastställa utlåningsramen för AB Arena Rosenholm Karlskrona
till 22 mkr from 1 januari 2012
6. att ge AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att utställa en
förlusttäckningsgaranti för AB Arena Rosenholm Karlskrona under 5
år
7. att ge styrelsen i AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att ta
fram ett förslag till namnbyte för bolaget senast 30 mars 2012.
8. att effekterna av övergången av verksamheten utvärderas senast
efter 1,5 år, samt
9. att texten under rubriken investeringar, ändras till följande
formulering; i samband med rapportering av budget skall
investeringsplan för kommande 5-årsperiod presenteras.
______
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Handläggare
Akten

2011.436.170

§ 253
Remiss om handlingsprogram för räddningstjänst 2011-2014
Räddningstjänsten Östra Blekinge har gett Karlskrona kommun tillfälle
att yttra sig över Handlingsprogram för Räddningstjänst 2011-2014
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Enligt lagen ska
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod anta handlingsprogram
för räddningstjänst.
Remissförslaget beskriver den samlade riskbilden som
överrensstämmer med den som återfinns i Handlingsprogram för
Skydd & Beredskap 2011-2014 (2011.300.178). Vidare presenteras
de säkerhets- och prestationsmål som formulerats utifrån riskbilden,
en beskrivning av förbundets organisation och resurser samt hur
uppföljning ska ske.
Jämfört med Handlingsprogram för räddningstjänst 2005 är de största
skillnaderna färre målformuleringar samt förändringar avseende
hamnområde där räddningstjänsten svarar för räddningsinsatser.
Karlskrona kommun har inget att erinra mot förslaget till
Handlingsprogram för Räddningstjänst 2011-2014.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att lämna ovanstående yttrande till Räddningstjänsten Östra Blekinge.
_____
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Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten

2011.427.163

§ 254
Risk- och sårbarhetsanalys - Karlskrona kommun
Kommunen ska enligt lag (2010:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap analysera vilka händelser som kan inträffa inom det
geografiska området samt hur dessa händelser kan påverka den
egna verksamheten. Resultatet ska sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys enligt de föreskrifter (MSBF 2010:6) som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterar.
Föreskrifterna reglerar även hur uppföljning och rapportering till
Länsstyrelsen årligen ska ske.
Risk- och sårbarhetsanalys Karlskrona kommun, daterad september
2011 är en utveckling av den risk- och sårbarhetsanalys som togs
fram under hösten 2010. Analysen beskriver kommunens samlade
riskbild, presenterar kritiska beroenden och den förmågebedömning
som har gjorts.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta Risk- och sårbarhetsanalys Karlskrona kommun, daterad
september 2011.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.224.406

§ 255
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581).
Förslaget till taxa har återremitterats till Miljö- och byggnadsnämnden
av Kommunstyrelsen den 9 augusti 2011, 178. Kommunstyrelsen
återremitterade ärendet ”för att se om det går att få en mer
effektiv hantering, hitta möjliga samordningseffekter och se på
möjligheterna att skapa fler differentierade taxor”.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 8
september 2011, § 304 föreslagit Kommunstyrelsen besluta att
föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa rubricerat förslag till
taxa från och med 2012-01-01.
Till följd av att ärendet dragit ut på tiden föreslås nu att taxan ska
träda ikraft från och med 2012-01-01.
Ett lägre avgiftsuttag till följd av någon rationalisering av det slaget
bedöms inte vara möjlig. Förslaget till taxa förutsätter redan en
rationell hantering i dessa avseenden.
Verksamheten inom miljöavdelningen är redan minimerad till att
uteslutande genomföra det som lagligen kan avkrävas av kommunen.
Det utökade avgiftsuttaget som föreslås syftar till att säkerställa att
kommunen bibehåller en lägstanivå i takt med att miljökraven ökar.
Miljöavdelningens arbete med effektiviseringar bedrivs med
ambitionen att kunna göra mer än att bara leva upp till lagens
absoluta minimikrav på kommunen vad gäller tillsyn. På sikt ska de
effektiviseringar och den samordning som sker i
förvaltningen idag leda till ökad service och rådgivning till
näringsidkare och allmänhet.
Det bör vara ett mål för miljöavdelningen att kontinuerligt förbättra
rådgivning och service. Personalens kompetens och motivation är
hög och det är huvudsakligen tillgången på resurser som är
begränsningen för den delen av avdelningens arbete.
Under förutsättning att ärendehandläggning och tillsyn i Karlskrona
kommun i framtiden fungerar som det ska och genomförs betydligt
mer effektiv än i en genomsnittlig svensk kommun skulle ett lägre
avgiftsuttag kunna motiveras.
Forts
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§ 255 forts
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581).
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör emellertid bedömningen att den
nu föreslagna ändringen av taxan är en förutsättning för att kunna
leva upp till det lagen kräver av kommunen inom miljöbalkens
område.
Samordning av tillsyn mellan olika kompetensområden är förenat med
vissa svårigheter. Modernt tillsynsarbete kräver i hög grad
specialistkompetens.
Förslaget att samordna taxan, och därmed också tillsynen, i
föreliggande förslag är ett exempel på att
Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat och föreslagit en
sådan lösning. Taxor för två skilda verksamheter som ofta berör
samma verksamhetsutövare har hållits samman i en taxa. En
nedsättning med halva avgiften för den ena verksamheten görs för de
fall tillsynen samordnas mot verksamhetsutövare som både säljer
läkemedel och tobak. Nedsättningen av avgiften motiveras av att
tiden för tillsyn minskar då samordning av arbetsinsatsen
kan ske.
Någon ytterligare samordning av det slaget bedöms inte vara lämplig.
Beträffande fler differentierade taxor förutsätter det ett differentierat
behov av tillsyn. Några lämpliga områden utöver de föreslagna har
inte identifierats.
Kommunstyrelsens återremiss föranleder inte någon förändring av
förslaget till taxa.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa rubricerat förslag till taxa från och med 2012-01-01.
__________
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Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

2011.474.041

§ 256
Förslag till internbudget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014
Controller Ida Colvin föredrar ärendet.
Budgetförslaget innefattar kommunstyrelsen,
kommunledningsförvaltningen, högskoleutbildning, kollektivtrafik samt
Räddningstjänsten Östra Blekinge, vilka för 2012 har en total ram på
166,2 Mnkr.
Kommunstyrelsens verksamhet omfattar kommunstyrelsen, reserv för
utvecklingsprojekt och kommunledningsförvaltningen. Ramen för
dessa verksamheter uppgår 2012 till 68,5 Mnkr. Ramen har förstärkts
med medel för IT-utveckling med har också reducerats med anledning
av det näringslivsbolag som bildas 1 januari 2012. För 2013 och 2014
förstärks ramen med 2,9 Mnkr för att kompensera intäktsbortfall för
Verköhamnen och för att finansiera fortsatt IT-satsning.
Kollektivtrafikens ram utökas med 1,0 Mnkr 2012, med 5,6 Mnkr 2013
och med ytterligare 3,5 Mnkr 2014, för att anpassa budgetram till
marknadsplan och för att täcka kostnadsökningen för
skärgårdstrafiken. Ramen uppgår till 58,9 Mnkr år 2012.
Högskoleutbildningens ram ligger under 2012-2014 fast på 0,7 Mnkr.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har för åren
2012-2014 en oförändrad ram på 38,1 Mnkr. Avsatta medel under
kommunstyrelsens reserv för merkostnader vid en flytt av
brandstationen, finns med först under 2014.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att under rubriken 4.2
verksamhetsspecifika mål ska utökas till 150 praktikplatser.
Christina Mattisson (S) informerar om Socialdemokraterna avstår
från att delta i beslutet.
Forts
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§ 256 forts
Förslag till internbudget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014
Ulf Hansson (V) deltar ej i beslutet.
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Börje Dovstads ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Börje Dovstad tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att fastställa mål, verksamhetsplan och verksamhetsmått för
kommunledningsförvaltningen år 2012,
2. att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2012 och
planer 2013-2014.
3. att godkänna ramjustering avseende IT-drift gentemot
serviceförvaltningen
4. att anta internkontrollplanen för kommunledningsförvaltningen för
2012,
5. att rapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med
bokslutet för det år som internkontrollen avser
6. att delegera beslut på upp till 0,5 mkr av investeringsbudgeten till
förvaltningschefen, samt
7. att under rubriken 4.2 verksamhetsspecifika mål ska utökas till 150
praktikplatser.
_______
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Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Akten

2011.475.041

§ 257
Förslag till taxor 2012
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
117 föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att fastställa att fastställa taxor 2012
enligt tekniska nämndens förslag.
Tekniska nämnden skriver att i budgetdirektiven uppmanas nämnder
och förvaltningar att utarbeta taxeförslag där avgiftsnivån anpassas till
den allmänna prisutvecklingen. Direktiven anger att avgiftshöjning
2012 med 2,5 % är realistisk med anledning av förväntad löne- och
prisökning.
Nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och räknar
upp 2012 års taxor med i genomsnitt 2,5 %. Vissa taxor tillämpas
sällan och genererar relativt små intäkter och det är praktiskt att höja
dessa taxor med längre tidsintervall. Beloppsavrundningar tillämpas.
Taxor i förslaget som till största delen vänder sig till företagskunder är
redovisade exklusive moms och taxor som till största delen vänder sig
till privatpersoner redovisas inklusive moms.
Krav på uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar återremiss på punkt 14 Salutorgsavgifter
och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, för att i samråd med
Arenabolaget överse taxor för salutorgsavgifter och avgifter för
upplåtelse av allmän plats med beaktande av Karlskrona utveckling
som evenemangsstad och ideella organisationers möjlighet att
använda allmän plats, samt yrkar bifall på allmänna utskottets förslag
på övriga delar.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på Börje Dovstads
återremissyrkande.

Forts
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§ 257 forts
Förslag till taxor 2012
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om punkt 14 avseende
Salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av offentlig plats ska
avgöras i dag eller återremitteras och finner kommunstyrelsen
beslutat att återremitterar punkt 14 Salutorgsavgifter och avgifter för
upplåtelse av offentlig plats.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att återremittera punkt 14 i förslaget till taxor 2012 avseende
Salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av offentlig plats ska
avgöras i dag eller återremitteras och finner kommunstyrelsen
beslutat att återremitterar punkt 14 Salutorgsavgifter och avgifter för
upplåtelse av offentlig plats.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2012 enligt tekniska nämndens förslag, förutom
punkt 14 Salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av offentlig
plats.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.301.406

§ 258
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
Förslaget till taxa har återremitterats till Miljö- och byggnadsnämnden
av Kommunstyrelsen den 9 augusti 2011, § 177.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet ”för att se om det går att få
en mer effektiv hantering, hitta möjliga samordningseffekter och se på
möjligheterna att skapa fler differentierade taxor”.
Till följd av att ärendet dragit ut på tiden förslås nu att taxan ska träda
ikraft från och med 2012-01-01.
Ett lägre avgiftsuttag till följd av någon rationalisering av det slaget
bedöms inte vara möjligt. Förslaget till taxa förutsätter redan en
rationell hantering i dessa avseenden. Verksamheten inom
miljöavdelningen är redan minimerad till att uteslutande genomföra
det som lagligen kan avkrävas av kommunen.
Det utökade avgiftsuttaget som föreslås syftar till att säkerställa att
kommunen bibehåller en lägstanivå i takt med att miljökraven ökar.
Miljöavdelningens arbete med effektiviseringar bedrivs med ambition
att kunna göra mer än att bara leva upp till lagens absoluta
minimikrav på kommunen vad gäller tillsyn. På sikt ska de
effektiviseringar och den samordning som sker i förvaltningen idag
leda till ökad service och rådgivning till näringsidkare och
allmänhet.
Det bör vara ett mål för miljöavdelningen att kontinuerligt förbättra
rådgivning och service. Personalens kompetens och motivation är
hög och det är huvudsakligen tillgången på resurser som är
begränsningen för den delen av avdelningens arbete.
Förslaget till taxa baseras på ett underlaget från Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL). Underlaget används förenklat för att ange en
lämplig tidsåtgång för olika ärendeslag, exempelvis tillsyn.
Under förutsättning att ärendehandläggning och tillsyn i Karlskrona
kommun i framtiden fungerar som det ska och genomförs betydligt
mer effektiv än i en genomsnittlig svensk kommun skulle ett lägre
avgiftsuttag kunna motiveras.
Forts
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§ 258 forts
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör emellertid bedömningen att den
nu föreslagna ändringen av taxan är en förutsättning för att kunna
leva upp till det lagen kräver av kommunen inom miljöbalkens
område.
Samordning av tillsyn mellan olika kompetensområden är förenat med
vissa svårigheter. Modernt tillsynsarbete kräver i hög grad
specialkompetens. Förslaget att samordna taxan, och därmed också
tillsynen, för läkemedel respektive tobak är ett exempel på att
Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat och föreslagit en
sådan lösning. Några ytterligare områden där det bedöms vara
lämpligt finns inte för närvarande.
Beträffande fler differentierad taxor förutsätter det ett differentierat
behov av tillsyn. Några lämpliga områden utöver de föreslagna har
inte identifierats.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa rubricerat förslag till taxa från och med 2012-01-01,
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

2011.477.042

§ 259
Anvisningar för uppföljning 2012.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2011-05-26, §
79 om en revidering av – ”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.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att fastställa föreliggande anvisningar för uppföljning 2012
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.367.315

§ 260
Ny parkeringsstrategi på Trossö.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
120 föreslagit Kommunstyrelsen besluta att föreslå
Kommunfullmäktige besluta;
1. att anta föreslagen ny parkeringsstrategi för Trossö att införas
senast till halvårsskiftet 2012,
2. att meddela investeringstillstånd för nya avgiftsautomater, att
investeringsutgiften 5 000 000 kronor finansieras ur 2012 års anslag
nya avgiftsautomater under avgiftsfinansierad verksamhet gata/trafik,
samt
3. att samtliga parkeringsintäkter stannar inom tekniska nämndens
verksamhetsområde gata, trafik och park och öronmärks till underhåll
och skötsel samt förnyelse och utveckling av stadsmiljön.
Parkeringsfrågorna är en del av samhällsplaneringen och måste
därför överensstämma med samhällets krav och främja en hållbar
utveckling. Karlskrona kommun har de senaste tio åren haft en
positiv befolkningstillväxt, vilket gör att det finns anledning till att se
över parkeringstillgången på Trossö.
Med anledning härav har tekniska förvaltningen arbetat fram ett
förslag till ny parkeringsstrategi för Trossö och arbetet grundar
sig bl a på Gehl Architects stadsmiljöanalys och ”Trafikstrategi
för en attraktiv stad”.
Arbetet har skett i samverkan med Karlskrona Handel och Service,
fastighetsägare i staden samt Blekingetrafiken.
Förslaget innebär att avgiftsnivåerna per timme sänks något men
att avgiftsunderlaget breddas genom att alla p-platser på gatumark
inom Trossö avgiftsbeläggs. Strategin innehåller flera olika delar
och ambitionen är att:
 Skapa en attraktiv stad med god tillgänglighet av
parkeringsplatser som främjar handeln på Trossö och samtidigt
 tillgodoser behoven av boendeparkeringar och
arbetsplatsparkeringar,
 Komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och
 parksidan då de ökade intäkterna främst ska gå till underhåll
och städning av staden men även till förnyelse av stadsmiljön,
Forts
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§ 260
Ny parkeringsstrategi på Trossö.



Underlätta snöröjning och framkomlighet vid snörika vintrar
samt underlätta städning av staden.
Minska biltrafikens negativa effekter och stödja utveckling av
kollektivtrafiken.

Förändringen innebär följande fördelar:
Tillgängliga parkeringsplatser
Antalet tillgängliga parkeringsplatser kommer att öka och söktrafiken
kommer att minska vilket kommer att medföra en bättre miljö i staden.
Städning och snöröjning
Genom att införa en fast städdag inom gatunätet på Trossö så
förbättras veckostädningen och möjligheterna att effektivt sköta
vinterns snöröjning. Staden blir renare, attraktivare och fungerar
bättre under snörika vintrar.
Underhåll och förnyelse i stadsmiljön
De ökade intäkterna som blir följden av föreslagen förändring skall i
sin helhet användas till underhåll av gatorna och de offentliga
miljöerna men också till förnyelse av stadsmiljön. På detta sätt kan
stadens attraktivitet säkras och vidareutvecklas.
Tidplan och ekonomi
För att genomföra den nya parkeringsstrategin krävs investeringar i
50 nya avgiftsautomater på Trossö till en kostnad av 5 000 000
kronor. Investeringsmedel för detta ändamål är upptagna i 2012 års
investeringsbudget. Investeringen medför en ökad kapitalkostnad och
drift/skötselkostnad som kan beräknas till cirka 1 mnkr/år. I förslaget
anges också en kvalitetshöjning vad gäller städning av stadens gator
som medför en ökad kostnad på cirka 0,5 mnkr/år.
Intäkterna vid genomförande av förslaget beräknas kunna öka till
mellan 10 och 14 mnkr per år från nuvarande nivån 4,2 mnkr/år.
Vissa antaganden har gjorts om fördelningen mellan
boendeparkering,
månadskortsabonnemang och timbetalande samt
genomsnittlig parkeringstid, omsättning och beläggningsgrad.
Med dessa antaganden landar intäktsnivån på 12,3 mnkr/år.
För 2012 kan intäktsförstärkningen därmed beräknas uppgå till cirka
4 mnkr (halvårseffekt).
Det årliga underhållsunderskottet inom gata/park är minst 4 mnkr/år.
Därtill är det ackumulerade eftersatta underhållet cirka 60 mnkr.
Upphandling och installation av avgiftsautomaterna kommer att ta
sex till åtta månader efter att beslut är fattat. Detta innebär att
genomförandet kan ske innan halvårsskiftet 2012.
Forts
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§ 260 forts
Ny parkeringsstrategi på Trossö.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på attsats 1, samt yrkar att anta
föreslagen ny parkeringsstrategi för Trossö, med undantag för
föreslagen inpendlarparkering och boendeparkering, att införas
senast till halvårsskiftet 2012, samt yrkar att ett så kallat Trossökort
för 100 kr månaden införs som gäller såväl inpendlarparkering som
boendeparkering i blå och grön zon och att bibehålla dagens nivå på
taxor.
Lars Hildingsson (S) meddelar att man återkommer till
kommunfullmäktige.
Ulf Hansson (V) yrkar avslag.
Jan Lennartsson (M) yrkar att samtliga p-platser (även röd zon) är
fortsatt avgiftsfria på lördagar.
Sofia Ahlin (M) avslag på Jan Lennartssons yrkande.
Börje Dovstad (FP), Carl-Göran Svensson (M), Inga Lill Siggelsten
Blum (KD) och ordförande yrkar bifall på Sofia Bothorps
ändringsyrkande och tilläggsyrkande, samt avslag på Jan
Lennartssons yrkande.
Ola Svensson (SD) deltar ej i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag till
attsats 1 mot Sofia Bothorps yrkande på attsats 1 och finner att
Kommunstyrelsen beslutat enligt Sofia Bothorps ändringsyrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Sofia Bothorps
ändringsyrkande på attsats 1 mot Ulf Hansson avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Sofia Bothorps
ändringsyrkande på attsats 1.
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag till att 2
och 3 mot Ulf Hansson avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Forts
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§ 260 forts
Ny parkeringsstrategi på Trossö.
Ordförande ställer proposition på Sofia Bothorps tilläggsyrkande mot
Ulf Hansson avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Sofia Bothorps förslag.
Ordförande ställer proposition på Jan Lennartssons tilläggsyrkande
mot Börje Dovstads med fleras avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat att avslå Jan Lennartssons förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen ny parkeringsstrategi för Trossö, med
undantag för föreslagen inpendlarparkering och boendeparkering, att
införas senast till halvårsskiftet 2012,
2. att meddela investeringstillstånd för nya avgiftsautomater, att
investeringsutgiften 5 000 000 kronor finansieras ur 2012 års anslag
nya avgiftsautomater under avgiftsfinansierad verksamhet gata/trafik,
3. att samtliga parkeringsintäkter stannar inom tekniska nämndens
verksamhetsområde gata, trafik och park och öronmärks till underhåll
och skötsel samt förnyelse och utveckling av stadsmiljön,
4. att ett så kallat Trossökort för 100 kr månaden införs som gäller
såväl inpendlarparkering som boendeparkering i blå och grön zon,
samt
5. att bibehålla dagens nivå på taxor.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.639.107

§ 261
Förslag om revidering av marknadsplan 2012-2014,
Blekingetrafiken, samt avtal om justerat ägarbidrag.
Chef för strategisk utveckling Tore Almlöf föredrar ärendet.
Som en följd av det pågående arbetet med inrättande av en
gemensam kollektivtrafikmyndighet i länet, samt att denna ska
uppdras åt Region Blekinge, har samtliga parter gått igenom de
ekonomiska förutsättningarna och komplettering av avtal för att kunna
genomföra detta.
För att kunna tillgodose samtliga ägares intressen upprättas ett avtal
om justerat ägarbidrag avseende obeskattade reserver 2011-2014.
Detta avtal medger ägaren möjlighet att själv kunna besluta om när
ianspråktagandet av sin del av de obeskattade reserverna görs. Som
en direkt följd av detta måste det därmed finnas en revers mellan
ägaren och Blekingetrafiken för att säkerställa Blekingetrafikens
likviditet.
I samband med dessa diskussioner har ägarna dessutom gett
Blekingetrafiken i uppdrag att revidera marknadsplanen för 20122014, för att kunna arbeta in de bedömda konsekvenserna av att
tågoperatören på Blekinge kustbana, DSB First, haft stora
ekonomiska problem. Lösningen där innebar en överenskommelse
om att gällande avtal avslutades i förtid, och att en ny tågoperatör
(Veolia) övertar trafiken från december 2011.
Dessutom görs en nettokostnadsuppräkning, av Blekingetrafikens
totala nettokostnader med 2,5% för att komma i 2012 års prisnivå. För
Karlskronas del motsvarar detta ca 5 mnkr i årliga ökade kostnader
jämfört med tidigare plan.
De totala obeskattade reserverna som finns till förfogande i
Blekingetrafiken som är Karlskrona kommuns andel uppgår vid 2011
års ingång till totalt 22 910 tkr. Av dessa förutsätter nuvarande
marknadsplan att Karlskrona kommun ianspråktar 3,1 mnkr för år
2012. Kvar finns således ca 19,8mnkr att disponera dels för åren
2013 och 2014, men även för att möta effekterna av de ökade
kostnaderna 2012 som är följden av den reviderade marknadsplanen.
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Forts

§ 261 forts
Förslag om revidering av marknadsplan 2012-2014,
Blekingetrafiken, samt avtal om justerat ägarbidrag.
För att finansiera de ökade kostnaderna 2012 är et lämpligt att
kommunen ökar sin del av ianspråktagandet av de obeskattade
reserverna, och att denna post därmed blir neutral för kommunen.
För de ökade kostnaderna 2013 och 2014 bör detta hänskjutas till
budget för 2013.
Som en följd av det ökade ianspråktagandet 2012 upprättas en revers
mellan Karlskrona kommun och Blekingetrafiken som säkerställer
Blekingetrafikens likviditet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till avtal om justerat ägarbidrag avseende
obeskattade reserver 2011-2014,
2. att godkänna förslag till revers som följer av möjligheten att justera
ägarbidrag enligt avtal,
3. att godkänna förslag till reviderade ekonomiska ramar för
Marknadsplan 2012-2014 samtidigt som planens trafikförslag och
övriga ambitioner ska vara oförändrade,
4. att de ökade kostnaderna som är följden av den reviderade
marknadsplanen finansieras genom ökat ianspråktagande av de
obeskattade reserverna 2012 och att kostnaderna för år 2013 och
2014 hänskjuts till budget för år 2013, samt
5. att kommundirektör och ekonomichef ges mandat att underteckna
erforderlig revers mellan Blekingetrafiken och Karlskrona kommun
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.280.006

§ 262
Svar på motion om mötestider i kommunfullmäktige och
nämnderna.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, §
72 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att utreda om inte alla
kommunfullmäktigemöten kan börjar klockan 08.30, samt om inte alla
nämndsammanträden kan börjar klockan 08.30.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 oktober 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att efter
avstämning med kommunfullmäktiges ordförande Peter Glimvall och
kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg konstateras att de
olika nämndernas sammanträdestider ej bestäms centralt, utan att det
måste vara upp till varje nämnd att fatta beslut om detta. Att kunna
kombinera föräldraskap med att vara förtroendevald är något som är
viktigt inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Kommunfullmäktige
beslutade 25 augusti 2011, § 129 om högre ersättningar för
barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag för att
föräldrar med barn i högre grad ska kunna inneha uppdrag och delta i
sammanträden.
Kommunfullmäktiges presidium har även beslutat att tiden för
fullmäktigesammanträden från och med 2012 ska vara mellan 13.00
och 17.00 med viss möjlighet till förlängning med maximalt 45
minuter. Arbetsordningen för kommunfullmäktige säger inget om
mötestider, utan det är upp till presidiet att besluta om detta.
Kommunfullmäktiges presidium avser att se över arbetsordningen
under hösten för att anpassa till aktuella förhållanden.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Ordförande, Sophia Ahlin (M) och Ola Svensson (SD) yrkar att
motionen ska anses besvarad.
Proposition och beslut
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Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Ordförandes förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
ordförandes förslag.
Forts

§ 262 forts
Svar på motion om mötestider i kommunfullmäktige och
nämnderna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.125.610

§ 263
Svar på motion om drogtester i skolan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars 2011, §
21 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att uppdra åt berörda
nämnder att utreda möjligheterna för införande av slumpmässiga
drogtester i mellan, högstadieskolan och gymnasieskolan, samt att
uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att
gemensamt ha samma riktlinjer som krav för sommarjobb.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 29 augusti 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Utbildningsnämnden och Barn och ungdomsnämnden har svarat på
motionen. Utbildningsförvaltningen har beslutat svara att möjligheten
att införa slumpmässiga drogtester i de kommunala
gymnasieskolorna inte låter sig göras i enlighet med den lagstiftning
som finns. Barn- och ungdomsnämnden har med samma motivering
beslutat att ärendet avslås.
Karlskrona kommun har en alkohol- och drogpolicy för medarbetare
kommunen som är antagen av Kommunfullmäktigt 2007-12-20 § 186.
Policyn syfte är att tydliggöra Karlskrona Kommuns inställning som
arbetsgivare till hur hantering av alkohol- och drogfrågor ska bedrivas
för att upprätthålla en god arbetsmiljö och har som mål
 att alla arbetsplatser inom kommunen ska vara alkohol- och
drogfria då verksamhet pågår
 att alla chefer och medarbetare ska ha kunskap om
Karlskrona Kommuns alkohol- och drogpolicy
 att alkohol- och drogpolicy, handlingsplan och
behandlingskontrakt ska finnas tillgänglig på samtliga
arbetsplatser
Under 2011 fick ca 300 ungdomar sommarjobb. Sommarjobbet är en
anställning på 3 veckor där de unga också är medarbetare med de
skyldigheter och rättigheter som alla anställda har. Det är varje
medarbetares ansvar att vara nykter och drogfri under
arbetsutövning. Motsvarande policy skall finnas hos alla arbetsgivare
och där var och en utformar dessa efter sina förutsättningar. Forts
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§ 263 forts
Svar på motion om drogtester i skolan.
Förekomsten av drogtester på arbetsplatserna tycks öka precis som
krav på medicinska kontroller. Detta sker inte inom Karlskrona
kommun och det finns därför inga argument för att företag som idag
inte har drogtester att införa det. Att söka samarbete med företagen i
syfte att införa drogtester vid anställning av sommarjobbare är inte
förenligt med Karlskrona kommuns alkohol- och drogpolicy.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.473.310

§ 264
Svar på motion om fortsatt upprustning av Jämjö centrum.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september
2010, § 129 av Birger Wernersson (S) Förslaget är att tekniska
nämnden får i uppdrag att på lämpligt sätt komplettera med belysning
på gång- och cykelvägen utmed V.Stationsvägen, Ö.Stationsvägen,
samt Trädgårdsvägen, samt att Affärsverken får i uppdrag att snygga
upp sopsorteringsstationerna , gärna med lämpligt plank.
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 102 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beträffande förslag
om belysning på ovan angivna delar av gc-vägar (gamla banvallen)
och Trädgårdsvägen i Jämjö, är åtgärder på vägar som inte ingår i det
kommunala vägnätet (ingår i Jämjö vägförenings
verksamhetsområde). Medel för dessa typer av åtgärder finns för
närvarande inte budgeterade inom tekniska förvaltningens
anslagsramar och kan därmed inte heller prioriteras.
Beträffande föreslagna åtgärder vid sopsorteringsstationen vid
Villavägen i Jämjö har Affärsverken avgett särskilt yttrande till
kommunledningsförvaltningen enligt följande:
”Affärsverken är entreprenör åt FTI (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen) på vars ansvar det ligger att hålla
återvinningsstationer i Sverige.
Affärsverken kommer under hösten se över stationerna i Jämjö samt
sätta upp stängsel av typ ”Gunnebonät”, vilket är godkänt inom
ramen för entreprenaden.
Yrkande
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till motionen.
Ordförande yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
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Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christina Mattissons bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag. Forts

§ 264 forts
Svar på motion om fortsatt upprustning av Jämjö centrum.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

2008.736.821

§ 265
Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala
idrottsplats.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008,
§ 93 av Lars Hildingsson (S). Förslaget är att idrotts- och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och anlägga erforderliga ytor
för att möta behoven i anslutning till befintlig idrottsplats (Säbyvallen) i
samråd med Ramdala IF.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 september 2011, § 130 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslagen är så
omfattande att det enligt tekniska förvaltningens
uppfattning måste prövas i en detaljplan och som en följd av den
fördjupade översiktsplan som tagits fram för Trummenäsområdet
inklusive Säby. CA-fastigheter AB som äger mark inom området har
hos samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att planarbetet påbörjas.
Tekniska nämnden föreslår som förberedelse till detaljplanearbetet att
förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med idrotts- och
fritidsförvaltningen och Ramdala IF ta fram förslag på utformning och
översiktlig kostnadskalkyl för de förslag som motionärerna framför i
sin motion.
Om detaljplanearbetet inte påbörjas kan förändringarna i anslutning
till idrottsplatsen och som kräver intrång på annans mark endast
genomföras genom frivillig överenskommelse med berörda
markägare.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att som förberedelse till framtagande av detaljplan för
Säbyområdet ger tekniska nämnden i uppdrag att ta fram
utformning och översiktlig kostnadskalkyl för det förslag
motionärerna framför i sin motion, samt
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2. att motionen anses besvarad.
_____

Kommunfullmäktige
Akten

2010.198.312

§ 266
Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över
Lyckebyån.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010, §
27 av Bo Löfgren (FP). Förslaget är att planera och bygga tidigare
föreslagen förbindelse över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen.
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 101 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den föreslagna
broförbindelsen har tidigare varit aktuell, men har av
olika skäl ej kunnat prioriteras. Förvaltningen instämmer i att en bro i
föreslaget läge fyller ett behov av de skäl som framförts i motionen
och föreslår att detta objekt prövas och om möjligt prioriteras i
kommande planerings- och budgetarbete . Tillsammans med
gångcykelbron över Lyckebyån vid Stärkelsevägen/ Egnahemsvägen
innebär dessa båda broar alternativa möjligheter för oskyddade
trafikanter att nå övriga områden inom Lyckeby (t ex
Amiralens/Slottsbackens köpcentrum mm).
Yrkande
Christina Mattisson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att ta reda
på vad det kostar.
Ordförande och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att
ärendet ska avgöras i dag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
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_____

Kommunfullmäktige
Akten

2010.276.826

§ 267
Svar på motion om Saltö bollplan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010, §
68 av Alf Stålborg (SD). Förslaget är att planen skötsel övertas av
kommunen.
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 103 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i diskussionerna
kring att skapa fler förskoleplatser på Trossö är Saltö
bollplan aktuell som alternativ för uppförande av nya förskolelokaler.
Fastigheten bedöms som lämplig för ändamålet då den utgör en av få
centralt belägna fastigheter i kommunal ägo som är stor nog både att
rymma ett minimum på fyra avdelningar, samt kan uppfylla kraven på
en tillfredsställande utemiljö.
I det skick Saltö bollplan är idag krävs att den hyvlas av för att åter bli
fullt duglig som spelplan, varefter löpande kostnader för drift
tillkommer. Då planens framtid för närvarande är oviss är ingen
förvaltning intresserad av att ta dessa kostnader i nuläget.
Från tjänstemannahåll rekommenderas med anledning av detta att
eventuella beslut kring ändrade skötselförhållanden avvaktas till dess
att ytans framtida användning är fastställd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.305.030

§ 268
Svar på motion om FAS3.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2011, §
103 av Christina Mattisson (S). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att omgående utreda förutsättningarna för att införa ett
liknande program kring FAS3 som startats i Malmö som ger
människor möjligheten till utbildning och riktiga jobb.
Kommunledningsförvaltningen har skrivelse den 30 augusti 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Malmö
testar en ny modell som ett alternativ till 100 personer placerad i FAS
3. Man arbetar fram ett treårigt program som börjar med utbildning
och praktik under 1 år och som sker som en FAS 3 placering med
dess villkor. Därefter anställs personerna i kommunen under 2 år.
Stödresurser anställs för att arbeta med personerna placeras i
programmet. Finansieringen sker under det första året med FAS 3
pengar som man får i anordnarbidrag. Personerna har under detta
första år aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Därefter anställs
personerna med vanlig lön. Kostnaden för satsningen beräknas bli
åtta miljoner kronor per år för de två åren.
I Karlskrona finns idag ca 70 personer placerade i FAS 3 inom
Karlskona kommun. De har alla en personlig vägledare som skall
arbeta med stödinsatser för att de skall komma ut i riktiga jobb. Det
finns 2 extra vägledare anställda för att arbeta med FAS 3 förutom
arbetsmarknadsenhetens ordinarie resurser. Under sin placering
erbjuds alla utifrån sina individuella behov program för att de skall
utvecklas. Det kan handla om allt från studiebesök, kortare
utbildningar till att delta i Liv i livet som är ett samarbete med
landstinget. Flera är också ute på annan praktik för att prova på olika
jobb eller för att arbetsgivaren skall kunna pröva personen. Av de 51
som skrivits av från kommunen sedan FAS 3 startade har 29 blivit
helt själförsörjande genom arbete, studier eller annan försörjning
genom pension eller sjukpension. 5 har fått sluta på grund av för
dålig närvaro. Övriga har gått till andra FAS 3 platser som passar
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dem bättre. Allt finansieras via det anordnarstöd som kommer via
arbetsförmedlingen.
Forts

§ 268 forts
Svar på motion om FAS3.
Yrkande
Christina Mattisson (S) och Ulf Hansson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordförande yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christina Mattissons bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.20.003

§ 269
Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala
ordningsföreskrifter § 19 om hund.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011, § 4 av Stefan Svensson. Förslaget är att göra följande
tillägg i 19 § lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun: ”Inom Karlskrona kommun ska föroreningar efter hund alltid
plockas upp, gäller även ytterområden”
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 103 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att under 19 § lokala
ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun anges att förorening efter
hund ska plockas upp
• Inom Trossö samt på platser i under 18 § angiven karta.
• I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker, planteringar,
gång- och cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till
allmänt begagnade upplåtna bad- och campingplatser.
Enligt tekniska nämndens uppfattning är nuvarande lydelse
i 19 § tillräcklig för att omfatta de områden som anges i
medborgarförslaget d v s inom områden som vanligen är upplåtna
för allmänheten.
Att därutöver ange hela kommunen anser förvaltningen vara en
alltför omfattande åtgärd som känns orimlig och inte möjlig att
övervaka.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.304.829

§ 270
Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardpark i
centrala Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni
2011, § 103 av Martin Byggeth. Förslaget är att anlägga en
skateboardpark i centrala Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 26 september 2011, § 80
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de har under
senare år mottagit flertalet medborgarförslag och önskemål angående
anläggandet av en skateanläggning. Med anledning av det stora intresset
för skate i kommunen har idrotts- och fritidsförvaltningen påbörjat en
utredning för att ta reda på möjligheterna för en skateanläggning, hur den
skulle vara utformad, placerad samt kostnadsförslag. I enlighet med
skateföreningens önskemål fokuserar utredningen främst på
möjligheterna för en skatehall som kan kompletteras med någon mindre
utomhusanläggning.
Hattholmen, som förslagsställaren menar är ett lämpligt ställe för en
skatepark, är en möjlighet som diskuteras i kommunen. Enligt
samhällsbyggnadsförvaltningen är det dock inte möjligt att inom de
närmaste åren bygga på Hattholmen. Andra placeringar undersöks därför
också.
En skatepark om ca 1000 m2 har i tidigare yttranden från nämnden
kostnadsberäknats till sammanlagt ca 5 Mkr. Då innehåller anläggningen
förutom åkyta också toalett och el. Med en avskrivningstid om 20 år blir
det en årlig kostnad om 490 tkr. Till denna kostnad tillkommer underhåll
om ca 20 tkr vartannat år samt dagligt underhåll exempelvis städning för
ca 15 tkr per år. Det ger en total beräknad kostnad om 515 tkr per år.
Förvaltningen har också undersökt möjligheterna för en mindre och
enklare utomhusanläggning som är på gång i Lyckeby.

Då 2012 års budget redan är fastställd finns ingen möjlighet för
anläggande av en skatepark under 2012. Ärendet bör lyftas hos de
förtroendevalda så att kostnaden för en skateanläggning kan tas upp i
2013 års budget.
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Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.

Kommunfullmäktige
Akten

2011.174.821

§ 271
Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner på
Arena Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Julia Ljungberg. Förslaget är att man vill se en
fortsatt utveckling av Arena Rosenholm och att det tillkommer
fotbollsplaner i form av gräs och konstgräs.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 26 september
2011, § 81 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
engagemanget för en bättre folkhälsa och att göra Karlskrona mer
synlig i idrottssammanhang sammanfaller väl med kommunens mål.
I Karlskrona finns idag 38 fullmåtts fotbollsplaner. Underlag för att
anlägga fler finns inte just nu. Befintliga föreningar vill bedriva sin
verksamhet framför allt lokalt där de redan är etablerade och där
utveckla sina anläggningar där det redan finns klubblokaler,
omklädningsrum och andra kompletterande
utrustningar/anläggningar. Att finnas lokalt innebär att barn och
ungdomar kan ta sig till anläggningarna på egen hand.
Anläggningarna blir tillgängliga för fler i närmiljön.
Om en ny anläggning ska komma ifråga innebär det att man får
omlokalisera en befintlig anläggning eller finna en ny förening som
kan etablera sig inom Rosenholmsområdet.
På Rosenholmsområdet finns en konstgräsplan vilken har ett stort
nyttjande under vintertid från december till och med april månad då
anläggningen är fullbokad. Under övrig tid på året finns endast en
begränsad uthyrning till tre föreningar och skolverksamhet.
Kommunen äger idag mark på Rosenholm som skulle kunna
användas till att anlägga t ex fotbollsplaner på i området nära
Silletorpsån. Om fotbollsplaner anläggs där kan det påverka
Silletorpsån negativt genom att gödning används på gräsplaner och
salt på konstgräsplaner, vintertid, för att planerna ska fungera.
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Utvecklingstankarna för Rosenholmsområdet är viktigt att stimulera
och bör tas i ett helhetsperspektiv för att nå optimala lösningar för
olika idrotter.
Forts

§ 271 forts
Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner på
Arena Rosenholm.
Ett utvecklingsråd finns för Telenor Arena Karlskrona där seminarier
och träffar sker med inriktning för att nå visionen att
Arena Rosenholm ska vara en del av hälso- och idrottscentrum. Om
tio år ett av landets bästa – väl känt i Östersjöregionen. Att förslaget
kommer att hanteras vidare av utvecklingsrådet.
Nämnden instämmer i att den förslagna kompletteringen kan behövas
och på de grunder som anges i skrivelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2004.513.489

§ 272
Svar på medborgarförslag om att verkställa kommunfullmäktiges
beslut gällande ickedjurtestade produkter.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16
december 2004, § 170 av Gunnel Petersson. Förslaget är att
verkställa kommunfullmäktiges beslut och att informera
kommuninnevånarna om ickedjurtestade produkter och vid inköp av
hygien och kemtekniska produkter i kommunala verksamheter i första
hand välja produkter som ej är testade på djur.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 mars
2010, § 67 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
sedan 2004 är det förbjudet att utföra djurtester på kosmetiska och
hygieniska produkter inom EU. Den säkerhetsbedömning som är
obligatorisk för tillverkare och importörer skall enligt kosmetikdirektivet
baseras på toxikologisk information om de ingående ingredienserna.
Den 11 mars 2009 införde EU ett förbud mot tester av ingredienser i
kosmetiska och hygieniska produkter på djur. Efter detta datum får
kosmetika och hygienprodukter inte säljas om djurtester utförts av
produkterna eller ingredienserna, även om djurtesterna utförts utanför
EU. För några tester anser man att det kommer att ta längre tid att
utveckla alternativ, så förbudet mot dessa träder i kraft 2013. Det gäller
giftighetstester med upprepade doser under en längre tid, inklusive
allergitester, reproduktionstoxicitet och toxikokinetik Om testerna
utförts före 11 mars 2009 gäller inte förbudet, men inga nya djurtester
får utföras efter detta datum.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.21.003

§ 273
Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala
föreskrifter § 18 om hund.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011, § 4 av Stefan Svensson. Förslaget är ett tillägg i de
lokala ordningsföreskrifterna om att hundar ska vara kopplade i
motionsspår.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011,
§ 100 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att allmänt
sett regleras hundägares ansvar i ”Lag (2007.1150) om
tillsyn över hundar och katter”, vari sägs bland annat att hundar och
katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med
hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för
att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Nämnden instämmer i att den förslagna kompletteringen kan behövas
och på de grunder som anges i skrivelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.491.317

§ 274
Svar på medborgarförslag om gatubelysning på
Augerumsvägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010, § 144 av Eva Spjuth. Förslaget är att man vänder
varannan befintlig gatubelysning längs Augerumsvägen mot
cykelvägen då bilisterna ändå har belysning på bilarna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011,
§ 98 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Gcvägen ingår i det övergripande cykelvägnätet mellan
Hässlegården och Lyckeby centrum samt vidare in mot Trossö
och är i huvudsak försett med belysning utom längs den i
medborgarförslaget angivna sträckan.
Ett utförande enligt medborgarförslaget med att vända varannan
befintlig vägbelysning mot gc-vägen är ingen bra lösning avståndet
mellan gc-väg och körbana är för stort, men innebär också att man
på Augerumsvägen får en ojämn ljusbild vilket inte är bra för
trafiksäkerheten.
Tekniska förvaltningen förslår istället att man prövar åtgärden med
ny belysning på den aktuella sträckan (ca 200 tkr) i kommande
budgetarbete varvid behovet prövas mot andra angelägna objekt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.631.841

§ 275
Svar på medborgarförslag om utbyggnad av kaj vid Scandic
hotell.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011, § 144 av Lisa Lindborg. Förslaget är att man bygger ut
hotellets stora trädäck så småbåtar även kan lägga till.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011,
§ 124 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
nuvarande utformning av kajkanten med tillhörande trädäck och
utformning bör vara oförändrad. De som vill angöra Fisktorget med
små båtar har möjlighet att tillfälligt göra detta på båda sidor om
skärgårdstrafikens brygga, men på sådant sätt att man inte stör
skärgårdstrafikens båtar. Redan i nuläget hyr många småbåtsägare
kommunal bryggplats framför hotellet att det kan anses vara
tillräckligt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.25.512

§ 276
Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Sturkö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2011 § 21 av Johan Genestig. Förslaget är att man anlägger
vägbulor för att säkerställa den fastställda hastigheten 50 km/h.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
127 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de
föreslagna ”vägbulorna” avser åtgärder på statlig väg
(väg 738) med Trafikverket som ansvarig väghållare. Åtgärderna
bedöms vara av ”driftkaraktär”, varför desamma beslutas och utförs
av väghållaren dvs. Trafikverket.
Nämnden föreslår också i sitt beslutet att ärendet överlämnas
Trafikverket.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.323.317

§ 277
Svar på medborgarförslag om belysning i backen i skogen mellan
Hässlegården- Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2011 § 68 av Frida Heideman. Förslaget är att ny belysning sätts
upp i den så kallade ”Mördarbacken” mellan Hässlegården och
Spandelstorp.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
127 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget
avser gångstigen genom skogen mellan rubricerade platser.
Gångstigen är ingen kommunalt underhållen gångväg utan har
uppstått spontant då den innebär en genväg för boende inom östra
delarna av Hässlegården ner mot Spandelstorp.
Om belysning ska bli aktuellt längs denna gångstig måste först
ställningstagande ske om en eventuell utbyggnad till den standard
som är normal för kommunalt underhållna gångvägar. I avvaktan på
om dessa åtgärder kan prioriteras bör man även avvakta med beslut
om eventuell belysning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.543.510

§ 278
Svar på medborgarförslag om fartkamera på Verkö.
Tea Gladher har skickat in ett medborgarförslag till Karlskrona
kommun den 10 november 2010.
Teas förslag är att det sätts upp fartkamera på vägen ut till ABB.
Tekniska nämnden som har hand om ärende som rör vägar har vid
sitt möte den 27 september 2011, § 126 lämnat ett svar. Nämnden
skriver att man ska titta över säkerheten och miljön längs
Verkövägen.
En del saker är redan gjorda för att förbättra trafiksäkerheten, räcken
längs Verkövägen, gångtunnlar under vägen och att man sänkt
hastigheten för bilar och lastbilar på en del ställen längs Verkövägen
och därför är det inte aktuellt just nu att sätta upp fartkameror längs
Verkövägen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.397.315

§ 279
Svar på medborgarförslag om att göra om husvagnsparkeringen
i Hässlegården till hyrbar husvagnsplats
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
augusti 2010 § 111 av Andreas Krantz. Förslaget är att
kommunen skall göra om P-platsen mittemot Hässlegårdens förskola
till hyrbara husvagnsplatser där man genom avtal mot en
månadsavgift kan hyra sin plats. I skrivelsen anges att platsen för
närvarande används som en avställningsplats för uttjänta husvagnar,
avställda bilar, företagssläp mm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
129 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslag
om att förändra den allmänna P-platsen till en plats med
uthyrning genom avtal till privatpersoner för uppställning av
husvagnar är inte möjligt då marken enligt gällande detaljplan är
allmän platsmark. Kommunal uthyrning av mark för uppställning av
husvagnar är inte aktuellt utan bör lösas av varje husvagnsägare
själv.
Beträffande nuvarande användning av P-platsen på det sätt som
anges i skrivelsen kommer kommunen att se över skyltning mm för att
se till att platsen används på det sätt som är avsett.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.568.512

§ 280
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen längs
Verkövägen och anslutningen till den via Bengtsavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15
december 2010 § 190 av Maria Hoffner. Förslaget är att
trafiksäkerheten och boendemiljön för boende i omgivningen.
Åtgärderna som föreslås är sänk hastigheten till 50 km/tim redan norr
om korsningen vid Bengtsavägen, sänk hastigheten till 50 km/tim på
Bengtsavägen, anlägg ett övergångsställe genom refugen på
Verkövägen vid Bengstavägens södra sida, fortsätt med gång- och
cykelväg upp längs Bengtsavägens södra sida, anlägg en bullervall
mellan Bengstsaviken och Verkövägen, samt samarbeta med polisen
och se till att det utförs hastighetskontroller, lämpligt i samband med
färjeavgångar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
125 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
beträffande föreslagna hastighetssänkningar på
Verkö- och Bengtsavägen vill förvaltningen avvakta politiska
ställningstaganden till en av konsultföretaget WSP utförd utredning
kallad ”Rätt fart i Karlskrona kommun”, i vilken föreslås
hastighetsförändringar på det kommunala vägnätet.
Beträffande förslag om övergångsställe på Verkövägen och en gång
och cykelväg (gc-väg) längs Bengtsavägen , har
tekniska förvaltningen upprättat förslag om trafiksäkerhetsåtgärder
på den aktuella platsen, vilket innebär att man på Verkövägen söder
om Bengtsavägen anlägger en gångpassage genom mittrefugen,
anlägger en gc-väg längs Bengtsavägens södra sida samt flyttar
befintlig busshållplats på Verkövägens östra sida till ett läge söder
om Bengtsavägen. Genomförandet beräknas utföras under hösten
2011 om ekonomin så tillåter annars kommer åtgärderna att prövas i
samband med budgetarbetet för 2012.
Förslag om att anlägga en bullervall mellan Bengtsaviken och
Verkövägen är för närvarande inte aktuellt och bedöms i nuläget inte
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vara nödvändigt med hänsyn till rekommenderade gränsvärdesnivåer
för vägtrafikbuller.
Forts

§ 280 forts
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen längs
Verkövägen och anslutningen till den via Bengtsavägen.
Slutligen förslaget om samarbete med polisen, så
förekommer detta redan idag bland annat genom att polisen är
representerad i kommunens trafikutskott. Hur polisen slutligen
prioriterar sina insatser avgörs dock av polismyndigheten
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.309.317

§ 281
Svar på medborgarförslag om belysning på Fäjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010 § 68 av Simon Lindholm. Förslaget är mer belysning på
Fäjö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011, § 95
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Fäjövägen
mellan Riksvägen och Fäjö är statlig väg och ute på
Fäjö är vägen enskild väg med årligt underhållsbidrag från stat och
kommun. Frågan om uppsättning av ny vägbelysning är därför i
första hand en fråga för respektive väghållare att ta ställning till.
Eventuell gatubelysning på gator och vägar förutsätter att vissa
kriterier är uppfyllda (viss trafikmängd, tung trafik, skyltad hastighet,
skolväg eller busshållplatser mm).
Tekniska förvaltningen har tidigare haft möjlighet att prioritera och
svara för uppsättning av ny gatubelysning på icke kommunala vägar
under förutsättning att ovannämnda kriterier var uppfyllda och att
kostnaderna rymdes inom ramen för anslagna medel härför.
I nuläget finns inga anslagna medel inom förvaltningen för dessa
åtgärder då investeringsmedel för förnyelse gatubelysning inom
KLIMP-projektet är avsatta för energieffektiviseringsåtgärder.
Därmed kan inga framställningar om gatubelysning på icke
kommunala vägar beviljas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.317.317

§ 282
Svar på medborgarförslag om belysning i skogen utanför
Timjansgatan och Saffransgatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010 § 68 av Matilda Lind. Förslaget är belysning i skogen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011, § 97
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att belysning
inom bostadsområden uppsättes normalt endast på
villagator, gång- cykelvägar och på av kommunen anordnade
lekplatser. Att sätta upp belysning i intilliggande skogsområden är inte
brukligt och inte heller ekonomiskt försvarbart.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.391.312

§ 283
Svar på medborgarförslag om förbättringsarbete på gång- och
cykelvägar vid badbryggan på Hasslö Sandvik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
augusti 2010 § 111 av Sven-Erik Karlsson. Förslaget är att man
täcker ytan med sand som följt med upp från vattnet när man rensat
stranden från sjögräs under de senaste åren.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
122 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
använda sjösand är ingen bra långsiktig lösning, då materialet är
alltför finkornigt. Förvaltningen avser att inför badsäsongen 2012
hyvla och grusa av den aktuella gc-vägen med slitlagergrus i de delar
som bedöms vara erforderligt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2006.310.512

§ 284
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten på
Drottninggatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni
2006 § 79 av Elisabeth Mattisson. Förslaget är att så kallade
”vägbulor” anläggs i korsningen Ö Köpmansgatan - Drottninggatan
samt att man överväger liknande åtgärder i övriga
korsningar längs Drottninggatan.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2008
§ 247 att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för
ytterligare beredning för att söka finna en bättre lösning än den som
finns idag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
128 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de av
förvaltningens tidigare utförda åtgärderna (avsmalning och
”gångbaneklackar”) var åtgärder som man då kunde enas om
utan att förändra gatans ”historiska karaktär”.
Under senare år har hastighetsdämpande åtgärder utförts i andra
korsningar på Trossö t ex. korsningen N Smedjegatan –
Ö Köpmansgatan.
Tekniska förvaltningen föreslår nu att man, i enlighet med förslagets
syfte, bygger om den aktuella korsningen genom att man höjer upp
hela korsningen och kompletterar åtgärden med så kallade pollare för
att skapa en tryggare passage för de oskyddade trafikanterna (jämför
korsningen N Smedjegatan - Ö Köpmansgatan).
Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna beräknas uppgå till ca 3400 tkr varför objektet bör prövas mot andra angelägna objekt och om
möjligt prioriteras i samband med kommande budgetbeslut.
Beträffande eventuella åtgärder i övriga korsningar längs
Drottninggatan får ställningstagande härom ske i samband med
budgetarbeten under de närmast kommande åren.
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Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.

Kommunfullmäktige
Akten

2010.632.556

§ 285
Svar på medborgarförslag om äventyrsbad vid gamla ishallen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011, § 144 av Lisa Lindborg. Förslaget är att bygga ett
äventyrsbad där gamla ishallen låg.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
123 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att ett
problem är att den föreslagna platsen, vilken tidigare fungerat
som soptipp, innehåller miljöfarligt avfall som först måste saneras
(bortföras). I orört skick kan massorna ligga kvar och ytan användas
för annat ändamål (till exempel parkering för besökare till
Wämöparken m fl platser eller annan verksamhet).
Förslag om ett äventyrsbad i Karlskrona är i och för sig intressant,
men är förenat med stora investerings- och driftkostnader.
Att genomföra detta i kommunal regi är tveksamt. Om intresse
däremot finns från privata aktörer bör kommunen se positivt på
detta.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

2007.498.550

§ 286
Svar på medborgarförslag om Sandhamns hamns framtida
användning.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
oktober 2007, § 151 av Jan Kindberg. Förslaget är att ”hamnområdet
som nu är klassat som industrimark bör helt eller åtminstone delvis
frisläpps för annan användning”
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2010,
§ 152 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den
företagsetablering med vinterförvaring av fritidsbåtar inomhus som var
aktuell vid tiden för medborgarförslagets författande, är inte längre
aktuell i Sandhamn. I samband med att fiskenäringens förutsättningar
och framtid diskuterats, bl a i anslutning till arbetet med översiktsplan
2030 har Sandhamns potential som fiskehamn uppmärksammats.
Tekniska förvaltningen har som underlag till översiktsplanen under
våren 2010 färdigställts en hamnutredning som visar att Sandhamn
kan vara ett intressant alternativ för omlokalisering för fiskenäringen
från Saltö i samband med en framtida exploatering på Saltö. Detta
avspeglas i översiktsplanens föreslagna markanvändning. Kommunen
har sedan 2008 vidareutvecklat sin syn på Sandhamn och betraktar
den nu som en viktig hamn för fisket, med särskild tyngdpunkt på
lokalt kustnära fiske. Då nu gällande plan för hamnen ger goda
förutsättningar för en sådan utveckling bedöms det inte lämpligt att
idag ändra detaljplanen. Detta hindra dock inte att även annan icke
störningskänslig verksamhet som kan få synergieffekter med en aktiv
fiskehamn kan tillåtas etablera sig i hamnen eller dess närområde
under förutsättning att det inte försvårar en utveckling av
fiskenäringen. En sådan etablering har redan givits tillstånd inom en
mindre del av hamnområdet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
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____

Kommunfullmäktige
Akten

2006.422.311

§ 287
Svar på medborgarförslag om promenadstråk med
hantverksförsäljning i Handelshamnen och väg mot Wämö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31
augusti 2006, § 111 av Ann-Marie Hedström. Förslaget är att när valet
är över och valstugorna stå tomma, så kan man hyra ut dem till
intresserade som kan sälja sina hantverksprodukter i dem och att
dom är placerade i handelshamnen ut till Wämö.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2010,
§ 151 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
anläggande av parkering under Stortorget har undersökts tidigare.
Det har visat sig svårt att realisera då bergrummet inte håller lämpliga
mått för att anlägga parkering, samt at det är svårt och kostsamt att
hålla tillräcklig god luftkvalitet samt svårigheter att hantera
fuktproblem. Även trygghetsfrågorna är svåra att hantera med en
sådan lösning. Kommunen arbetar i stället aktivt med att hantera
parkeringssituationen på Trossö på andra sätt. Under våren 2010 har
tekniska förvaltningen arbetat fram en parkeringsstrategi som anses
vara en del av underlagt vid arbetet med den fortsatta utvecklingen av
de offentliga miljöerna på Trossö.
I samband med översiktsplan 2030 har stråket mellan Trossö och
Wämöparken särskilts uppmärksammats. Ambitionerna är att den
delen av staden ska bli avsevärt mycket mer fotgängarvänlig. Bland
annat föreslås en förbättrad kajpromenad längsmed österleden, vilket
avese förverkligas i samband med Pottholmsprojektet. Oljehamnen
avses omvandlas till en ny stadsdel med fokus på rekreation och
vattenkontakt. Bryggareberget och dess kulturmiljöer avses
framhävas ytterligare. Förslagsställarens ambitioner om en mer
fotgängarvänlig del av staden bedöms härmed tillgodoses om än med
något andra medel än de föreslagna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
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att medborgarförslaget anses besvarat.
____

§ 288
Anmälningsärende
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Beslut 2011-09-23, ansökan om hemsädningsbidrag.
3. Sveriges kommuner och landsting
a) 11:36 Se över dricksvattenproduktionen!
b) 11:38 Förändring av diskkonteringsräntan i
pensionskuldsberäkningen RIPS07.
c) 11:39 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012-2015.
d) 11:40 Konsekvenser av nya skatteförfarandelagen.
e) Styrelsens beslut nr 10, 2011-08-26 Nationell läkemedelsstrategi.
4. Svar på remiss om vattenverksamhet, planerad muddring och
upptagning av kanal mellan Björkholmen och fastlandet samt
uppläggning av muddermassor på/vid fastigheterna Nättraby 10:3,
Mjövik 1:3 samt Mjövik 3:24
5. Skrivelse avseende medborgarförslag om Hjärtats stig.
6. Jäv och beroende, enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna.
7. Socialnämnden 11-09-19, § 109 yttrande över slutbetänkandet,
alkoholservering på särskilda boenden (SOU 2011:41)
8. Protokoll 11-09-09, styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge
(FINSAM)
9. Begäran om offentligt sammanträde då nya parkeringsstrategin för
Trossö behandlas.
10. Romano Zor! Romansk kraft! En inspirationsbok om vägar till
utbildning och arbete.
11. Nationella minoriteters rättigheter, en handbok för kommuner,
landsting och regioner.
12. Skrivelse angående nya parkeringsstrategin på Trossö.
13. Skrivelse om att GT ska bantas.
14. SPF Östra Blekinge, Fria hälsoval slår mot Jämjö och
landsbygden.
15. Skrivelse angående alkoholtillstånd på Arena Telenor
________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

2011.23.102

§ 289
Kommunala val.
Kommunstyrelsen utser följande till och med 31 december 2014 eller
till dess att nyval sker:
Arbetsgrupp för jobb istället för bidrag
Tommy Andersson (MP)
Berörda nämnder/styrelse: socialnämnden, utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen.
Arbetsgrupp för nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.
Tommy Andersson (MP)
Berörda nämnder/styrelse: socialnämnden, utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen.
_____
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Kommundirektören
Akten

2011.1.004

§ 290
Övrigt
Uppvaktning
Ordförande överlämnar en blomma till kommundirektören Ingrid
Augustinsson Swennergren från hela kommunstyrelsen och önskar
grattis i efterskott till 60-årsdagen.
Kommundirektören tackar för blomman.
_________

4 oktober 2011

§ 237 Svar på medborgarförslag om att bygga ett spa.
§ 238 Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för hela Karlskrona kommuns
verksamhet.
§ 239 Kommunala val.
§ 240 Anmälningsärende.
§ 241 Övrigt.
___

2

4 oktober 2011
Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
tisdagen den 4 oktober 2011, kl 08.30-11.25, kl 13.30-14.20
Sammanträdet ajourneras kl 11.25-13.30

Beslutande:

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

3

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Christina Mattisson (S)

Ledamöter

Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sanberg Fries (S)
Sophia Ahlin (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP) kl 09.50-14.20 del av §§ 210, §§
211-241
Sofia Bothorp (MP)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 08.30-11.05, 13.3014.20 del av §§ 210, §§ 211-241
Tommy Olsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Emma Swahn Nilsson (M)
Anna Ekström (FP) kl 08.30-09.50 del av §§ 210

Närvarande

Oscar Dyberg (S)
Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-11.25 §§ 210
Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Patrik Enstedt (S) kl 08.30-11.25 §§ 210
Nicklas Platow (M) kl 08.50-14.20 del av §§ 210, §§
211-241
Peter Glimvall (M) kl 08.30-11.25 §§ 210
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP) kl09.50-14.20 del av §§ 210, §§
211-241
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-11.25 §§ 210
Ulf Hansson (V)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Stf informationschef Thomas Johansson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
Controller Helena Olsson kl 08.30-08.55 §§ 210, 212
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Personalspecialist Henrik Sundhin kl 08.30-08.55 §§
210, 212
Controller Ida Colvin kl 08.30- 09.15 §§ 210, 212-213
Personalspecialist Nina Andrén kl 08.30- 09.15 §§
210, 212-213
Fastighetschef Anders Kumlin kl 09.30-09.40 §§ 210,
223
Förvaltningschef Claes Wiridén kl 09.30-09.40 §§
210, 223
Miljöstrateg Sven-Olof Petersson kl 09.50-10.25 §§
210, 225
Sektionschef Margaretha Jansson kl 09.15-09.25 §§
210, 215
Redovisningschef Bengt Nilsson kl 10.35-11.25 §§
210, 238
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 210-241
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Christina Mattisson

4 oktober 2011

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

oktober 2011 anslagits på

5
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§ 210
Informationer och föredragningar
1. Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, föredras av controller Helena
Olsson och personalspecialist Henrik Sundhin.
2. Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen, föredras av
controller Ida Colvin och personalspecialist Nina Andrén.
3. Förslag på att ingå i KRAMI- samverkan i Blekinge län, föredras av
sektionschef Margaretha Jansson.
4. Försäljning av fastigheten Galjonsfiguren 6, f d gruppboende
Elersväg 1, föredras av fastighetschef Anders Kumlin.
5. Miljöbokslut för år 2010, föredras av miljöstrateg Sven-Olof
Petersson.
6. Beslut avseende den regionala kollektivtrafikmyndighetens
övertagande av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken, föredras av
kommunjurist Maria Thuresson.
7. Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt
Nilsson och personalchef Anneli Ekström.
________
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IT-chef
Serviceförvaltningen
Akten

KS.SEF2011.143.005

§ 211
Ianspråktagande av medel för ny brandväggslösning 2011
Nuvarande brandväggslösning har blivit för gammal och behöver
bytas ut. IT-enheten har undersökt möjligheten att behålla
nuvarande lösning tillsammans med nytecknande av förlängt
support- och uppgraderingsavtal. Då inte detta alternativ är möjligt
pga åldern på utrustningen, behöver en ny brandväggslösning
köpas in.
Totalkostnad för inköp och implementering av ny
brandväggslösning beräknas till ca 450 tkr. Som delfinansiering
föreslås att 150 tkr ianspråktas ur Kommunstyrelsens reserv för
oförutsett för 2011. Resterande del om ca 300 tkr kommer att
finansieras inom IT-enhetens ram.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_____
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Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

8

KS.SEF2011.54.041

§ 212
Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
Controller Helena Olsson och personalspecialist Henrik Sundhin
föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningens budgetram för 2011 uppgår
till 74,6 Mnkr. Resultatet per den 31 augusti för serviceförvaltningen
visar ett underskott på ca 3 Mnkr. Serviceförvaltningen prognostiserar
ett nollresultat för verksamhetsåret 2011.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2011, samt
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

9

2011.192.041

§ 213
Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.
Controller Ida Colvin och personalspecialist Nina Andrén föredrar
ärendet.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen beräknar uppvisa ett
positivt resultat för verksamheterna 2011 med 1,0 Mnkr. Budgetramen
för 2011 uppgår till 184,8 Mnkr inkl tekniska justeringar.
Verksamheterna visar totalt sett en positiv avvikelse mot budget per
augusti om 5,6 Mnkr. Överskottet fördelas mellan verksamheterna
basbudget, projektbudget och kollektivtrafik. Merparten av överskottet
från projektbudgeten är hänförligt till senarelagd projektstart. I
basbudgeten kommer större anslag att nyttjas för verksamheten
under sista det tertialet. Kollektivtrafiken har återfått medel för 2010
från Blekingetrafiken med 2,1 Mnkr. Pengarna kommer att nyttjas för
att balansera budgeten för kollektivtrafiken. De politiska
verksamheterna uppvisar efter åtta månader ett negativt resultat. Det
finns förutsättningar att hämta in del av underskottet varför prognosen
för dessa verksamheter läggs på -0,4 Mnkr.
Christina Mattisson (S) påtalar att den allmänna näringslivsbilden inte
är tillfylles i delårsrapporten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna delårsrapport för augusti månad 2011, samt
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
______

4 oktober 2011

Kommunledningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

10

KS2009.845.002
KS.SEF2011.5.002

§ 214
Revidering av delegationsordningarna för
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen
Delegationsordning för kommunledningsförvaltningen respektive
serviceförvaltningen fastställdes senast av kommunstyrelsen den 11
januari 2011, § 14 respektive § 15. Kommunledningsförvaltningen har
upprättat förslag till ändring av delegationsordningarna för
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen såvitt avser
organisationsförändringar.
Delegationsordningarna för kommunledningsförvaltningen och
serviceförvaltningen innehåller idag en delegation till
kommunstyrelsens arbetsutskott enligt följande
p 4.13 resp. p 4.12 Fastställa kommunens förvaltningsorganisation
inom av fullmäktige fastställda ramar
Denna för kommunen övergripande delegation stämmer inte överens
med den delegation kommunfullmäktige gett till kommunstyrelsen
genom reglementet. Kommunfullmäktige har i reglemente för
kommunstyrelsen enligt § 8 p 6 delegerat till kommunstyrelsen att
fatta beslut om styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer
som fullmäktige fastställt.
I alla förvaltningar sker ständiga förändringar och nya ärenden och
uppgifter tillkommer som kräver att organisationen anpassas och
ändras efter de nya förhållandena. Det är därför rimligt att
kommundirektören respektive förvaltningschefen för
serviceförvaltningen erhåller en delegation att besluta om
organisationsförändringar inom kommunledningsförvaltningen
respektive serviceförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen
föreslår därför att ovan nämnda punkter i delegationsordningarna p
4.13 och 4.12 ersätts med en delegation till kommundirektör
respektive förvaltningschef att besluta om organisationsförändringar
inom respektive förvaltning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta reviderade delegationsordningar för
kommunledningsförvaltningen respektive serviceförvaltningen.
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten

11

2009.802.106

§ 215
Förslag om att ingå KRAMI- samverkan i Blekinge län.
Sektionschef Margaretha Jansson föredrar ärendet.
Socialnämnden beslutade den 28 mars 2011, § 42 att föreslå
kommunstyrelsen att Karlskrona kommun tillsammans med
Karlshamn och Ronneby kommun ingår inriktningsavtal avseende
KrAmi verksamhet under perioden 2011-06-01- 2013-12-31.
Socialnämnden har beslutat för egen del att under förutsättning att
kommunstyrelsen tillstyrker inriktningsavtal avseende KrAmi, tillstyrka
Karlskrona kommuns socialnämnds kostnad för KrAmi verksamhet
2011-2013 i enlighet med kostnadsberäkning, att kostnad för
deltagande i KrAmi belastar kontot för ekonomiskt bistånd
vsh 750 att utse sektionschefen vid socialförvaltningens
ekonomisektion till representant i KrAmi Blekinges styrgrupp.
Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården
och berörda kommuner som syftar till att underlätta inträdet på
arbetsmarknaden för personer som har varit i kontakt med
kriminalvården. Syftet är att samarbeta om såväl resurser som
kompetens för att gemensamt motverka fortsatt utanförskap för
målgruppen. Målet för deltagarna är att finna, få och behålla ett
arbete, leva ett laglydigt liv, bli självförsörjande och delaktiga i nya
sociala sammanhang.
Den tänkta verksamheten i Blekinge riktar sig till män i åldern 18-35
år som i normalfallet är aktuella hos Kriminalvården och/eller
Socialtjänsten och som är eller blir aktuella hos Arbetsförmedlingen.
De befinner sig ofta under verkställighet som en utslussningsåtgärd,
under övervakning via Frivården eller under prövotid. Gemensamt för
målgruppen är sociala svårigheter med kriminellt beteende, alternativt
att de befinner sig i kriminella sammanhang.
Ofta är utbildningsnivån låg och arbetslivserfarenheten liten. En
undersökning KRAMI gjort bland 120 deltagare 2009 har visat att
genomsnittsdeltagaren är 23 år, dömd 5 ggr, tillbringat 1,3 år i
fängelse och haft ett tioårigt missbruk.
81 % av deltagarna har enbart grundskoleutbildning eller lägre och 66
% har mindre än ett års arbetslivserfarenhet.
Forts

4 oktober 2011

12

§ 215 forts
Förslag om att ingå KRAMI-samverkan i Blekinge län.
Individens förutsättningar för deltagande är att man har en koppling till
Kriminalvården och Socialtjänsten, ett socialmedicinskt
funktionshinder, att man är dokumenterat drogfri, har ett ordnat
boende och ordnad barnomsorg.
Individen skall vilja ha ett arbete och en fast förankring på
arbetsmarknaden. Man skall samtycka till Krami kontraktet
Personal från de tre organisationerna (Kriminalvården,
Arbetsförmedlingen och Kommunerna) arbetar tillsammans i egen
lokal och med gemensam programidé och arbetssätt. Arbetet utgår
från ett gemensamt förhållningssätt med ett framåtsyftande perspektiv
på deltagarnas förutsättningar och resurser.
Varje part medverkar med sin kompetens, sina resurser och sina
insatser utifrån sina specifika uppdrag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att Karlskrona kommun tillsammans med Karlshamn och Ronneby
kommun ingår inriktningsavtal avseende KrAmi verksamhet
under perioden 2011-06-01 –2013-12-31.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunfullmäktige
Informationsenheten
Akten

13

2011.381.006

§ 216
Sammanträdesplan år 2012 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för år 2012 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen, allmänna utskottet, näringslivsutskottet, ekonomi
och utvecklingsutskottet, samt tider för inlämning och beredning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta sammanträdesplan för år 2012, samt
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
_______
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2011.373.005

§ 217
E-utvecklingsplan
SKL presenterade i april 2011 en strategi kallad Strategi för
eSamhället för att stödja utvecklingen av e-förvaltning och e-tjänster
inom kommunal verksamhet. De övergripande målen i strategin är:
•
•
•

Enklare vardag för privatpersoner och företag
Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och
delaktighet
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Dessa mål kan i sin tur härledas till regeringens mål för e-förvaltning
och stämmer väl överens med Karlskrona kommuns budgetmål för
2012-2014 inom hållbar utveckling.
SKL rekommenderar kommuner att anta Strategi för eSamhället.
Karlskrona kommuns svar är att ta fram en e-utvecklingsplan som
baseras på de övergripande målen i Strategi för eSamhället. Eutvecklingsplanen ska vara färdig i mars 2012.
E-utveckling innebär verksamhetsutveckling med IT som resurs och
e-utvecklingsplanen ska därför innehålla en strategi för behovsdriven
e-utveckling som även innefattar strategiskteknikutveckling för att
möta e-utvecklingsarbetets behov.
När e-utvecklingsplanen är beslutad föreslås den ersätta IT visionen
och tillsammans med IT Infrastrukturprogrammet och
Informationssäkerhetspolicyn bli de styrande dokumenten för IT
utveckling i Karlskrona kommun.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 september 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Ordförande (M) yrkar bifall på attsats 1 och avslag på attsats 2 att
75 000 kr tas upp i kommunstyrelsens internbudget 2012 som stöd till
att ta fram e-utvecklingsplanen.
Forts
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§ 217 forts
E-utvecklingsplan
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
ordförandes avslagsyrkande på attsats 2 och finner att
kommunstyrelsen har beslut att avslå attsats 2
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att avsätta 75 000 kr från kommunstyrelsens projektbudget 2011 som
stöd till att ta fram e-utvecklingsplanen.
_____
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2011.387.209

§ 218
Ny laserskannad höjddata
Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslog i sitt betänkande (SOU
2007:60) att Lantmäteriet skulle få i uppdrag att etablera en Ny
Nationell Höjdmodell – NNH.
Bakgrunden till det är bl.a de allt större krav på analyser och beslut
som erfordas för risk- och krishantering inom olika områden och
branscher. För kommunernas planering så krävs t.ex säkrare
höjddata längs kustområden och vattendrag, för att kunna beräkna
effekterna av förväntade höjda havsvattennivåer och ökade flöden
pga ökad nederbörd.
Lantmäteriet inledde under 2009 ett nationellt program för att med
s.k flygburen laserskanning samla in data som underlag för den
Nya Nationella Höjdmodellen, och grunddata finns för Blekinges del
numera tillgängligt för försäljning hos Lantmäteriet.
I detta sammanhang kan det nämnas att flera kommuner med
utsatta eller låglänta kustområden har föregripit Lantmäteriets
program och själva genomfört egna laserskanningsprojekt.
Höjdinformationen i den nya nationella höjdmodellen skapas genom
relativt ny teknik. Utveckling av skanningsteknik samt förbättrad
prestanda hos lasersensorer har gjort det möjligt att täcka stora ytor
med hjälp av flygburen laserskanning.
Förenklat kan tekniken beskrivas med att laserpulser skickas från
sensorn i flygplanet med mycket hög frekvens och reflekteras mot
objekt på marken. Den energi som reflekteras tillbaka är uppdelad i
flera ekon, som representerar exempelvis en trädkrona, låg
vegetation och markens yta. Den tid det tar för pulsen att förflytta
sig fram och tillbaka mellan sensorn och marken används sedan för
beräkning av avståndet mellan dem.
Detta resulterar i en grunddata i form av ett punktmoln med punkter
med hög höjdnoggrannhet och en täthet på 0,5-1,0 punkt per
kvadratmeter. Denna grunddata har Lantmäteriet till försäljning.
För att de registrerade punkterna sedan ska vara användbara så
måste de editeras in i en höjdmodell eller motsvarande.
Forts
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§ 218 forts
Ny laserskannad höjddata
Detaljerad höjdinformation kan användas inom ett flertal
planeringsområden. Identifiering av områden med
översvämningsrisker har nämnts, en annan viktig användning är
som ingångsdata för att beräkna bullernivåer.
Eftersom det även ingår höjdpunkter från vegetationen, så kan
dessa användas för vegetationskarteringar där trädhöjder krävs,
inom exempelvis naturskydd eller planering för
vindkraftsetableringar.
Inom kommunen har tredimesionell kartdata inte tidigare använts i
någon omfattning. Laserskannad data är något som alltmer
efterfrågas av konsulter och projektörer, och får anses bli en allt
viktigare del i all samhällsplanering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medel avsätts ur
projektbudgeten för 2011 för att dels införskaffa grunddata, och dels
göra en mindre höjdmodell för att studera och påvisa de möjligheter
som denna teknik ger.
Förslaget innebär att 150 tkr avsätts till projektet, där en tredjedel
av summan används för inköp av grunddatan, laserpunktmolnet, för
hela kommunens yta. Resterande summa är tänkt att användas för
att göra en höjdmodell på några kvadratkilometer över ett område i
skärgården, med låglänta strandområden, där det också finns
behov av framtida VA-sanering och där kommunen inte tidigare har
något planeringsunderlag. Ett område som kan vara lämpligt är
Hästholmen- Ytterön.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att inom ramen för projektbudgeten under 2011 anslå 150 000 kr till
kommunledningsförvaltningen för projektet ny laserskannad
höjddata.
____
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2011.370.430

§ 219
Remiss Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar
KOM (2011) 425 om den gemensamma fiskeripolitiken och KOM
(2011) 416 om den gemensamma marknadsordningen för fiskerioch vattenbruksprodukter.
Karlskrona kommun har fått ovanstående dokument på remiss för
svar senast 7 oktober. Det är en mycket kort remisstid, och ärendet
hinner därför inte beredas internt i sedvanlig ordning, utan måste
skyndas fram. Detta är beklagligt för ett så principiellt viktigt ärende.
Remissen hanterar KOM (2011) 425 om den gemensamma
fiskeripolitiken, men på grund av tidsbrist inte KOM (2011) 416 om
den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och
vattenbruksprodukter.
År 2009 skickade Europeiska kommissionen ut en grönbok om
reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. I denna grönbok
framhölls det att det europeiska fisket präglas av överfiske,
överdimensionerade fiskeflottor, stora subventioner, svag ekonomisk
återhämtning och minskade fångster för Europas yrkesfiskare. Efter
konsultation kring grönboken presenterar nu Kommissionen förslag till
en ny förordning om den gemensamma fiskeripolitiken. Förslaget är
alldeles färskt, och Europaparlamentet har inte ens utsett rapportör
än, så förslaget lär diskuteras ingående under det kommande året.
Förordningen är planerad att träda i kraft 1 januari 2013.
Tanken med den nya förordningen är att sätta hållbarheten i fokus
med målet att fiskbestånden 2015 ska exploateras på nivån för
maximal hållbar avkastning. Ekosystemansatsen ska införas i
fiskeriförvaltningen. Särskilda åtgärder som nämns är:
•

•
•

Det är högprioriterat att utarbeta fleråriga förvaltningsplaner
med bevarandeåtgärder för fiskbestånden - detta fanns
tidigare också, men mildare formulerat och utan att ange ett
målår (2015).
Skyldighet att landa alla fångster av de fiskade bestånden,
dvs förbud mot att slänga oönskad fångst överbord.
Obligatoriskt system med överlåtbara fiskenyttjanderätter
förutom för fartyg mindre än tolv meter som fiskar med
passiva redskap. Medlemsstaterna får själva avgöra om även
mindre fartyg ska tas med i systemet.
Forts
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§ 219 forts
Remiss Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar
KOM (2011) 425 om den gemensamma fiskeripolitiken och KOM
(2011) 416 om den gemensamma marknadsordningen för fiskerioch vattenbruksprodukter
Karlskrona kommuns synpunkter
Det är glädjande att man nu inför den moderna formuleringen om
ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen. Det sätter mer fokus på just
hållbarhetsfrågor än den nuvarande förordningens formulering om
”synsätt i fiskeriförvaltningen som grundar sig på ekosystemen”.
Mycket bra att man fått till ett målår (2015) där man når ett maximalt
hållbart uttag. Däremot säger förslaget av någon anledning inte när
de fleråriga planer som ska säkerställa detta ska tas fram. En
deadline även här borde vara en självklarhet. Dessutom borde målet
vara satt högre än just maximalt hållbart uttag för att även säkerställa
att bestånden kan fungera i sin roll i ekosystemet som jägare eller
byte.
När det gäller skyldigheten att landa alla fångster av de fiskade
bestånden (alltså även fisk som är för liten att sälja) är det ett steg i
rätt riktning för att uppmuntra till att ta fram mer selektiva
fiskemetoder. Däremot kommer man inte på det här sättet åt andra
typer av bifångster (tumlare, andra oönskade fiskarter osv) som
verkligen ställer till det i det marina ekosystemet. Det behöver också
tas fram fler morötter för att utveckla selektiva metoder.
När det gäller förslaget att införa överlåtbara fiskenyttjanderätter finns
det en fara att det leder utvecklingen i helt fel riktning. Det ger
möjlighet för stora (även internationella) aktörer att köpa upp rätter så
att fisket blir än med storskaligt än idag. Undantaget för små båtar
med passiva redskap ger i och för sig möjlighet att behålla
småskaligheten för framför allt kustfisket, men om allt övrigt fiske
bedrivs av några få stora aktörer påverkar det även underlaget för det
småskaliga fisket.
Slutligen förtjänar det att nämnas att redan förra förordningen från
2002 skulle med sina formuleringar kring bevarande,
försiktighetsprincip och beslutsprocess grundad på vetenskap gett
stor möjlighet att forma ett hållbart fiske - om den hade följts! Det
återstår att se om det tillkommer verktyg för att se till att det går bättre
den här gången!
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till
Landsbygdsdepartementet som svar på remissen.
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2011.347.400

§ 220
Remiss om Redovisning av uppdrag om förstudie om
uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av
indikatorer för gynnsam bevarandestatus
Karlskrona kommun har fått ovanstående förstudie på remiss för svar
senast 15 oktober. Svaret har utarbetats i samverkan med
kommunekolog Anders Klar.
I EU:s nya strategi för biologisk mångfald är ett av de sex delmålen:
”Bättre skydd för ekosystem och ökad användning av grön
infrastruktur”. Naturvårdsverket har därför i ett regeringsuppdrag i
samråd med 6 andra myndigheter utarbetat en förstudie om
uppbyggande av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för
gynnsam bevarandestatus med avseende på livsmiljöer och arter.
Förstudien syftar till att peka ut regeringsuppdrag inom området som
ska utföras under en treårsperiod.
Med grön infrastruktur avses enligt rapporten ”strukturer i landskapet
och brukande av desamma som säkerställer en långsiktig överlevnad
av livsmiljöer och arter, genom att spridningsmöjligheter säkerställs
och på så sätt vidmaktshålls ekosystemens förmåga att leverera
viktiga ekosystemtjänster”.
En mer populärvetenskaplig definition som används av bland annat
Europarådet är att det är ett sammanhängande nätverk av
naturområden, inkluderande jordbruksmark, gröna korridorer,
våtmarker, skogar, inhemska växtsamhällen och marina områden,
som naturligt reglerar stormar, temperaturer, översvämningar och
kvalitén av vatten, luft och ekosystem.
De regeringsuppdrag som rapporten föreslår är (huvudrubriker):
1.
Landskapsanalys (2012-2013)
2.
Klimatanalys (2012-2013)
3.
Regionala pilotstudier i Stockholm, Skåne, Värmland (20122013)
4.
Nationell plan för genomförande (2012-2014)
5.
Styrmedelsanalys (2012)
6.
Studie kompensationsåtgärder (2012)
7.
Riktlinjer fysisk planering (2012-2013)
8.
Regionala planer (2014), implementering efter 2015 , Forts
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§ 220 forts
Remiss om Redovisning av uppdrag om förstudie om
uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av
indikatorer för gynnsam bevarandestatus
9.
10.
11.
12.

Uppföljning (2012-2013)
Kartdatabas (2012-2013)
Forskning (2012)
Förstudie hav

Den här förstudien hanterar inte havsmiljön, utan där föreslår man
som sagt ett separat uppdrag (12).
I första skedet innebär det här upplägget endast statsfinansiella
kostnader (uppskattat till 30-50 miljoner kronor). Först i nästa steg vid
tex. förslag på styrmedel, åtgärder osv. kan övriga samhället behöva
dela kostnaden.
Karlskrona kommuns synpunkter
I huvudsak finns det i det här tidiga skedet inte så mycket att
kommentera från Karlskronas sida, men några synpunkter vill vi ändå
skicka med:
Enligt definitionen i planen skiljer sig den gröna infrastrukturen från
tex. kommunernas grönstrukturplaner på så sätt att dessa mest
hanterar sociala aspekter som friluftsliv och tillgänglighet. Det är en
missuppfattning - många kommuners grönstrukturplaner (bland annat
Karlskronas) är till för att säkerställa en grön ryggrad av
naturområden för att bland annat underlätta spridning av arter, och
hanterar många av de aspekter som förstudien handlar om.
Det nämns i rapporten att man i länder som Nederländerna och
Tyskland kommit betydligt längre än Sverige inom området och att
värdefulla erfarenheter bör hämtas där. Det kan i och för sig stämma,
men situationen är en helt annan där, med mycket fler isolerade
naturområden, så en direkt jämförelse blir svår.
Det är glädjande att förstudien pekar på de samverkansplaner som
tagits fram i fem kust- och havsområden som goda exempel för hur
man kan arbeta med grön infrastruktur. Däremot har planerna inte,
åtminstone inte för Biosfärområde Blekinge Arkipelags del, tagits fram
av Länsstyrelsen enbart som det sägs, utan av en arbetsgrupp och en
mängd temagrupper bestående av samtliga huvudmän (länsstyrelse
och kommun). Planen är också antagen i respektive kommuns
fullmäktige.
Forts
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§ 220 forts
Remiss om Redovisning av uppdrag om förstudie om
uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av
indikatorer för gynnsam bevarandestatus
När det gäller de regionala pilotstudier som ska tas fram i uppdrag 3,
är nog målgruppen fel definierad. Meningen med pilotstudierna är att
ge konkreta exempel på behov av åtgärder, resurser och samverkan
för att nå målsättningar för grön infrastruktur på regional nivå. Att då
som föreslås välja ut län där kunskapsläget redan är gott (Stockholm,
Skåne, Värmland) kommer ju inte att ge någon kunskap om till
exempel vilken tidsåtgång och resurser som behövs i ett mindre
undersökt län, dvs. de flesta andra.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Miljödepartementet
som svar på remissen.
_______
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2010.356.807

§ 221
Marknadsföring av kommunen genom Karlskrona Hockey.
Karlskrona kommun och Karlskrona Hockey har ett gemensamt
intresse av att utveckla Telenor Arena Karlskrona. KHK har idag en
stor och trogen publik och den uppmärksamhet som skapas runt
klubben och arenan är också bra marknadsföring för kommunen.
Under säsongen 2010/2011 köpte Karlskrona kommun reklamplats på
klubbens matchtröjor till en kostnad av 30 000 kronor. Möjlighet finns
nu att förnya samarbetet med KHK enligt bifogat förslag.
Jan Lennartsson (M) och Christina Mattisson (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att köpa reklamplats på Karlskrona Hockeyklubbs matchtröjor
säsongen 2011/2012 för 30 000 kronor, samt
2. att pengarna tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda
utgifter.
________
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2011.434.370

§ 222
Yttrande angående tematiskt tillägg för översiktsplanen
med inriktning på vindkraft i Ronneby kommun
Ronneby kommun har skickat ut en samrådshandling för
Ronneby vindkraftsplan, tematiskt tillägg till Ronneby kommuns
översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget
på remiss där svar önskas senast den 9 oktober 2011.
Vindkraftsplanens syfte är att utgöra ett underlag till en
strukturerad utbyggnad av vindkraft i Ronnby kommun och ska
fungera som ett underlag och stöd vid bemötande av
vindkraftsfrågor i Ronneby kommun.
För närvarande finns inga vindkraftverk uppförda i Ronneby med
anledning av Blekinge flygflottilj och att i princip hela kommunens
yta omfattas av sk hinderbegränsande ytor avseende den militära
luftfarten. Ronnebys kommun påverkas även av väderradarn norr
om Rödeby. Handläggning pågår dock av ett trettiotal
landbaserade verk.
Ronneby vindkraftsplan redovisar ca 25 potentiella
vindkraftsområden sk A-områden och ca 50 sk B-områden. Ett
antal av dessa områden gränsar till Karlskrona kommun.
Karlskrona kommun har inget att erinra vad gäller Ronneby
kommuns vindkraftsplan förutom att Karlskrona kommun vill vara
delaktig kring planeringen för de områden som ligger nära
kommungränsen. Karlskrona kommun är även särskilt intresserad
av de föreslagna utbyggnadsområden som ligger i närheten av
Nättraby då de inte får hindra en fortsatt utveckling av orten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Ronneby kommun
som svar på remissen.
_______
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2011.433.253

§ 223
Försäljning av fastigheten Galjonsfiguren 6, f d gruppboende
Elers väg 1.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Fastigheten Galjonsfiguren 6, Elers väg 1, har tidigare använts som
gruppbostad av handkippförvaltningen. Fastigheten har av
räddningstjänsten dömt ut för denna verksamhet och verksamheten
har drivits på dispens.
Av ekonomiska och verksamhetsskäl har verksamheten nu flyttats.
Lokalförsörjningsgruppen har undersökt om övriga förvaltningar har
behov av lokalen men inget behov föreligger. Inte heller tekniska
förvaltningen ser något motiv i att behålla fastigheten Tekniska
nämnden har därför föreslagit att fastigheten säljs. Det finns heller
inte något alternativt användningsområde exempelvis som strategiskt
markområde.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta Att
uppdra åt kommunledningsförvaltningen att sälja fastigheten
Galjonsfiguren 6,
Elers väg 1, till högstbjudande efter anbudsförfarande, samt Att
uppdra åt mark- och exploateringschefen att verkställa försäljningen
och återrapportera detta som ett anmälningsärende till
kommunstyrelsen när affären är avslutad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att sälja fastigheten
Galjonsfiguren 6, Elers väg 1, till högstbjudande efter
anbudsförfarande, samt
2. att uppdra åt mark- och exploateringschefen att verkställa
försäljningen och återrapportera detta som ett anmälningsärende till
kommunstyrelsen när affären är avslutad.
______
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2011.121.004

§ 224
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2011.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner och medborgarförslag: en motion eller ett
medborgarförslag bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från att motionen eller medborgarförslaget 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 eller medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
______
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2011.379.042

§ 225
Miljöbokslut för år 2010.
Miljöstrateg Sven-Olof Petersson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen, enheten för strategisk utveckling, har
uppdraget att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut. Bifogat
miljöbokslut för år 2010 redovisar bland annat de nyckeltal som
kommunen årligen levererar till Föreningen Sveriges Ekokommuner
där bland andra Karlskrona kommun är medlem. 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 2010.
_____
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2011.380.102

§ 226
UBC Sports Commission
Sedan drygt 20 år tillbaka har av hävd Karlskrona kommun innehaft
uppdraget som vice ordförande i UBC (Union of Baltic Cities) Sports
Commission.
I samband med att skifte skett på posten som ordförande i idrotts- och
fritidsnämnden ska ersättare för Camilla Brunsberg utses.
Någon tydlig ordning för vem som ska inneha uppdraget i Karlskrona
saknas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att uppdraget som vice ordförande eller annat politiskt uppdrag inom
UBC Comission on Sports ska utses av den nämnd som ansvarar för
idrotts- och fritidsfrågor i Karskrona.
______
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2011.399.107

§ 227
Beslut avseende den regionala kollektivtrafikmyndighetens
övertagande av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken
Kommunjurist Maria Thuresson föredrar ärendet.
Den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft den 1 januari 2012. Lagen
innebär att regionala kollektivtrafikmyndigheter ska inrättas och att det
inte längre är möjligt att låta ett aktiebolag handha de
länstrafikansvarigas samtliga uppgifter. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska fatta de strategiska besluten om
kollektivtrafiken och är ansvarig för att upprätta och fastställa
regionala trafikförsörjningsprogram och besluta om allmän trafikplikt.
Myndigheten kan emellertid överlämna befogenheter till ett aktiebolag
att tillhandahålla kollektivtrafik som myndigheten beslutat ska ingå i
den allmänna trafikplikten
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2011, § 109, om ny
förbundsordning för Region Blekinge genom vilken Regionen ska
utgöra regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge.
Region Blekinge har tillsammans med Blekingetrafiken närmare utrett
den framtida rollen som regional kollektivtrafikmyndighet och
gränssnittet i förhållande till Blekingetrafikens mer operativa uppdrag
avseende kollektivtrafiken. Regionstyrelsen har i beslut den 7
september 2011 lämnat förslag till medlemmarna gällande den
regionala kollektivtrafikmyndighetens övertagande av
huvudmannaskapet för länets kollektivtrafik. Förslaget innebär att
kommunerna och Landstinget från den 1 januari 2012 till nominellt
belopp överlåter sina aktier i Blekingetrafiken AB till Region Blekinge.
Nu gällande konsortialavtal och trafikavtal mellan ägarna och
Blekingetrafiken AB föreslås vid aktieöverlåtelsen ersättas med ett
konsortialavtal mellan kommunerna, Landstinget och Region
Blekinge. Konsortialavtalet preciserar bl a Region Blekinges ansvar
för kollektivtrafiken och reglerar planeringsprocessen avseende
kollektivtrafiken. Vidare anges i avtalet principerna för
underskottstäckning som är desamma som tillämpas idag.
Kommunerna har ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten men
kan enligt nu gällande lagstiftning överlåta ansvaret till ett
länstrafikbolag.
Forts
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§ 227 forts
Beslut avseende den regionala kollektivtrafikmyndighetens
övertagande av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken
Karlskrona kommun har liksom övriga kommuner i Blekinge överlåtit
detta ansvar till Blekingetrafiken AB. Enligt den nya lagen kan
myndighetsutövningen med tillståndsgivning för färdtjänst och
riksfärdtjänst inte längre utövas av ett aktiebolag.
Ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten kan enligt den nya lagen
överlåtas till kollektivtrafikmyndigheten. Om kommunen önskar
överlåta detta ansvar till myndigheten måste beslut om överlåtelse
fattas under 2011. Regionstyrelsen föreslår att kommunerna säger
upp befintliga avtal med Blekingetrafiken gällande färdtjänst och
riksfärdtjänst och att beslut fattas om överlåtelse av ansvaret för
dessa trafikformer till kollektivtrafikmyndigheten.
Regionstyrelsen föreslår vidare medlemmarna att Region Blekinge får
i uppdrag att under 2012 ta fram förslag till plan för en eventuell
avbolagisering av Blekingetrafiken och att uppdra åt Blekingetrafiken
att underlätta för en övergång till förvaltningsform.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att från den 1 januari 2012 överföra Karlskrona kommuns samtliga
aktier i Blekingetrafiken AB till Region Blekinge (tillika regional
kollektivtrafikmyndighet) till nominellt belopp enligt villkor i
avräkningsnota
2. att ersätta trafikavtal och konsortialavtal avseende ägaruppdraget
och ägaråtagandet mellan ägarna och Blekingetrafiken AB med bilagt
konsortialavtal mellan länets kommuner och Landstinget Blekinge och
Region Blekinge att gälla fr o m 1 januari 2012
3. att säga upp Karlskrona kommuns avtal inom färdtjänst och
riksfärdtjänst med Blekingetrafiken AB och uppdra till
kollektivtrafikmyndigheten att verkställa kommunens uppgift som
huvudman för färdtjänst och riksfärdtjänst fr o m 1 januari 2012 dels i
form av beställningscentral dels i form av transporttjänster. Vidare att
överlåta samtliga uppgifter för handläggning av färdtjänst och
riksfärdtjänst inkl. myndighetsutövningen till kollektivtrafikmyndigheten
4. att uppdra åt Region Blekinge att i samverkan med medlemmarna,
under 2012, ta fram förslag till plan för en eventuell avbolagisering av
Blekingetrafiken AB samt att uppdra åt Blekingetrafiken AB att
underlätta för en övergång till förvaltningsform.
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2011.218.041

§ 228
Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge 2012
Den budget för åren 2012-2014 som kommunfullmäktige fastställde
den 21 juni 2011 är i balans och baserad på de förutsättningar som
gällde vid den tidpunkten. Prognoserna för den framtida
samhällsekonomiska utvecklingen var positiva under våren och
effekterna av finanskrisen från 2008-2009 såg ut att vara under
kontroll i vår omvärld. Under sommaren har världsekonomin
försämrats och det får direkt effekter på samhällsekonomin i Sverige.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför reviderat ner sina
antaganden i skatteunderlagsprognosen för de kommande åren. För
Karlskrona kommun innebär det att skatteintäkterna inte kommer att
öka i den takt som antogs i budgeten för 2012-2014.
Kommunfullmäktige fastställde en budget i balans och det är därför
kommunstyrelsens ansvar att vidta åtgärder för att resultatet för 2012
men även 2013-2014 ska kunna hållas.
Eftersom både pris- och löneantaganden nu reviderats ned i SKL:s
senaste prognos är det rimlig att utgå ifrån att också kommunens
kostnadsutveckling under 2012 kommer att påverkas i motsvarande
grad. Det finns därför i nuläget inget skäl att ge nämnder/förvaltningar
någon priskompensation för år 2012.
För att ha beredskap och undvika akuta åtgärder ska också samtliga
nämnder/förvaltningar skapa en resultatreserv i sina internbudgetar
motsvarande minst 1 procent av den tilldelade budgetramen för 2012.
De åtgärder som nämnderna planerar för att skapa resultatreserven
får inte leda till ökade kostnader i framtiden.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 september 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i beslut.
Forts
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§ 228 forts
Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge 2012
Christina Mattisson yrkar att ärendet återremitteras för att tydligt
belysa konsekvenserna av föreslagna åtgärder, samt att
konsekvensanalysen redovisa på nästkommande sammanträde
med kommunstyrelsen, samt överlämnar ett särskilt yttrande till
protokollet.
Ordförande yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt yrkar
avslag på Christina Mattissons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
Votering begärs
Den som vill biträda att ärendet ska avgöras i dag röstar Ja, den som
vill biträda Christina Mattissons återremissyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia
Ahlin, Carl-Göran Svensson (M), Ola Svensson (SD), Börje Dovstad
(FP), Sofia Bothorp (MP), Emma Swahn Nilsson (M), ordförande.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s),
Patrik Hansson (s), Lars Hildingsson (s), Lars Hildingsson (S), Elina
Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S).
Avstår: Åsa Gyberg Karlsson (V)
Kommunstyrelsen beslutar således med nio ja-röster, fem nej- röster,
en avstår att ärendet ska avgöras i dag.
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S),
Elina Gustafsson (S) och Yvonne Sandberg Fries (S) meddelar att de
ej deltar i belsutet.
Därefter beslutar Kommunstyrelsen att Christina Mattissons särskilda
yttrande får bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Reservationer
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S),
Elina Gustafsson (S) och Yvonne Sandberg Fries (S) reserverar sig
till förmån för eget yrkande.
Forts

4 oktober 2011

33

§ 228 forts
Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1. att det för år 2012 inte ska utgå någon inflationskompensation till
nämnder/styrelser och förvaltningar
2. att nämnder och styrelser inte får höja interna priser/hyror år 2012
samt
3. att nämnder/styrelser och förvaltningar ska skapa en resultatreserv
för 2012 motsvarande minst 1 procent av den tilldelade budgetramen.
_____
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2011.89.009

§ 229
Svar på medborgarförslag om att göra Karlskrona kommuns
politiker pappperslösa
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2011, § 21 av Filip Issal. Förslaget är att göra Karlskrona
kommuns politiker och administrativa personal ska göras papperslösa
genom att använda datorbaserade verktyg för hantering och
distribution av dokument samt att medel till detta söks från EUs
strukturfond.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 17 augusti 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att arbetet
med att styra mot en digitalisering av ärendehanteringen har pågått
under 2011 och från och med september kommer endast en
digitalärendehantering att accepteras inom
Kommunledningsförvaltningen och Serviceförvaltningen. Övriga
förvaltningar har kommit olika långt inom detta område, men planen
är att alla förvaltningar ska övergå till digital ärendehantering
efterhand.
Kommunstyrelsens allmänna utskott provar digitalärendehantering
från och med februari 2011 och en utvärdering är planerad i
september. Baserat på utfallet från utvärderingen kommer ett beslut
om utökad digital ärendehantering att tas under hösten.
Karlskrona kommun har en uppbyggd samverkan med Region
Blekinge vad gäller att söka medel från EU:s strukturfonder, bl.a. när
det gäller IT frågor. Karlskrona kommun har EU medel i projekten
Blekinge ICT I och II samt projektet Make IT Happen. Politiker är
generellt ingen målgrupp för EU:s strukturfonder så i detta ärende kan
inga strukturfondsmedel sökas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______

4 oktober 2011

Kommunfullmäktige
Akten

35

2011.208.455

§ 230
Svar på medborgarförslag om fortsatt utbyggnad av alternativ
energi i Bubbetorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Ingemar Karlsson. Förslaget är att fortsatt
utbyggnad av alternativ energi i Bubbetorp.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat
yttrande och beslutsförslag, Affärsverken skriver att frågan om att
bränna sopor har aldrig varit aktuell för Affärsverken. Att använda
sig av begreppet sopor är direkt missvisande och leder tanken fel.
Sopor i Affärsverkens begreppsvärld är det som varken går att
återanvända eller återvinna och därför hamnar på deponi.
Affärsverkens ambition är glasklar, nämligen att så långt möjligt
bidra till återanvändning och återvinning av resurser och därmed
minimera det som går till slutlig deponi. Frågan om att elda UBF
(Utsorterade Brännbara Fraktioner) det som insamlas i den gröna
tunnan och som enligt gällande regler och Naturvårdverkets
rekommendationer ska eldas har undersökts. Därtill kommer att
sedan beslutet om att bygga kraftvärmeverket togs, har
utvecklingen gått framåt så att mjukplast i allt högre grad ska gå
tillbaka för återvinning. Diskussionen om bränsleval till etapp II på
Bubbetorp kommer att ske när Affärsverken återkommer till
kommunfullmäktige med begäran om investeringstillstånd för denna
etapp.
Vid framtagandet av detaljplanen för Bubbetorp fanns även förslag att
uppföra vindkraft för produktion av förnybar energi. Vid
sammanvägningen av möjlig byggnation, ställd mot miljövärden i
naturen, vann den senare varför vindkraft inte blev aktuell att uppföra
på denna plats.
När det gäller solen pågår för närvarnade en utredning inom bolaget
att sätta upp solceller på Bubbetorpsanläggningen i samband med
dess idrifttagning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
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2011.292.534

§ 231
Svar på medborgarförslag om att leverera sk svart fiber till
företagare inom Karlskrona kommun för datakommunikation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni
2011, § 103 av Fredrik Danerklint. Förslaget är att leverera sk svart
fiber till företagare inom Karlskrona kommun för
datakommunikation.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag, Affärsverken skriver att man redan i dag hyr ut
svart fiber till företagare inom vårt stadsnät. Fastställd prislista finns
tillgänglig via vår kundservice för Stadsnätsfrågor. Förslagsställaren
har erhållit denna prislista direkt.
När det gäller operatörsrollen är det fritt att leverera sina tjänster i det
öppna stadsnätet efter att operatören tecknat samarbetsavtal med
oss.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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2011.178.455

§ 232
Svar på medborgarförslag om att förbättra sopstationen på
Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Miranda Bergström m fl. Förslaget är att förbättra
sopstationen på Trossö.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag, Affärsverken skriver att Affärsverken är
entreprenör åt FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) när det
gäller insamling av återvinningsmaterial. FTI är det organ som
bestämmer var och hur många stationer som ska finnas i en
kommun. Vi har tidigare konstaterat att det råder brist på stationer på
Trossö. Bolaget arbetar tillsammans med Karlskrona kommun för att
kunna erbjuda fler platser för avlämning av återvinningsmaterial.
I Affärsverkens ansvar ligger att tömma återvinningsbehållare med
viss frekvens samt att städa området runt stationerna med jämna
mellanrum. Bolaget kommer att, i dialog med FTI AB; påpeka vikten
av att få tömma behållarna med frekvent samt att tillse att städningen
sköts på ett tillfredsställande sätt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_______
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2011.176.826

§ 233
Svar på medborgarförslag om en isbana på Fisktorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Nadia Schneider. Förslaget är att göra en isbana
på Fisktorget där man kan åka skridskor, spela hockey m.m.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 68
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har
tidigare behandlat önskemål omisbanor vintertid. En isbana i
kommunal regi måste beakta säkerhetskrav och säkerhetsaspekter.
En isbanas storlek kan vara ca 300 m2 och uppåt. En fullstor isrink är
1800 m2.
År 2001 beräknades investeringskostnaden för en konstfrusen
isbana till 1,6 Mkr. Driftskostnaden för drift under december, januari
och februari beräknades till omkring 405 tkr. Då räknades ej kostnad
för slipning av isen in. Vid mildväder ökar driftskostnaderna markant.
På senare år har syntetisk is av plast blivit alltmer populärt. Isen
byggs upp av block som monteras samman till önskad storlek
uppnås. Blocken består av två lager plast med ett trälager mellan.
Den syntetiska isen används tills den är nedsliten på ena sidan,
sedan kan blocket vändas och användas på andra sidan. Den
angivna livslängden varierar mellan 12-20 år beroende på leverantör.
Fördelen med syntetisk is är att driftskostnaderna är lägre då det inte
behövs en kylanläggning. Det gör att miljöpåverkan blir mindre då
anläggningen drar mindre energi. Det behövs inte heller några
slipmaskiner vilket minskar både investerings- och driftskostnad. För
anläggning behövs endast en plan yta, syntetisk is, rink och glider,
vilket är ett medel som ökar glidet på isen. Isen måste regelbundet
rengöras och beläggas med glider. Kommuner som har syntetisk is
lägger mellan 20 minuter – 3 timmar om dagen på underhåll av isen.
Nackdelen med syntetisk is är att materialets egenskaper inte
motsvarar riktig is. Kommuner som har syntetisk is har fått blandade
reaktioner från omgivningen, bland annat att glidet är sämre och isen
upplevs som trögare. En annan slipning på skridskorna kan i viss
mån vara behjälplig.
Forts
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§ 233 forts
Svar på medborgarförslag om en isbana på Fisktorget.
Syntetisk is bör därför inte ses som en ersättning för riktig eller
konstfrusen is utan snarare som ett komplement.
Beroende på leverantör kostar isen mellan 800-2000 kr/m2 i
investeringskostnad. Utöver det tillkommer eventuellt markarbete
samt underhåll och kostnad för glider.
Fisktorget är i plan avsatt för gatumark vilket då ej möjliggör att en
isbana anläggs på denna plats.
Lokaliseringen av en anläggning kan tas upp i samband med
utveckling av Hattholmen för olika aktiviteter.
I Karlskrona kommun brukar FK Vittus hålla is tillgänglig på
Bastasjön på vintern när vädret tillåter. Där finns också tillgång till
grillplats och skidspår.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 september 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återemitteras för att tala om
varför Fisktorget avslås.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
______
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2011.165.822

§ 234
Svar på medborgarförslag om att rusta upp/bygga ut simhallen i
Karlskrona centrum till ett äventyrsbad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011, § 72 av Hanna Skogersson. Förslaget är att rusta
upp/bygga ut simhallen i Karlskrona centrum till ett äventyrsbad,
anpassat för både familjer med barn, ungdomar och äldre.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 70
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona
simhall och varmbadhus ligger på Trossö och är omgett av byggnader
samt Kungsplan. Kungsplan har tidigare varit centrum för
stadsbusstrafiken men håller i enlighet med översiktsplan 2030
på att gradvis frigöras från busstrafik då det finns planer på att bygga
ett bibliotek på platsen. Karlskrona varmbadhus finns i en K-märkt
byggnad som inte får förändras eller byggas ut. På grund av dessa
anledningar går det inte att bygga ut simhallen till de arealer som ett
äventyrsbad fordrar.
Vid tidigare tillfällen då idrotts- och fritidsnämnden behandlat
önskemål om äventyrsbad har kostnaden för att anlägga ett
äventyrsbad beräknats vara mellan 50-100 Mkr beroende på
utformning och byggförhållanden. Badet har sedan driftskostnader
på omkring 5 Mkr och uppåt. Intäkterna för badet beräknas inte
kunna möta driftskostnaderna.
I flera av de närliggande kommunerna finns äventyrsbad. Idrotts- och
fritidsnämnden hänvisar i detta fall till redan existerande
badanläggningar i kommunen samt till äventyrsbad i närliggande
kommuner.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
________
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2011.187.827

§ 235
Svar på medborgarförslag om ny fritidsgård i Nättraby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Hans Lundgren. Förslaget är att anlägga en
fritidsgård i Nättraby.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 67
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att samsyn
råder med förslagsställarna vad det gäller ungdomsverksamhet i
kommunen och i detta fall i Nättraby.
Det pågår diskussioner i Idrotts- och fritidsnämnden/ förvaltningen om
möjlighet att tillgodose ungdomarnas behov av mötesplats och
verksamhet i Nättraby.
Undersökning pågår att hitta lämpliga lokaler till rimlig kostnad.
Möjlighet söks även till lokaler i Nättrabyskolans projektering av sin
kommande utbyggnad.
De ekonomiska möjligheterna i Karlskrona kommun är inte fullt ut
kända. Det behöver tillskapas medel till lokal och personal.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 september 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om
idrotts- och fritidsnämnden kan ta medel ur egen budgetram.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
______
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Akten
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2011.171.816

§ 236
Svar på medborgarförslag om mer utbud utav ungdomsgårdar,
främst till äldre ungdomar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Nathalie Warg. Förslaget är att ungdomar i
Karlskrona kommer behöver mer utbud utav ungdomsgårdar, främst
till äldre ungdomar.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 67
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att samsyn
råder med förslagsställarna vad det gäller ungdomsverksamhet i
kommunen och i detta fall i Nättraby.
Det pågår diskussioner i Idrotts- och fritidsnämnden/ förvaltningen om
möjlighet att tillgodose ungdomarnas behov av mötesplats och
verksamhet i Nättraby.
Undersökning pågår att hitta lämpliga lokaler till rimlig kostnad.
Möjlighet söks även till lokaler i Nättrabyskolans projektering av sin
kommande utbyggnad.
De ekonomiska möjligheterna i Karlskrona kommun är inte fullt ut
kända. Det behöver tillskapas medel till lokal och personal.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 september 2011
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om
idrotts- och fritidsnämnden kan ta medel ur egen budgetram.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2011.164.820

§ 237
Svar på medborgarförslag om att bygga ett spa.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011, § 72 av Agnes Ragnarson. Förslaget är att Förslaget är att
Karlskrona kommun ska anlägga ett spa någonstans
i kommunen, eventuellt vid Arena Rosenholm
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 69
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Kommunen
tillhandahåller grundläggande rekreations- och
fritidsmöjligheter till kommunmedborgarna. I varmbadhuset finns
förutom olika badmöjligheter också privata aktörer som
tillhandahåller massage och diverse skönhetsbehandlingar.
Rosenholmsområdet har ett tydligt idrottsperspektiv. Förutom
idrottsarenan Telenor Arena Karlskrona finns här också Blekinge
Health Arena som med sitt testlabb erbjuder tjänster till idrottare och
andra intresserade. Intill Health Arena finns möjligheter till floating
mm. Utveckling av verksamheten sker kontinuerligt.
Kommunen har enligt konkurrenslagstiftningen inte rätt att
konkurrera med det privata näringslivet. Av den anledningen är det
inte möjligt för kommunen att anlägga ett spa eller ett kommunalt
gym då det konkurrerar med privata aktörer inom områdena. Det är
upp till det privata näringslivet att anlägga ett spa inom kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
________

4 oktober 2011

Kommunfullmäktige
Akten

2011.193.041

§ 238
Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Redovisningschef Bengt Nilsson och personalchef Anneli Ekström
föredrar ärendet.
Härmed överlämnas årets delårsrapport per den 31 augusti för
kommunen, och hela den samlade verksamheten jämte en
prognos för årets budgetutfall.
I samband med delårsrapporten ska, enligt direktiv från såväl
kommunfullmäktige som kommunstyrelsen, en avrapportering av
mål fastställda av kommunfullmäktige göras, samt förslag lämnas
till en eventuell förändring av dessa om nämnd efter vidtagna
åtgärder inte kan hålla beslutade ramar. I delårsrapporten görs
även en avrapportering av de av kommunfullmäktige särskilt
lämnade uppdragen.
Prognoserna från nämnderna utgår från att dessa fastställer
föreslagna åtgärder, alternativt tar beslut om andra åtgärder, som
ger minst samma effekt så att de av kommunfullmäktige
beslutade budgetramarna kan hållas.
Obalanser finns inte endast inom de kommunala nämnderna
utan även inom bolagskoncernen, och enligt det av
kommunfullmäktige beslutade dokumentet ”ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” har styrelserna där
samma krav på sig att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans.
Samtliga nämnder och styrelser påminns om att de av
kommunfullmäktige tilldelats såväl erforderliga ramar som givna
ansvar för sina olika verksamheter. Det är respektive nämnd eller
styrelse som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs
med de medel som finns till förfogande. I händelse att nämnd
styrelse skulle komma till slutsats att detta inte är möjligt är ska
det föreslås förslag på förändring av de av kommunfullmäktige
fastställda målen.
Forts
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§ 238 forts
Delårsrapport per den 31 augusti 2011
Socialnämnden har vid sitt september-sammanträde beträffande
delårsrapporten uttryckt ” Enligt Socialnämndens uppfattning är det
inte möjligt att göra ytterligare besparingar i verksamheten om det ska
vara möjligt att leva upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner
i det förebyggande arbetet och nämndens målsättning att ge
människor i utsatta situationer stöd i ett tidigt skede. Om ytterligare
besparingar skall göras måste kommunfullmäktige ta ansvar för dessa
genom att förändra Socialnämndens mål.”
I uppdraget till de av kommunfullmäktige tillsatta facknämnderna
ligger att föreslå erforderliga behov av förändringar och hur
dessa i så fall ska se ut. Innan kommunfullmäktige kan pröva om
utökning av ramarna ska ske måste nämnden komma med
förslag på förändrade mål. Vidare så ska nämnden inkomma
med konsekvensbeskrivning av vad dess förändrade ambitioner
skulle leda till.
Vidare har nämnden tillskrivit kommunstyrelsen samt revisionen
om att det inte är möjligt att genomföra ytterligare besparingar
med hänvisning till lagstiftningen, samt att man meddelar
kommunstyrelsen att det är nödvändigt att socialnämnden ges
förstärkningar utöver beslutad ram för att nämnden ska få
realistiska förutsättningar att kunna hålla en budget i balans
2012.
Kommunfullmäktige fastställde budget 2012 i juni månad, och de
ramar som nämnderna har tilldelats har nämnderna att förhålla
sig till.
Den nu föreliggande prognosen pekar på ett helårsresultat för
kommunen om +29 mnkr, och då beaktat de avvikelser som finns
inom det ekonomiska biståndet. I Kommunstyrelsens tillsynsplikt
inför kommunfullmäktige åligger även att tillse att nämnder och
styrelser agerar på ett för kommunen bästa sätt. Den
prognostiserade avvikelsen kommer av allt att döma att uppgå till
ca 6 mnkr för det ekonomiska biståndet. Det är inte meningsfullt
för socialnämnden att göra destruktiva lösningar som ska kunna
hämta hem denna avvikelse, varför det föreslås att underskottet
ska kunna mötas av den positiva årsprognosen för kommunen.
Socialnämnden har fortfarande skyldighet att tillse att den
befarade avvikelsen blir så låg som möjligt för helåret. Nämnden
har således ett ansvar att ständigt ompröva nivåer, beslut mm,
för att minimera avvikelserna.
Forts
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§ 238 forts
Delårsrapport per den 31 augusti 2011
Det är därför med kommunfullmäktiges goda minne som det kan
finnas acceptans för en befarad avvikelse inom det ekonomiska
biståndet.
Tekniska nämnden har vid sin behandling bett att få ett särskilt
beslut angående redovisning av mål enligt god ekonomisk
hushållning. Detta är en del av delårsrapporten, och anses
därmed ingå i behandling av delårsrapporten som helhet.

Kruthusen Företagsfastigheter AB har i sitt ägardirektiv att
avkastningen ska vara 4% årligen av omsättningen, som uppgår till ca
58 mnkr. Detta skulle i så fall motsvara ett resultatkrav om 2,3 mnkr
för år 2011. Som en följd av den stora andelen hyreskontrakt
gentemot Blekinge Tekniska Högskola som är självkostnadsavtal
samt att terminalbyggnaden på Verkö avyttrats, så är möjligheterna
mycket begränsade att kunna uppnå avkastningskravet enligt
ägardirektivet. Företagets förslag är därför att detta sätts ned till 0.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
för egen del
1. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2011.
2. att Socialnämndens framställan avseende 2012 härmed anses
är besvarat, samt
3. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
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 alternativt föreslå
förändringar för verksamhetens mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som
prognostiserar ett negativt utfall för helår 2011, att vidta åtgärder
för att uppnå en ekonomi i balans och att dessa redovisas senast
i samband med uppföljning per den 30 oktober 2011.
3. att godkänna ovan beskrivna hantering av socialnämndens
befarade avvikelse, men samtidigt
Forts
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§ 238 forts
Delårsrapport per den 31 augusti 2011
4. att uppdra åt socialnämnden att återkomma med förslag på
förändrade mål
5. att bevilja Kruthusen företagsfastigheter AB avsteg från
resultatkravet i ägardirektivet år 2011, och att resultatkravet
istället ska vara lägst 0 kr, samt
6. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2011.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

48

2011.23.102

§ 239
Kommunala val.
Kommunstyrelsen utser följande till och med 31 december 2014 eller
till dess att nyval sker:
Arbetsgrupp för högre kunskapsresultat i grund- och
gymnasieskola
Jörgen Andersson (C)
Berörda nämnder: barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden.
Arbetsgrupp för trygg och meningsfull fritid.
Gunilla Gustavsson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Berörda nämnder: kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.
_____
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§ 240
Anmälningsärende
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Beslut 2011-08-26, projektmedel från klimatmiljonen Blekinge.
3. Sveriges kommuner och landsting
a) 11:30 Preliminär kostandsutjämning för LSS år 2012.
b) 11:34 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015.
4. Delegationsbeslut beslut avseende kameraövervakning med dnr
2011-1482-11.
5. SKTF:s synpunkter på ärende 4 ”utvärdering av samverkansavtal
Karlskrona kommun” vid kommunstyrelsens sammanträde
2011-08-09.
6. Angående ansökan om medel ur Ingeborgs Lindahls fågelfond.
7. Elektroniska fakturor till Karlskrona kommun.
8. Svar på remiss angående anmälan om vattenverksamhet,
Verkö 3:1.
9. Valnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2011.
_______
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Kommundirektören
Akten

50

2011.1.004

§ 241
Övrigt
Digitala handlingar kommunstyrelsen.
Ordförande påtalar att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
måste lämnar synpunkter på hur man vill att digitala handlingar till
kommunstyrelsen ska fungera i framtiden, samt att ansvariga för
systemet Castor och IT sätter sig med kommunstyrelsens ledamöter
och ersättare och diskutera digitala handlingar.
Ordförande informerar också om att resultatet från enkäten om
digitala handlingar till kommunstyrelsens allmänna utskott kommer att
redovisas på kommunstyrelsens allmänna utskott.
Carl-Göran Svensson (M) påtalar att man inte ska behöva byta
lösenorden i systemet var tredje månad.
Yvonne Sandberg Fries (S) påtalar att handlingarna är svårlästa och
att det inte är lätta att hitta bland dom.
Jan Lennartsson (M) tycker inte att handlingarna är förpackade på rätt
sätt och att layouten inte är snygg.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommundirektören får i uppdrag att kalla till ett möte med
ansvariga för systemet och IT och att det mötet äger rum i samband
med ett kommunstyrelse sammanträde.
_________

6 september 2011

Plats och tid

Bubbetorps gård tisdagen den 6 september 2011, kl 08.30-12.00, kl
14.00-14.45
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-14.00

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.

2

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)

Ledamöter

Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sanberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M) kl 08.30-12.00 §§ 192
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD) kl 08.30-12.00 §§ 192
Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 08.30-12.00 §§ 192

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M)
Oscar Dyberg (S) kl 08.30-12.00 §§ 192
Lisbeth Bengtsson (S) kl 14.00-14.45 §§ 193-209
Bruno Carlsson (SD) kl 14.00-14.45 §§ 193-209
Emma Swahn Nilsson (M) kl 14.00-14.45 §§ 193-209
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 14.00-14.45 §§
193-209

Närvarande

Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 08.30-12.00 §§ 192
Peter Glimvall (M)
Bruno Carlsson (SD) kl 08.30-12.00 §§ 192
Anna Ekström (FP)
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-12.00 §§ 192
Ulf Hansson (V) kl 08.30-12.00 §§ 192
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 08.30-12.00 §§ 192

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Stf informationschef Thomas Johansson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Kostchef Eva Wrobel kl 08.30-08.50 §§ 192-193
Kostchef Gull-Britt Nilsson kl 08.30-08.50 §§ 192193
Budgetchef Åke Karlsson kl 08.50-09.45 §§ 192, 198

6 september 2011

Arbetsmarknadschef Doris Larsson kl 10.00-10.20
§§ 192, 200
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 192-209
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Sofia Bothorp

3

6 september 2011

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

september 2011 anslagits på

4

6 september 2011

§ 192
Informationer och föredragningar
1. Information om två rätterssystem- ekonomiska förutsättningar,
föredras av kostchef Eva Wrobel.
2. Svar på remiss om betänkandet likvärdiga förutsättningar- översyn
av den kommunla utjämningen (SOU 2011:39), föredras av
budgetchef Åke Karlsson.
3. Redovisning av arbetsmarknadsstatistik, föredras av
arbetsmarknadschef Doris Larsson.
________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

2011.23.102

§ 193
Kommunala val.
Kommunstyrelsens allmänna utskott utser följande till och med 31
december 2014 eller till dess att nyval sker:
Arbetsgrupp för jobb istället för bidrag
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ekström (FP)
Ingrid Hermansson (C)
Mats Lindbom (C)
Sören Lund (KD)
Elina Gustafsson (S)
Dennis Lager (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Roland Mattisson (V)
Ola Svensson (SD)
Vakant (MP)
Berörda nämnder/styrelse: socialnämnden, utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen.

Arbetsgrupp för nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ekström (FP)
Ingrid Hermansson (C)
Mats Lindbom (C)
Sören Lund (KD)
Elina Gustafsson (S)
Dennis Lager (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Roland Mattisson (V)
Ola Svensson (SD)
Vakant (MP)
Berörda nämnder/styrelse: socialnämnden, utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen.
Forts
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§ 193 forts
Kommunala val.
Arbetsgrupp för högre kunskapsresultat i grund- och
gymnasieskola
Börje Dovstad (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Emma Swahn Nilsson (M)
Nicklas Platow (M)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Tommy Andersson (MP)
Jonas Lengstedt (S)
Helene Gustafsson (S)
Magnus Johansson (S)
David Jönsson (V)
Bruno Carlsson (SD)
Vakant (C)
Berörda nämnder: barn- och ungdomsnämnden och
utbldningsnämden.
Arbetsgrupp för trygg och meningsfull fritid.
Börje Dovstad (FP)
Robin Kullberg (FP)
Björn Gustavsson (MP)
Billy Åkerström (KD)
Sophia Ahlin (M)
Ronnie Nilsson (M)
Sandra Bizzozero (S)
Birgitta Möller (S)
Ivar Wenster (S)
Bruno Carlsson (SD)
Vakant (C)
Vakant (V)
Berörda nämnder: kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.
_____
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Kostchef
Äldrenämnden
Akten

8

KS.SEF2010.109.702

§ 194
Tvårätters system - Ekonomiska förutsättningar
Kostchef Eva Wrobel föredrar ärendet.
Serviceförvaltningen har tidigare informerat Kommunstyrelsen om
införandet av tvårätters system under en testperiod av ca 3 månader
inom Äldreförvaltningens verksamhetsområde. I samband med
testperioden har Serviceförvaltningen gjort en bedömning av de
ekonomiska förutsättningarna för att ha möjlighet att servera två rätter
till våra brukare. De ekonomiska förutsättningarna har presenterats
för Äldrenämndens arbetsutskott den 11 maj 2011.
Serviceförvaltningen gör följande bedömning av kostnader för
införandet av tvårätters system för alla enheter i Äldreförvaltningen
(gäller två rätter måndag till fredag):
Att införa två alternativa rätter skulle kräva ökade personella insatser
samt även investering av utrustning.
Ytterligare kostnader för utrustning i köken inom Äldreförvaltningens
verksamhetsområde beräknas uppgå till cirka 80 000 kronor
(engångskostnad) och en merkostnad för personal på cirka 1,4
miljoner kronor per år vilket motsvarar 3,25 åa.
Kostnader av utbildning i kostdatasystemet Matilda av vårdpersonal
på enheterna bör också beaktas i införandet av tvårätters system
eftersom detta löper parallellt med varandra. Denna kostnad finns ej
med i ovanstående ökade personalkostnad.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll,
________

6 september 2011

Serviceförvaltningen
Handläggare
Akten

9

KS.SEF2011.6.108

§ 195
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
serviceförvaltningen
Kommunens förvaltningar har en gemensam blankett och
webbformulär där medborgaren kan lämna synpunkter och förslag
som rör kommunens olika verksamheter. Detta är en del av
kommunens arbete med att förbättra kommunens service och
medborgarinflytande.
För serviceförvaltningens del ska dessa synpunkter redovisas med
svar för kommunstyrelsen två gånger om året.
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till
serviceförvaltningen 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 har även fått 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).
Från januari 2011 till och med juni 2011 har det inkommit 7 st
synpunkter, klagomål eller förslag till serviceförvaltningen. Av dessa
synpunkter är 2 st inlämnade anonymt. De synpunkter som har
inkommit med namn och adress har alla fått svar från handläggare
genom brev, mail eller telefonsamtal. Även de anonymt inkomna
synpunkterna har överlämnats till handläggare för eventuella
åtgärder.
Sammantaget har de synpunkter, klagomål eller förslag som inkommit
till serviceförvaltningen handlagts enligt de riktlinjer som är antagna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna serviceförvaltningens redovisning av inkomna
synpunkter, klagomål eller förslag för tiden januari till juni 2011
_____

6 september 2011 10

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

KS2011.11.108

§ 196
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen.
Kommunens förvaltningar har en gemensam blankett och
webbformulär där medborgaren kan lämna synpunkter och förslag
som rör kommunens olika verksamheter. Detta är en del av
kommunens arbete med att förbättra kommunens service och
medborgarinflytande.
För kommunledningsförvaltningens del ska dessa synpunkter
redovisas med åtgärdsförslag för kommunstyrelsen två gånger om
året.
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 har även fått 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).
Från januari 2011 till och med juni 2011 har det inkommit 6 st
synpunkter, klagomål eller förslag till kommunledningsförvaltningen.
Utav dessa synpunkter är 1 st inlämnade anonymt. De synpunkter
som har inkommit med namn och adress har alla utom en fått svar
från handläggare genom brev, mail eller telefonsamtal. Även de
anonymt inkomna synpunkterna har överlämnats till handläggare för
eventuella åtgärder. En synpunkt tillhörde tekniska förvaltningen,
vilken har översänts dit.
Sammantaget har de synpunkter, klagomål eller förslag som inkommit
till kommunledningsförvaltningen handlagts enligt de riktlinjer som är
antagna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av inkomna
synpunkter, klagomål eller förslag för tiden januari till juni 2011
_____
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Controller KLF
Controller SEF
Ekonomienheten
Akten

KS2011.26.041

§ 197
Justering av internbudget 2011 gällande porto och tryck/
klimatsmart administration.
För 2011 finns en total budget för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen gällande porto –
och tryckkostnader på 495 tkr. Budgetuppföljningar under året visar
på ett budgetunderskott hos fullmäktige och kommunstyrelsen vad
gäller dessa poster. Genom att proportionellt fördela om
budgetmedel från kommunledningsförvaltningen kan dessa
underskott till viss del jämnas ut. Det finns dock fortfarande en risk
för att denna åtgärd inte är nog för att täcka de porto- och
tryckkostnader som fullmäktige och kommunstyrelsen har.
I kommunfullmäktiges beslut om budget 2011 och planer 2012-2013,
ligger en besparing genom klimatsmart administration. För
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen ligger den besparingen på totalt 15,2
tkr, 30,3 tkr respektive 60,7 tkr. En minskad förbrukning av tryck och
porto är ett sätt att klimatsmart skära ned på kostnaderna. Den
största enskilda kostnaden består av tryck och porto i samband med
sammanträden. En besparingspotential för detta är nyttjandet av
elektroniska hjälpmedel så som dator och Ipad, där
kommunstyrelsens allmänna utskott har tagit första steget. Den
största besparingen kan därför vara möjlig hos kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna omfördelning av budgetmedel från kommunledningsförvaltningen till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
2. att fördela besparing genom klimatsmart administration med 10%
till kommunfullmäktige, med 30 % till kommunledningsförvaltningen
och med 60% till kommunstyrelsen.
_____
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Finansdepartementet
KS2011.274.040
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Landstinget Blekinge
Region Blekinge
Handläggare
Akten
§ 198
Förslag till yttrande över betänkandet likvärdiga förutsättningaröversyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39).
Budgetchef Åke Karlsson föredrar ärendet.
Regeringen beslutade den 25 september 2008 att tillkalla en
kommitté med uppgift att på nytt utvärdera och utreda systemet för
kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå förändringar.
Kommittén överlämnade sitt slutbetänkande i april 2011. Kommitténs
slutbetänkande är enhälligt dvs. inga reservationer eller särskilda
yttranden har lämnats. Finansdepartementet har därefter gett bl.a.
samtliga kommuner möjlighet att yttra sig över betänkandet till senast
den 15 september 2011.
Förändringarna föreslås av utredaren införas från år 2013 bortsett
från förslaget om en höjd garantinivå inom inkomstutjämningen för
landstingen som föreslås införas redan från år 2012.
Ekonomicheferna i Blekingekommunerna och Region Blekinge har
gemensamt arbetat fram ett enhälligt förslag till yttrande (remissvar).
Därefter har landstinget Blekinge kompletterat dokumentet med ett
avsnitt kring delfaktorn ”Hälso- o sjukvård” inom
kostnadsutjämningen. Landstinget instämmer samtidigt i de
synpunkter som i övrigt framkommer i yttrandet. Förslaget stämmer
för övrigt i stora delar överens med det förslag till yttrande som
föreslås lämnas från Sydsams ekonomiska beredning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att tillstyrka och till finansdepartementet inlämna upprättat förslag till
yttrande över betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar – Översyn av
den kommunala utjämningen”(SOU 2011:39).
________
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Region Blekinge
Kulturnämnden
Handläggare
Akten

KS2011.290.800

§ 199
Remissyttrande avseende kulturplanen
Kulturnämnden beslutade den 28 juni 2011, § 56 att föreslå
kommunstyrelsen anta bifogat remissyttrande över Blekinges
regionala kulturplan. Kulturnämnden beslutade även för egen del att
det, beroende på den korta remisstiden, skulle lämnas tid för
ytterligare kommentarer från grupperna fram till den 10 augusti.
Kulturchefen har till kommunledningsförvaltningen vidarebefordrat en
komplettering till remissyttrandet att infogas som ett tredje stycke
under rubriken Yttrande:
Det är viktigt att den regionala kulturplanen respekterar det lokala
självbestämmandet i de beslutande församlingar som hanterar
kulturfrågorna.
Alla processer inför eventuella förändringar måste för att vara
trovärdiga därför tidigt förankras lokalt.
Kultur konsumeras lokalt och bör också kunna produceras lokalt utan
administrativa eller andra hinder. Att inom kulturområdet möjliggöra
för mångfald och olika uttryck inom alla områden är helt avgörande.
Korta beslutsvägar och närhet mellan aktörer är att föredra framför
omständliga processer vilket inte får bli konsekvensen av för
långtgående övergripande planer.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 augusti 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar att följande text läggs till i yttrandet;
Karlskrona kommun anser att musik, teater, konst, scenkonst, film m
m skall kunna skapas och aktivt utövas av såväl proffs som amatörer
på ett flertal platser.
Det finns goda exempel där bred kreativitet lett till unika kulturutbud
av hög konstnärlig kvalitet och mångfald.
Karlskrona kommun är för samverkan men motsätter sig att inom
Region Blekinges organisation skapa ett gemensamt fysiskt centrum
för scenkonstverksamheterna i Blekinge, utan vi vill se en spridning
av resurser till många lokala aktörer.
Forts

6 september 2011 14

§ 199 forts
Remissyttrande avseende kulturplanen
Karlskrona kommun stöder det nya kulturpolitiska målet där
”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet skall prägla samhällets
utveckling”.
Fria kulturutövare och amatörer skall stå för genomförande, medan
den politiska nivån främst ska svara för fördelning av regionala och
statliga kulturpengar
Patrik Hansson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag, samt yrkar avslag på Mats Lindboms
tilläggsyttrande.
Sofia Borthorp (MP) yrkar bifall till Mats Lindboms tilläggsyttrande.
Ordförande och Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag, samt bifall till Mats Lindboms tilläggsyttrande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Mats Lindboms tilläggsyttrande mot
Patrik Hansson avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt
Mats Lindboms förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att ställa sig bakom kulturnämndens remissyttrande i sitt svar till
Region Blekinge,
2. att tillägg till yttrandet ska göras med ovan angiven komplettering,
samt
3. att tillägg till yttrande ska göras med ovan angiven komplettering av
yttrandet från Mats Lindbom (C).
________
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Arbetsmarknadschef
Akten

KS.2011.85.140

§ 200
Redovisning av arbetsmarknadsstatistik.
Arbetsmarknadschef Doris Larsson föredrar ärendet.
Information om följande:
• Antal arbetssökande totalt i juli 2011,
• Andelen av befolkningen som är öppet arbetslösa och sökande
i program med aktivitetsstöd 18-24 år i juli 2011,
• Andelen av befolkningen som är öppet arbetslösa och sökande
i program med aktivitetsstöd 16-64 år i juli 2011,
• Ekonomiskt bistånd, samt
• Personer i arbetsmarknadsåtgärder på
arbetsmarknadsenheten,
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll,
________
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Allmänna försvarsföreningen
Handläggare
Controller KLF
Akten

KS.2011.343.106

§ 201
Ansökan om projektbidrag Pax Baltica 2011.
Karlskrona kommun har från Allmänna Försvarsföreningen,
länsförbundet i Blekinge, erhållit en ansökan om ett bidrag till 2011
års Pax Baltica-konferens på 25 000 kronor. Avsikten med bidraget är
att täcka kostnaderna för utskick av inbjudningar samt trycksaker till
Pax Baltica 2011.
2011 års Pax Baltica hålls den 19 - 20 oktober 2011 och årets tema är
samarbetet över Östersjön. Till konferensen görs ca 750 inbjudningar
till universitet, högskolor, myndigheter, politiska organisationer,
företag och enskilda personer.
Till årets konferens har bjudits in Sveriges ambassadör i Vilnius,
Ulrika Cronenberg, som talar om villkoren för samarbete mellan
Östersjöländerna. Fraktchef Hans Hansson, Stena Line samt
professor Karl-Heinz Breitsman från Östersjöinstitutet i Rostock
kommer att tala om visionerna för handel och transporter över
Östersjön. Kultursamarbetet behandlas av Imants Gross, chef för
Nordiska Rådets kontor i Riga. Det fjärde temat som kommer att
behandlas under konferensen är säkerhetspolitik. Till den sistnämnda
delen har man ännu inte fått bekräftelse från inbjudna föreläsare.
Karlskrona kommun har vid tidigare Pax Baltica-konferenser varit
medarrangör och deltagit i arbetsgruppen inför konferenserna. Till
Pax Baltica-konferensen 2010 bidrog Karlskrona kommun med
25 000 kronor. Vid Pax Baltica 2010 var deltagareantalet ca 300 vid
konferensen i konserthuset dag 1 och ca 60 personer vid seminariet
på Kungsholmen dag 2.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Allmänna
försvarsföreningens begäran om bidrag tillstyrkes då arrangemanget
stärker Karlskrona kommuns Östersjöprofil.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Karlskrona kommun går in som medarrangör av Pax Baltica
2011,
Forts
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§ 201 forts
Ansökan om projektbidrag Pax Baltica 2011.
2. att till Allmänna Försvarsföreningen, Länsförbundet i Blekinge,
bevilja ett bidrag på 25 000 kronor för genomförandet av Pax Baltica
2011, samt
3. att bidraget ska täckas genom ianspråktagande av medel ur
kommunstyrelsen anslag för projekt 2011.
______
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Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

KS2011.375.821

§ 202
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för
upprustning av Lyckåvallens idrottsplats.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 14 mars 2011, §
33 hemställt hos tekniska nämnden att genomföra en upprustning av
Lyckåvallen.
Lyckåvallen nyttjas av Lyckeby Goif, som är den förening som har
störst ungdomsverksamhet. Föreningen redovisar årligen drygt
30 000 aktiva deltagartillfällen. Kommunens näst största förening
redovisar 20 000 deltagartillfällen. Lyckeby goif är en välskött förening
som bland annat bedriver fotbollsakademi för barn och ungdomar,
arbetar aktivt med utveckling och varje år arrangera Lyckå cup-som är
en av Sveriges största ungdomsturneringar i fotboll.
Lyckåvallen har under längre tid varit i behov av upprustning.
Idrottsplatsen är i dåligt skick och så väl dess byggnader som
fotbollsplaner har varit föremål för både kritik från allmänhet och
nyttjare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011, § 93
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att meddela projekterings- och
investeringstillstånd för upprustning av Lyckåvallen, att idrotts- och
fritidsnämden ansvarar för projekteringskostnaden i det fall
investeringen inte fullföljs, samt att investeringsutgiften om 5 000 000
kronor finansieras inom de av kommunfullmäktige för år 2011
respektive 2012 fastställda investeringsramarna för
fastighetsverksamhet.
Åsa Gyberg Karlsson (V) påtalar att det är viktigt att man även tittar
på trafiksituationen runt Lyckåvallen.
Sofia Bothorp (MP) påtalar att det är viktigt att man hittar en flexibel
lösning för byggnaderna, så de kan flyttas vid eventuell hög
vattennivå i framtiden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för upprustning
av Lyckåvallen,
Forts

6 september 2011 19

§ 202
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för
upprustning av Lyckåvallens idrottsplats.
2. att idrotts- och fritidsnämden ansvarar för projekteringskostnaden i
det fall investeringen inte fullföljs, samt
3. att investeringsutgiften om 5 000 000 kronor finansieras inom de av
kommunfullmäktige för år 2011 respektive 2012 fastställda
investeringsramarna för fastighetsverksamhet.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.332.806

§ 203
Avgifter Kulturskolan.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 28 juni 2011, § 55 beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att höja avgiften till Kulturskolan med
50 kronor, utöver internindexuppräkning, per termin/elev från och med
vårterminen 2012.
Undervisningen på kulturskolan bedrivs årsvis, uppdelat på två
terminer/läsår. Varje deltagare betalar per termin för enskild
instrumentalundervisning, som solist eller i ensemble, samt
undervisning i dans, drama, bild eller kör.
Möjlighet ges att hyra instrument. System med syskonrabatt finns.
Avgiften idag är i en mellannivå med jämförbara kommuner.
För att kunna skapa ett manöverutrymme och på alla sätt kunna
arbeta konstruktivt med
att korta köerna, behövs alla justeringar som är möjliga för att föra
detta arbete framåt.
En del av detta innebär större omkostnader för till exempel
samverkan med andra aktörer,
material och hyreskostnader. Dessutom ställs allt högre krav vid
genomförande av konserter och olika arrangemang avseende
ljudkvalitet samt ljus och dekor.
Bedömningen är att en justering av avgiften mot en nivå, som
fortfarande blir att betrakta som en mellannivå, samt en rad andra
åtgärder möjliggör att skyndsamt skapa möjlighet för fler barn och
unga att delta i kulturskolans undervisning.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 augusti 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Patrik Hansson (S) avslag på allmänna
utskottets förslag.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt
påtlar att det är viktigt att Kulturnämnden prioriterar kulturskolan i sin
internbudget och att en avrapportering görs om 6 månader till
kommunstyrelsen för att se att köerna har minskat.
Forts
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§ 203 forts
Avgifter Kulturskolan.
Ordförande yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Patrik Hanssons och Åsa Gyberg Karlssons avslagsyrkande och
finner att Kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets
förslag.
Omröstning begärs
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som vill
biträda Patrik Hanssons avslagsyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Mats Lindbom (C), Emma Swahn Nilsson (M),
Nicklas Platow (M), Carl-Göran Svensson (M), Bruno Karlsson (SD),
Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP), Inga-Lill Siggelsten Blum
(KD), ordförande.
Följande röstar nej: Lisbeth Bengtsson (S), Patrik Hansson (S), Lars
Hildingsson (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S),
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Kommunstyrelsen beslutar således med 9 ja-röster mot 6 nej enligt
allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Lisbeth Bengtsson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S),
Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S) och Åsa Gyberg
Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja avgiften till Kulturskolan med 50 kronor, utöver
internindexuppräkning, per termin/elev från och med vårterminen
2012.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.354.106

§ 204
Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
Nu gällande sponsringspolicy för Karlskrona kommun antogs av
kommunfullmäktige 1998. Policyn reglerar endast det förhållandet då
en extern part sponsrar kommunal verksamhet. Sponsring kan
emellertid gå i två riktningar och ett behov finns att uppdatera
regelverket till att även omfatta situationen med kommunen som
sponsor.
En arbetsgrupp med representanter för kommunlednings-, idrott- och
fritids-, kultur- , handikapp-, barn- och ungdoms-,
utbildningsförvaltningen samt bolagen och upphandlingsenheten har
tagit fram ett förslag till ny policy för sponsring att gälla för
kommunens samlade verksamhet. Policyn anger definitionen av
begreppet sponsring och syftet med sponsring och anger också de
grundläggande villkoren utifrån det externa regelverk ( bl a
objektivitetsprincipen, kommunallagen och LOU) som sätter upp
ramarna för sponsring i kommunal verksamhet. Policyn kompletteras
med riktlinjer för sponsring som ska utgöra ett stöd vid handläggning
av sponsringsansökningar eller förfaranden då kommunens
verksamheter sponsras och som närmare anger villkoren för
sponsring. Riktlinjerna innehåller också bestämmelser kring
arbetsordning, avtal och uppföljning i sponsringsärenden. Policyn och
riktlinjerna ska ses som en övergripande reglering som anger en
miniminivå där respektive nämnd och bolag vid behov kan anta mer
detaljerade riktlinjer anpassade för verksamheten.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade vid kommunstyrelsens
sammanträde den 9 augusti 2011,
§ 172, att lyfta ut ärendet. Förslaget till riktlinjer har därefter justerats
och förtydligats på följande punkter.
- Under rubrikerna Arbetsordning respektive Värdering och
samordning anges att ärenden där kommunen sponsrar extern part
ska kommuniceras med kommunledningsförvaltningens
informationsavdelning. För en ökad samordning av de kommunala
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verksamheternas marknadsföringsinsatser genom sponsring ska i
beredningen samråd ske med informationsavdelningen. Forts

§ 204 forts
Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
- Under rubriken Värdering och samordning har vidare förtydligats att
den bedömning man gör inför en sponsringsöverenskommelse
innehåller såväl etiska som ekonomiska överväganden.
-Skrivningen avseende kommunens logotyp har förtydligats.
Under rubriken Kommunens verksamheter som mottagare av
sponsring har
- punkt 2 rörande utformningen av kommunens motprestation skrivits
om och
- tillägg gjorts i vilket hänvisas till att all sponsring ska vara förenlig
med av kommunen fastställda policydokument, program och planer.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande dokument - Policy och tillhörande
riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet,
2. att policyn och riktlinjerna ska träda i kraft den 1 november 2011,
samt
3. att upphäva sponsringspolicy för Karlskrona kommun fastställd av
kommunfullmäktige i beslut den 28 maj 1998, § 92
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.89.311

§ 205
Svar på medborgarförslag om att öppna spårvagnstunneln under
Trossö för biltrafik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
mars 2010, § 27 av Mattias Arvmyren. Förslaget är att öppna
spårvganstunneln under Trossö för biltrafik.
Teniska nämnden har i beslut den 20 juni 2011, § 79 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att den gamla spårvägstunneln
under Stortorget ägs i nuläget av Fortifikationsverket
som tidigare erbjudit kommunen att överta ägandet av tunneln.
Då ett övertagande och nyttjande av tunneln innebär omfattande
ekonomiska åtagande (skrotning av berg mm) har kommunen ännu ej
förklarat sig villig att anta ”erbjudandet”. I en tidigare diskussion om
ägandefrågan redovisade statens representant ett examensarbete
med biltrafik genom tunneln, men bedömdes då av kommunen ej
ekonomiskt intressant att genomföra.
Nämnden anser att medborgarförslaget ej är ekonomiskt försvarbart
och löser inte trafikfrågorna på Trossö.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.307.311

§ 206
Svar på medborgarförslag om att göra vägen bredare på
Trombgatan i södra Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Amanda Gustavsson. Förslaget är att göra vägen
bredare på Trombgatan i södra Hässlegården.
Tekniska nämnden har i beslut den 20 juni2011, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att gatorna i södra Hässlegården
är utformade med den bredd som är möjlig och vanlig enligt gällande
detaljplan. Marken intill gatans båda sidor är tomtmark och ägs
därmed inte av kommunen. Den bredd gatan har idag är normalt för
så kallade villagator. För att kunna bredda gatan krävs en
detaljplaneändring och efterföljande marklösen, en åtgärd som är
både kostsam och onödig.
Snörika vintrar hör till ovanligheterna i denna del av landet och
därmed byggs inga extra gatubredder för uppläggning av snövallar
längs gatorna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.517.312

§ 207
Svar på medborgarförslag om hängbro från Dragsö till
Högaholm, Högaholm till Kålö och träbro vidare till Långö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010, § 144 av Göran Alexandersson. Förslaget är en
hängbro från Dragsö till Högaholm, Högaholm till Kålö och träbro
vidare till Långö.
Tekniska nämnden har i beslut den 20 juni 2011, § 82 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att kommunfullmäktige har
tidigare behandlat liknande medborgarförslag
(KF den 26 februari 2009 § 47 och den 26 mars 2009 § 72). Det ena
förslaget omfattade totalt 13 broar till en kostnad av ca 200 -250 mnkr
och det andra förslaget omfattade två broar till en kostnad av 16 mnkr
exklusive kostnader för detaljplanearbete. Förslagen bedömdes då
inte ekonomiskt möjliga att genomföra.
De nu föreslagna broarna omfattar totalt tre broar varvid kostnaderna
kan bedömas till 16-22 mnkr exklusive detaljplanekostnader mm.
Tekniska förvaltningen bedömer att även det nu liggande
medborgarförslaget innebär höga genomförandekostnader (och
konsekvenser för till exempel berörda boende och campingen på
Dragsö). Förslaget är ändå intressant, inte bara som promenadstråk,
utan också som cykelstråk och borde kunna prövas mot andra
prioriterade investeringsobjekt i samband med kommande
budgetarbete.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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§ 208
Anmälningsärende
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Meddelande 2011-06-01, anmälan om vattenverksamhet gällande
planerad anläggning av dykdalber och renovering av kaj på
fastigheten Verkö 3:1 i Karlskrona kommun.
b) Beslut 2011-07-01, dnr 211-479-11, tillstånd till allmän
kameraövervakning.
c) Beslut 2011-07-26, dnr 258-1161-2011, begränsningar i rätten att
utnyttja vattenområde och undantag från gällande fartbegränsning.
3.Sveriges kommuner och landsting
a) 11:33 Vägledande dom om avvägningen arbetsmiljölagen och
socialtjänstlagen.
4. Skrivelse från Björkholmens byalag om Chapmansplan, begäran att
ta bort planerad överfart på gång och cykelväg.
5. Attestlista för serviceförvaltningen 2011-07-13.
6. Yttrande över ansökan om kameraövervakning, Sunnadahlsskolan.
7. Företagsmark till salu, fem smarta lägen i Karlskrona kommun.
8. Månadsrapport internbanken juni 2011.
9. Månadsrapport internbanken juli 2011.
________
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§ 209
Övrigt
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011.
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Glimvall (M) informerar om att
troligtvis så kommer kommunfullmäktiges sammanträde den 22
september 2011 att ställas in på grund av för få ärenden.
---------Inbjudan till seminarium
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Lindbom (C) informerar
om seminariumet arbete för landsbygden- för det nya landet som äger
rum onsdagen den 7 september 2011 mellan kl 13.30-16.00 och på
Skrävle skola mellan kl 17.30-19.00.
--------Dagslön till Afrikas horn.
Ledamot Sofia Bothorp (MP) föreslår att politikerna i
kommunstyrelsen gör en gemensam insamling och skänker en
dagslön till Afrikas horn och att dagslönen betalas in på Unescos
konto, samt att en presskonferens hålls i samband med detta.
_________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården tisdagen den 9
augusti 2011, kl 08.30-12.10
Sammanträdet ajourneras kl 11.00-11.45

Beslutande:

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

2

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Christina Mattisson (S)

Ledamöter

Patrik Hansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Sophia Ahlin (M) kl 10.30-12.10 del av §§ 164-191
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M) kl 08.30-10.30 §§ del av §§ 164
Oscar Dyberg (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Björn Gustavsson (MP)

Närvarande

Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Patrik Enstedt (S)
Nicklas Platow (M) kl 10.30-12.10 del av §§ 164-191
Emma Swahn Nilsson (M)
Peter Glimvall (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Maria Persson (C)
Ulf Hansson (V)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Informationschef Ulla Nelson
Förhandlingschef Mikael Jansson
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Räddningschef Anders Engblom kl 09.05-09.25 §§
164
Brandingenjör Frida Eiman kl 09.05-09.25 §§ 164

9 augusti 2011
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Utvecklingschef Thomas Gottardsson kl 09.25-09.55
§§ 164
Förvaltningschef Maria Persson kl 09.25-09.55 §§
164
Förvaltningschef Hans Juhlin kl 10.10-11.00 §§ 164
Miljöchef Robert Johannesson kl 10.10-11.00 §§ 164
Kommunekolog Anders Klar kl 10.10-11.00 §§ 164
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Tommy Olsson (KD)

Justeringens plats och tid
överenskommelse

Kommunledningsförvaltningen efter

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 164-191
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Tommy Olsson

9 augusti 2011

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

augusti 2011 anslagits på
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§ 164
Informationer och föredragningar
1. Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade
verksamhet, föredras av utvecklingschef kommunjurist Maria
Thuresson.
2. Handlingsprogram skydd & beredskap 2011-2014, föredras av
räddningschef Anders Engblom.
3. Framtidsprogram för insatser till personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun, föredras av
utvecklingschef Thomas Gotthardsson och fd förvaltningschef Maria
Persson.
4. Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,
föredras av miljöchef Robert Johannesson.
5. Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel ( 2009:730) samt tobakslagen (1993:581),
föredras av miljöchef Robert Johannesson.
________
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Personalenheten
Akten

6

KS2010.294.023

§ 165
Förlängning av förordnande som förvaltningschef.
Göran Palmérs förordnande som förvaltningschef,
utbildningsförvaltningen löper ut 2011-11-30.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att förlänga Görans Palmérs förordnande som förvaltningschef,
utbildningsförvaltningen längst till och med 2013-11-30.
_____

9 augusti 2011

Personalenheten
Controller KLF
Akten

7

KS2002.447.021

§ 166
Utvärdering av samverkansavtal Karlskrona kommun.
Nuvarande samverkansavtal började tillämpas 1 januari 1995 och har
sedan dess reviderats senast i augusti 2004. Det är arbetsgivarens
uppfattning att samverkan är det sätt vi vill arbeta på tillsammans med
våra fackliga kollegor och att ett samverkansavtal förenklar och
underlättar det arbetet vilket dessutom skapar möjlighet till delaktighet
på individnivå för alla medarbetare i Karlskrona kommun.
Den politiska ledningen för Karlskrona kommun har i sitt
budgetförslag för 2012 givit kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med de fackliga organisationerna genomföra en
utvärdering av hur arbetet utifrån nuvarande samverkansavtal sker.
Den 2 maj 2011 sade SKTF som enda fackliga organisation upp nu
gällande samverkansavtal. Kommunstyrelsen föreslås därför
tidigarelägga utvärderingen av samverkansavtalet till hösten 2011 för
att skapa möjligheter till en prolongering av nuvarande
samverkansavtal till dess ett nytt är undertecknat. För att möjliggöra
en utvärdering under hösten 2011 krävs externa resurser vilket
innebär behov av avrop från kommunstyrelsens projektbudget 2011.
Bedömningen är att det finns tillgängliga medel i kommunstyrelsens
projektbudget då delar av kostnader för andra projekt planerade
under 2011 belastat kommunstyrelsens projektbudget för 2010.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att avsätta 120 000 sek från kommunstyrelsens projektbudget till att
genomföra en utvärdering av nuvarande samverkansavtal under
hösten 2011.
______
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Personalenheten
Controller KLF
Akten

8

KS2004.294.020

§ 167
Ansökan om medel ur projektbudgeten till personalpolitiskt
program.
Nuvarande och blivande medarbetare vill veta vad arbetsgivaren har
för värderingar och uppfattningar avseende arbetsliv, arbetsgivarroll
och medarbetarskap – det visar både forskning och undersökningar
(bl a Kairos Futures återkommande underökning av vad
morgondagens medarbetare önskar sig av sin arbetsgivare). Det är
den främsta anledningen till att flertalet större arbetsgivare har ett
personalpolitiskt program som utgångspunkt i förhållningssättet
mellan medarbetare och arbetsgivare.
I december 2004 tog kommunfullmäktige beslut om att Karlskrona
kommuns samlade verksamheter var i behov av ett nytt
personalprogram. Uppdrag gavs till personalchef att skapa ett nytt
personalprogram i form av värderingar som skulle spegla Karlskrona
kommun som arbetsplats och arbetsgivare. Programmet infördes
successivt under 2005 och har sedan dess tillämpats i olika grad av
de 250 chefer som utbildades i att handleda övningar som är
kopplade till programmet. Programmet utvärderades under 2010 av
Blekinge Tekniska Högskola.
Den politiska ledningen för Karlskrona kommun och opposition är
överens om behovet av ett personalpolitiskt program. Utvärdering av
nuvarande personalprogram ska ligga till grund för arbetet som ska
genomförs med hjälp av extern projektledare. Arbetet ska ske med
bred förankring i verksamheten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att avsätta 225 000 sek från kommunstyrelsens projektbudget till
extern projektledning för arbetet med ett personalpolitiskt program
enligt upprättad projektbeskrivning.
_____
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Kulturnämnden
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Controller KLF
Akten

9

KS2006.326.880

§ 168
Förslag om fortsatt arbete med styrgruppen för nytt
Stadsbibliotek.
Från maj 2006 och fram till våren 2010 fanns en styrgrupp, tillsatt av
kommunstyrelsen, med uppdrag att leda arbetet mot ett nytt
stadsbibliotek. På kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-05 togs
frågan om fortsatt arbete med en styrgrupp för nytt stadsbibliotek.
Ordföranden beslutade vid det sammanträdet att ärendet skulle utgå.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås att en ny
styrgrupp inrättas under kommunstyrelsen med syftet att bibehålla
kompetens och driva frågan framåt. Styrgruppen bör arbeta under
tiden 20110901 – 20140601 med följande uppdrag:
•
•
•

Precisera och förtydliga förslag till innehålls- och lokalplan
Fördjupa konsekvensbeskrivningen såväl ekonomiskt (inkl
investeringsbehov) som personellt
Utreda förutsättningarna för att under mandatperioden
genomföra parallella uppdrag alternativt utlysande av
arkitekttävling

Styrgruppen ska årligen avrapportera uppdraget till kommunstyrelsen.
I likhet med tidigare föreslås att styrgruppen skall bestå av 7
ledamöter; 1 representant vardera från Moderaterna (ordförande),
Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet samt 3 representanter från
Socialdemokraterna. Dessutom föreslås att en representant vardera
inbjuds från Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet.
För att styrgruppen ska kunna genomföra sitt uppdrag föreslås att
60 tkr beviljas ur kommunstyrelsens projektbudget för 2011.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tillsätta en styrgrupp med sju ledamöter, en (m) tillika
ordförande, en (fp), (c) och (mp) samt tre (s)
2. att inbjuda representant från (kd), (sd) och (v)
Forts
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§ 168 forts
Förslag om fortsatt arbete med styrgruppen för nytt
Stadsbibliotek.
3. att bevilja styrgruppen 60 tkr ur kommunstyrelsens projektbudget
för 2011, samt
4. att bidrag för styrgruppens arbete under 2012 beslutas innan
årsskiftet och bidrag för kommande år behandlas av
budgetberedningen.
______
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Finansdepartementet
Handläggare
Akten

11

KS2011.257.100

§ 169
Remiss. Betänkandet Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)
Finansdepartementet har till Karlskrona kommun översänt
betänkande från den sk OFUKI-utredningen (Utredningen om
offentliga företag- upphandling, kontroll, insyn) på remiss.
Bakgrunden till OFUKI-utredningens uppdrag är den s k SYSAVdomen. Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen)
konstaterade där att den svenska upphandlingslagstiftningen inte
innehöll något undantag från upphandlingsskyldigheten motsvarande
den praxis som utvecklats av EU-domstolen enligt de s k Teckalkriterierna. Teckal-kriterierna innebär ett undantag från
upphandlingsskyldighet då den upphandlande myndigheten utövar
kontroll över leverantören som motsvarar den som den utövar över
sin egen förvaltning (kontrollkriteriet). Vidare får verksamhet som
leverantören utför tillsammans med någon annan än den
upphandlande myndigheten endast vara av marginell karaktär
(verksamhetskriteriet). För att få den svenska lagstiftningen att
överensstämma med EU-domstolens praxis föranledde SYSAVdomen ett tillfälligt in house-undantag i LOU (lagen om offentlig
upphandling) att gälla fram till 2013 i avvaktan på resultatet av
OFUKI-utredningens arbete.
OFUKI-utredningen föreslår nu att in house-undantaget i LOU enligt
kontroll- och verksamhetskriterierna permanentas. Det innebär
således att, om kontroll- och verksamhetskriterierna är uppfyllda, så
behöver inte en offentlig upphandling genomföras vid anskaffning från
ett aktiebolag, kommunalförbund eller en gemensam nämnd.
Undantaget från upphandlingsskyldighet gäller även anskaffningar ”åt
andra hållet”, d v s köp som ett bolag gör från sin ägare. Däremot
omfattas inte köp som görs mellan systerföretag i samma koncern.
Utredningen anser att eftersom EU-domstolen inte tagit ställning till
denna fråga så kan ett undantag avseende köp mellan systerföretag
inte införas i svensk lagstiftning.
Forts
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§ 169 forts
Remiss. Betänkandet Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)
Utredningen föreslår också att det i kommunallagen införs krav på att
vissa bestämmelser ska tas in i bolagsordningen för de kommunala
bolagen. Det gäller det av fullmäktige fastställda ändamålet med
bolagets verksamhet och de kommunala befogenheter som utgör ram
för verksamheten i fråga (som lokaliserings- likställighets- och
självkostnadsprincipen). Vidare ska bolagsordningen innehålla
bestämmelse om att inhämta fullmäktiges ställningstagande vid beslut
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Förslaget innebär vidare en förstärkt uppsiktsplikt för
kommunstyrelsen över de kommunala företagen. En redovisning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska ske i årliga beslut för varje
kommunalt aktiebolag. Kommunstyrelsen ska därvid ta ställning till
om verksamheten varit kompetensenlig och legat inom ramen för det
av fullmäktige fastställda ändamålet. Beslutet ska lämnas till
fullmäktige samtidigt med årsredovisningen.
Enligt förslaget införs vidare en möjlighet för en kommunal nämnd att
delegera rätt att fatta upphandlingsbeslut till en anställd vid en
inköpscentral.
Kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar framgår av
upprättad skrivelse.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta upprättat förslag till remissvar över betänkandet Offentlig
upphandling från eget företag?! som sitt eget.
_______
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Kommundirektören
Akten

13

2010.214.163

§ 170
Utvärdering av försöksperiod med Tjänsteman i Beredskap
Statliga myndigheter är skyldiga att ha en Tjänsteman i Beredskap
(TiB). TiB är en beredskapsfunktion som kan ta emot larm om
händelser och, beroende grad av på delegation, starta den egna
organisationens arbete. Några kommuner har infört TiB, men de allra
flesta har avstått.
Under perioden 2010-03-01 – 2011-03-31 har ett försök med TiB
genomförts i Karlskrona kommun. Försöket har skett inom ramen för
kommunens beredskapsplanering.
Karlskrona kommunkoncern upprätthåller sedan lång tid beredskap
inom flera olika samhällsviktiga områden, bland annat inom
Räddningstjänsten Östra Blekinge (Räddningschef i beredskap),
Socialförvaltningen (POSOM), Affärsverken (el, fjärrvärme), Tekniska
förvaltningen (VA, gata/park, fastigheter), Äldreförvaltningen (larm,
sjukvård) och säkerhetsledningen.
Försöket med TiB syftade till att snabbare få igång den kommunala
organisationen vid en händelse utanför kontorstid som kräver att
kommunen agerar, samt att ge en enklare kontaktväg in till
kommunen vid ärenden som inte direkt ska till någon befintlig
beredskapsfunktion. Under perioden har åtta tjänstemän delat på
beredskapen. TiB:arna har haft beredskap en vecka i taget enligt
rullande schema och de har träffats fyra gånger under året för
utbildning och erfarenhetsutbyte.
Efter försöksperioden har samtal förts mellan kommundirektören och
räddningschefen om att överföra TiB:ens uppgifter till räddningschef i
beredskap (RCB). Tills vidare upprätthålls TiB-verksamheten som
under försöksperioden.
Verksamheten under försöksåret
Under försöksåret har 28 händelser inträffat där TiB:en larmats. Vid
23 av dem har TiB:en inte vidtagit någon åtgärd utan bara bevakat
händelsen. Vid 5 tillfällen har TiB:en agerat på olika sätt för att
hantera händelsen, främst då genom att kontakta olika verksamheter i
kommunen som behövt agera eller förbereda sig på att agera. Forts
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§ 170 forts
Utvärdering av försöksperiod med Tjänsteman i Beredskap.
21 av händelserna har rört rena räddningstjänstlarm, företrädesvis
trafikolyckor och bränder i bostäder. Vid sådana larm görs den initiala
bedömningen av händelsens omfattning av SOS Alarms operatör
baserat på de uppgifter som kommer in vid larmtillfället. I de allra
flesta fall visar sig händelsen inte vara så allvarlig när
räddningstjänsten väl nått platsen. Rutinen för TiB har varit att
avvakta tills räddningstjänsten är framme och räddningschef i
beredskap (RCB) lämnat sin bedömning av läget.
Ekonomi
Kostnaderna för verksamheten har belastat beredskapsplaneringen
och kan delas upp i två områden.
• Beredskapsersättning till TiB:arna
• Löpande kostnader (mobiltelefon, möten)
Kostnaderna har uppgått till SEK 165 116.
Slutsatser
Det är av beredskapsskäl bra att det finns en tydlig kontaktväg till
kommunen när något händer. Det ger en tydlighet och en möjlighet att
snabbt få igång de av kommunens verksamheter som berörs av
händelsen.
Det är svårt att upprätthålla kompetens och beredskap hos TiB:en när
det är så få händelser som genererar TiB-larm. För att TiB-beredskap
ska kunna upprätthållas behövs 6-8 personer som delar på
beredskapen och det betyder att det går lång tid mellan de gånger en
TiB hanterar en skarp händelse.
Den stora merparten av larmen är räddningstjänstlarm och de
hanteras av räddningstjänsten med RCB som första beredskapsnivå.
Utöver det har kommunala verksamheter med samhällsviktiga
uppdrag som är tidskritiska egna beredskaper och larmvägar.
Genom att behålla funktionen TiB men flytta den till befintlig
beredskap (RCB) hos Räddningstjänsten Östra Blekinge uppnås en
kvalitetssäkrad och effektivare organisation. Kommundirektören och
räddningschefen föreslår en ettårig försöksperiod då TiB-funktionen
upprätthålls av RCB.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna utvärderingen av försöksverksamheten med
Tjänsteman i Beredskap, samt
Forts
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§ 170 forts
Utvärdering av försöksperiod med Tjänsteman i Beredskap.
2. att ge kommundirektören i uppdrag att på försök överföra TiBverksamheten till Räddningstjänsten Östra Blekinge under hösten
2011.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

16

2011.300.178

§ 171
Handlingsprogram skydd & beredskap 2011-2014,
Handlingsprogram förebyggande verksamhet
Räddningstjänsten Östra Blekinge har i enlighet med
förbundsordningen i uppdrag att leda arbetet med att ta fram
handlingsprogram till skydd mot olyckor i kommunen.
Handlingsprogrammet beskriver översiktligt kommunens riskbild
tillsammans med de målområden som ska prioriteras under
innevarande mandatperiod. Fokus ligger på de risker som kan
relateras till lagen om skydd mot olyckor samt lagen om
extraordinära händelser. Förslaget har tagits fram i samarbete med
kommunens förvaltningar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta Handlingsprogram Skydd & Beredskap 2011-2014.
______
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Kommunjuristen
Akten

17

2011.354.106

§ 172
Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
Nu gällande sponsringspolicy för Karlskrona kommun antogs av
kommunfullmäktige 1998. Policyn reglerar endast det förhållandet då
en extern part sponsrar kommunal verksamhet. Sponsring kan
emellertid gå i två riktningar och ett behov finns att uppdatera
regelverket till att även omfatta situationen med kommunen som
sponsor.
En arbetsgrupp med representanter för kommunlednings-, idrotts- och
fritids-, kultur- , handikapp-, barn- och ungdoms-,
utbildningsförvaltningen samt bolagen och upphandlingsenheten har
tagit fram ett förslag till ny policy för sponsring att gälla för
kommunens samlade verksamhet. Policyn anger definitionen av
begreppet sponsring och syftet med sponsring och anger också de
grundläggande villkoren utifrån det externa regelverk ( bl a
objektivitetsprincipen, kommunallagen och LOU) som sätter upp
ramarna för sponsring i kommunal verksamhet. Policyn kompletteras
med riktlinjer för sponsring som ska utgöra ett stöd vid handläggning
av sponsringsansökningar eller förfaranden då kommunens
verksamheter sponsras och som närmare anger villkoren för
sponsring. Riktlinjerna innehåller också bestämmelser kring
arbetsordning, avtal och uppföljning i sponsringsärenden. Policyn och
riktlinjerna ska ses som en övergripande reglering som anger en
miniminivå där respektive nämnd och bolag vid behov kan anta mer
detaljerade riktlinjer anpassade för verksamheten.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

18

2011.353.107

§ 173
Ändring bolagsordning och ägardirektiv för AB Karlskronahem
AB Karlskronahem omfattas av lagstiftningen för allmännyttiga
bostadsbolag.
Från den 1 januari 2011 ändrades lagstiftningen. Av lagen framgår bla
att bolagen ska vara affärsmässiga. Detta innebär bla att
verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer, inte
arbeta utan vinstsyfte och inte tillämpa självkostnadsprinciper. Det
innebär bla relationerna mellan bolaget och ägare ska vara
affärsmässiga.
Med anledning av den nya lagstiftningen behövs ändringar göras för
AB Karlskronahem dels i bolagsordningen och dels i ägardirektivet.
Skrivningen ”utan enskilt vinstintresse” bör tas bort från §4 st 1 från
AB Karlskronahems bolagsordning.
Ändring bör också göras i den delen av ägardirektiven som avser AB
Karlskronahem under punkten ”uppföljning”. Uppföljningen bör göras
på bostäder, kommersiella lokaler och lokaler som kommunen hyr.
Ändringen är lokaler som kommunen hyr som ersätter uppföljningen
för äldreboende. Syftet är att ha en samlad bild av de förhyrningar
mellan som Karlskrona kommun (ägaren) gör hos AB Karlskronahem.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa ägardirektiv och bolagsordning samt
2. att ägardirektivet och bolagsordningen ska överlämnas på extra
stämma i AB Karlskronahem efter Kommunfullmäktiges beslut
_____
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2011.352.107

§ 174
Ändring ägardirektiv för Affärsverken Karlskrona AB avseende
skärgårdstrafik
Affärsverken driver bla affärsområdet skärgårdstrafik. Verksamheten
inom affärsområdet består dels av trafik som utförs på uppdrag av
Blekingetrafiken och dels av turisttrafik. Affärsområdet omsätter ca 10
mkr och har ett prognostiserat resultat om +0,2 mkr för år 2011.
Genom att förlänga turismsäsongen och därigenom få
besöksnäringen att växa i Karlskrona finns behov av att utökad
skärgårdstrafik. Behovet av utökad trafik avser maj och september
månad.
Förslaget är att prova om det finns underlag för förlängd säsong
under september 2011 samt maj och september för åren 2012, 2013
och 2014.
Det finns en risk inledningsvis att intäkterna blir lägre än kostnaderna
för de förlängda säsongerna. Affärsverken har ett resultatkrav enligt
ägardirektiven på 5% på bolagets totala omsättning. Förslaget är att
affärsområde skärgårdstrafik undantas från det generella
resultatkravet och att resultatkravet för affärsområdet istället blir
nollresultat för åren 2011 tom 2014 (ackumulerat resultat).
Kostnaderna för de extra turerna beräknas till ca 120 tkr för år 2011
och ca 400 tkr/ år för åren 2012-2014. För att uppnå ett nollresultat
behövs ca 10 resenärer per tur. Förlängningen av säsongerna medför
inga extra investeringar hos Affärsverken.
Utformningen av den utökade skärgårdstrafiken ska tas fram i samråd
med turismbyrån. Marknadsföring av den utökade skärgårdstrafiken
ansvarar turistbyrån för.
Avtalet med Blekingetrafiken ger möjlighet till den föreslagna utökade
trafiken och att Affärsverken utför den i egen regi.

Forts
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§ 174
Ändring ägardirektiv för Affärsverken Karlskrona AB avseende
skärgårdstrafik
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att göra tillägg till resultatkravet i ägardirektivet för Affärsverken AB
med” med undantag för affärsområde skärgårdstrafik där
resultatkravet ska vara nollresultat för åren 2011 tom 2014.” samt
2. att ägardirektivet ska överlämnas på extra stämma i Affärsverken
Karlskrona AB efter Kommunfullmäktiges beslut.
______
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2011.215.107

§ 175
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid
stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat
regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett
garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat.
Regressavtalets lydelse framgår av upprättad bilaga; avtal om
regress m.m, och garantiavtalets lydelse framgår av upprättad bilaga;
Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat.
Karlskrona kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk
förening år 1994. Kommuninvest skapades utifrån grundidén att
tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för
sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har
föreningen 262 medlemmar.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och
kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga
kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för
Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett
medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att
medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga
förpliktelser.
Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering
ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut.
Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål
om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden
lämnas i förväg.
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§ 175 forts
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre
betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika
typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska
riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt
likviditetsförvaltningen.
Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att
Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande
likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och
kreditvärderingsföretag.
Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de
krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya
avtalen. Därigenom tillförsäkras att
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt
även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat
medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag
innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.
Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya
avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör
medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid.
Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts
av utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har
presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits
under våren 2011.
Ett förtydligat regressavtal
Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes
ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare
skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till
det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den
närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas
gentemot en medlem.
Ansvaret i regressavtalet för förfinansieringen (den del av
upplåningen som ännu ej är utlånad) är gemensamt för alla
medlemmar.
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§ 175 forts
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
Ansvaret står i relation till medlemmens andel av
föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av upplåningen
som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar
ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av
Kommuninvests totala utlåning.
Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande
motpartsexponeringar i derivat
För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder
Kommuninvest sig av derivat – ett slags försäkringsinstrument. De
vanligaste derivaten är swappar, optioner och terminer. Beroende på
räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en
skuld eller en fordran på sin motpart.
Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin
motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar
Kommuninvests skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att
motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte
motparten klarar av sina åtaganden kan Kommuninvest begära att
medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet.
I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är
ansvaret för motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt
för alla medlemmar när det gäller förfinansieringen (derivat kopplade
till den del av upplåningen som ännu ej är utlånad). Ansvaret utgörs
av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital.
När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de
medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till
medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning.
Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat
regleras idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför
att utmönstras ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande.
Kommuninvests skyddssystem
Kommuninvest arbetar hela tiden aktivt för att förebygga finansiella
förluster.
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§ 175 forts
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
Som kreditinstitut ska Kommuninvest alltid bedriva verksamheten
inom ramen för de krav som samhället uppställt i den finansiella
lagstiftningen och genom Finansinspektionens normering.
Medlemmarna har i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen
på risk. Kommuninvest får inte driva sådana verksamheter som
innebär att risknivån överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande
för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen. Riskerna i
verksamheten ska minimeras och den totala risknivån får inte
äventyra Kommuninvests finansiella situation.
Den grundläggande principen för Kommuninvests riskhantering är att
villkoren för upplåning och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara
likvärdiga. Syftet är att minimera eller eliminera de risker som uppstår
i verksamheten. Kommuninvests regler och processer har utformats
för att säkerställa en systematisk och trygg riskhantering.
Bolagsstyrelsen har det övergripande ansvaret för riskexponering och
hantering av risker samt beslutar om bolagets övergripande riskpolicy
och instruktioner för finansverksamheten.
Kommuninvest ställer höga krav på motparterna. Placeringar av ännu
inte utlånat kapital sker i första hand i värdepapper utfärdade av
stater, statligt garanterade finansiella institutioner med hög
kreditvärdighet, banker med hög kreditvärdighet eller i form av
säkerställda obligationer.
Motpartsriskerna vid användning av derivat begränsas genom att
kontrakt ingås med motparter med hög kreditvärdighet. Motpartens
kreditbetyg är avgörande för vad Kommuninvest är beredd att
acceptera när det gäller derivatens löptid, struktur och tillåten
riskexponering. För att begränsa risker och exponeringar som
uppkommer på grund av värdeförändringar i derivat, ingår
Kommuninvest säkerhetsavtal med motparterna. Dessa ger
Kommuninvest en rätt att under vissa förutsättningar kräva, men
också en skyldighet att ställa, säkerheter.
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§ 175 forts
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvests kapitalbas uppgick den 31 december 2010 till cirka
944 miljoner kr. Det utgör den primära ekonomiska bufferten om
något negativt händer. Under november 2010 har Kommuninvest
stärkt kapitalbasen med 1 miljard kr genom ett förlagslån från
medlemmarna. Syftet med en större kapitalbas är att öka förmågan
att hantera allvarliga störningar.
Medlemmarna har i ägardirektiv angivit att den utökade kapitalbas
som blir följden av det eviga förlagslånet, inte får användas för att öka
Kommuninvests totala risknivå.
De tillgångar som ingår i Kommuninvests verksamhet påverkar
medlemsansvaret. Tillgångarna utgörs primärt av utlånade medel
samt placeringar av likviditeten. I en situation där medlemsansvaret
skulle bli aktuellt, kan Kommuninvest sälja tillgångarna och använda
deras värde för att återbetala genomförd upplåning. Därigenom
minskas det totala medlemsansvaret.
Övrigt
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya
avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i
Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har
gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett
ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar
från Kommuninvest.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att med Kommuninvest ekonomisk förening och
medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB
ingå nytt regressavtal,
2. att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal,
benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993,
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Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
3. att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande
Karlskrona kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s
motpartsexponeringar avseende derivat,
4. att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och
ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för
Karlskrona kommuns räkning.
______
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2011.296.709

§ 176
Framtidsprogram för insatser till personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun
Utvecklingschef Thomas Gotthardsson och fd förvaltningschef Maria
Persson föredra ärendet.
Med föreliggande dokument redovisas uppdraget att formulera ett
Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun, den verksamhet som idag utgör
handikappnämndens ansvarsområde enligt reglemente.
Syftet med Framtidsprogrammet är att redovisa en strategi som ska
ligga till grund för planeringen av verksamheten både i en nära och i
en längre framtid. Det finns en ambition och tanke bakom innehållet i
Framtidsprogrammet som ska tydliggöras av beslut i
handikappnämnden och i kommunfullmäktige i Karlskrona kommun.
Medborgardialog
Framtidsprogrammet är resultatet av en process där den röda tråden
är dialogen som förts i framtidsgruppen mellan den politiska
nämndens företrädare och representanterna från ett antal
brukarorganisationer och särskilt inbjudna
sakkunniga. En annan viktigt utgångspunkt är de tre stora
brukarundersökningar som genomförts under föregående
mandatperiod inom huvudområdena särskilt boende och daglig
verksamhet, socialpsykiatri respektive personlig assistans.
Från handikapp till …. IPF?
Med ett Framtidsprogram är det rätt tidpunkt för nämnden att besluta
om ett nytt namn som ansluter till Socialstyrelsens rekommendation –
men som framför allt lyfter fram det faktum att handikappbegreppet
måste betraktas som förlegat och att det är stöd och service till den
enskilde som är i nämndens uppdrag enligt LSS.
IPF = Insatser till personer med funktionsnedsättning – ett möjligt
alternativ?
Framtidsprogrammets idé
Framtidsprogrammet vill öppna upp för ett nytt sätt att tänka kring
stödet till personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun.
Det ska vara alla verksamheters ansvar att arbeta för de generella
lösningar som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska
kunna Leva som andra.
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§ 176 forts
Framtidsprogram för insatser till personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun
Det är handikappnämndens ansvar att komplettera med ett individuellt
utformat stöd och insatser när det övriga inte är tillräckligt för att den
enskilde ska uppleva full delaktighet och jämlikhet.
Framtidsprogrammets idé kan också uttryckas som Empowerment –
den enskildes makt över sitt liv!
Det nationella uppdraget.
Framtidsprogrammet bottnar i FN:s konvention för rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och de nationella målen för
funktionshinderpolitiken. Det är en viktig markör när
Framtidsprogrammet med föreliggande beslut blir det
strategiska dokumentet för funktionshinderfrågorna i Karlskrona
kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta Framtidsprogrammet som strategiskt dokument för
funktionshinderfrågorna i Karlskrona kommun.
______
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2011.301.406

§ 177
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden nämnden har vid sitt möte den 9 juni
2011 föreslagit att Karlskrona kommun ska fastställa taxa avseende
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Förslaget bygger på det av Sveriges Kommuner och Landstings
underlag ”Taxa inom miljöbalkens område – utifrån risk och
erfarenhetsbedömning”. Emellertid föreslås inte att risk och
erfarenhetsbedömning införs i taxan 2011, utan att miljö- och
byggnadsnämnden återkommer med detta.
Förslaget innebär sammanfattningsvis:
• möjlighet till rabatter för verksamhetsutövare som bedriver
ekologisk odling eller är miljöcertifierade ges
• möjlighet till rabatter för fabriker/anläggningar där mer än en
avgiftsbelagd verksamhetskategori bedrivs
• möjlighet för årlig indexuppräkning av avgift/taxa enligt
konsumentprisindex
• möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att besluta om att
inte ta ut taxa/avgift i enlighet med den föreslagna taxan, givet
att likabehandlingsprincipen säkerställs
För nämndens verksamhet innebär taxeförändringen att man
härigenom kan finansiera 4 miljöinspektörstjänster, samt
förhoppningsvis även en förstärkning av det administrativa stödet.
I övrigt hänvisas till miljö- och byggnadsnämndens missiv som ger en
god sammanfattning av ärendet.
Kommunledningen har i sin beredning konstaterat att det finns ett par
justeringar som bör göras i den föreslagna taxan.
Dessa justeringar är:
§ 6; Första meningen kompletteras med ”Timtaxan är angiven i 2011
års prisnivå.”
Denna komplettering förtydligar och förenklar kommande
indexjusteringar.
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§ 177 forts
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
§ 8; Andra stycket ”Miljö- och byggnadsnämnden får ändra, lägga
till….”
Stryks i sin helhet. Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken beslutar
kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken.
Kommunfullmäktige kan delegera beslutanderätten till
kommunstyrelsen eller annan kommunal nämnd att anpassa taxan
med hänsyn till prisutvecklingen. Det måste då klart framgå av
kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på vilka villkor
delegering sker.
I övrigt kan kommunfullmäktige inte delegera rätten att besluta om
taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan (frånsett indexuppräkning) måste beslutas av kommunfullmäktige. Det bör
framhållas att taxestöd krävs för att avgifter ska kunna tas ut för
prövning eller tillsyn enligt miljöbalken.
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning eller tillsyn,
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras.
§ 27; Denna paragraf stryks i sin helhet, med samma hänvisning som
till §8 ovan.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 augusti 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar på femklöverns vägnar att ärendet
återemitteras för att se om det går att få en mer effektivare hantering,
hitta möjliga samordningseffekter och se på möjligheterna att skapa
fler differentierade taxor.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Björn Gustavsson (MP), Börje Dovstad (FP) och Jan Lennartsson (M)
yrkar bifall på Mats Lindboms återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att
återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återemittera ärendet.
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2011.301.406

§ 178
Införande av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel samt tobakslagen.
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden nämnden har vid sitt möte den 14 april
2011 föreslagit att Karlskrona kommun ska införa taxa för tillsyn enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:73) samt
tobakslagen (1193:581).
Förslaget innebär att en kostnadsökning kan uppnås, samtidigt som
tillsynen kan bedrivas kostnadseffektivt både för Karlskrona kommun,
miljö- och byggnadsnämnden som för verksamhetsutövaren.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 augusti 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar på femklöverns vägnar att ärendet
återemitteras för att se om det går att få en mer effektivare hantering,
hitta möjliga samordningseffekter och se på möjligheterna att skapa
fler differentierade taxor.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Börje Dovstad (FP) och Jan Lennartsson (M) yrkar bifall på Mats
Lindboms återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att
återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återemittera ärendet.
______
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2010.337.041

§ 179
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag
I Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda finns en regel om hur barntillsynskostnader skall
ersättas. Ersättning skall betalas för skäliga kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj. Barnet får enligt regeln inte ha fyllt 10 år
under kalenderåret och ej heller vara inskriven i den kommunala
barnomsorgen. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen
familjemedlem eller av närstående.
Ersättning betalas högst med det belopp som fullmäktige årligen
fastställer i särskild beloppsbilaga till regelverket. Ersättningen utgör
idag motsvarande belopp som utgår till kommunens anställda
dagbarnvårdare. Detta framgår av ”Bestämmelser om ersättning till
Karlskona kommuns förtroendevalda § 12.
Synpunkter
Barnomsorg kan behöva köpas av annan anordnare i de fall då den
kommunala barnomsorgen inte täcker lägre åldrar, kan möta behovet
av omsorg kvällstid eller då barnomsorg i övrigt inte behövs.
Förtroendevalda med barn har också framfört synpunkter på att de
ersättningsnivåer som finns i kommunens regler inte är tillräckliga. De
täcker inte de kostnader som uppstår när barnomsorg måste köpas
av annan anordnare än Karlskrona kommun.
För att föräldrar med barn i högre grad skall kunna inneha uppdrag
och delta i sammanträden bör nuvarande beloppsbilaga justeras så
att barntillsynen ersätts med högre belopp. Därmed kan föräldrar med
barn på få bättre möjligheter att delta i sammanträden eller
motsvarande.
För att på ett rimligt sätt täcka de kostnader som uppstår för att köpa
barnomsorg från en annan anordnare än kommunen behöver
ersättningen för tillsyn höjas till ett tak om max 300 kr/timme. Detta
utbetalas endast om den förtroendevalde redovisar sina kostnader
och styrker dessa med kvitto. Det är rimligt att göra denna förändring
från den 2011-01-01 då övriga förändringar i ersättningar till
förtroendevalda gjordes.
Forts
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§ 179 forts
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att barntillsynskostnader som uppstår i direkt samband med
deltagande i sammanträden ersätts med maximalt 300 kr per timme
2. att ersättning endast sker efter det att kostnader redovisats och
styrkts med kvitto
3. att förändringen av ersättningsnivån skall gälla från 2011-01-01,
samt
4. att nuvarande regler i övrigt för barntillsynskostnader gäller
fortsättningsvis
_____

9 augusti 2011

Kommunfullmäktige
Akten

34

2010.270.312

§ 180
Svar på motion om fler återvinningsplatser på Trossö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 april 2010 §
52 av Peter Christensen (FP). Förslaget är att Karlskrona kommun
agerar skyndsamt med tillkomst av gång och cykelväg längs
Mjöviksvägen, sträckan mellan Orredalsvägen och Parkvägen.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, 70 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att den i medborgarförslaget
föreslagna gc-vägen berör allmän väg med staten (Trafikverket) som
huvudman. Prioritering och fördelning av medel till mindre
väginvesteringar på dessa vägar fastställs av Region Blekinge i den
regionala transportplanen där den fösta delen avser perioden 20102012.
Kommunen har i samband därmed yttrat sig över planen och
föreslagit vilka objekt som bör prioriteras.
Nämnden föreslår att kommunen i sin prioritering i samband
med nästa planeringsomgång av den regionala transportplanen
prövar detta objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

35

2010.270.312

§ 181
Svar på motion bygg vidare på Rosenholm.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2010
§ 144 av Mats Johansson (S). Förslaget är att Karlskrona kommun
Tar fram en långsiktigt utvecklingsprogram för anläggningarna och
området Rosenholm, samt att Karlskrona kommunomgående tar
initiativ för att rusta upp den ovan nämnda vägen och att anordna väg
belysning på den samma mellan Backabo och Rosenholm.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 21 juli 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för utvecklingen av
Arenaområdet. Visionen är att ”Karlskrona ska vara ledande inom
idrott, hälsa, evenemang och turism i Östersjöområdet inom 10 år –
navet är Telenor Arena Rosenholm”
Sedan hösten 2009 har det funnits ett ”kommuninternt” utvecklingsråd
för förbättrad samverkan mellan förvaltningar och bolag. Rådet har
bl.a. samverkat med tekniska förvaltningen kring trafiksituationen, följt
handläggningen av bullersituationen, diskuterat förbättringar av
befintliga anläggningar, undersökt möjligheten till förbättrad
matsituation för skolelever m.m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid flera tillfällen haft uppe
frågan om utvecklingen av Arenaområdet. I april i år bjöd kommunen
in representanter för föreningar och företag till ett seminarium
tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott om en mer
långsiktig utveckling av Arenaområdet. Ett 40-tal personer
diskuterade Arenans framtida utvecklingsmöjligheter och många idéer
och tankar väcktes.
Behov finns av en långsiktig plan för utveckling av Arenaområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått förslag om ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med övriga
aktörer ta fram förslag på en långsiktig utvecklingsplan för
Arenaområdet till kommunstyrelse senast i december 2011.
I en långsiktig plan för området bör även frågan om vägarna till
området ingå.
Forts
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§ 181 forts
Svar på motion bygg vidare på Rosenholm.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

37

2007.614.512

§ 182
Svar på medborgarförslag om cykelbana Hasslö-Almö-E22an.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007 § 172 av Pamela Erlandsson. Förslaget är en
cykelbana på Hasslö-Almö-E22an.
Teniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 63 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att vägar med staten
(Trafikverket) som huvudman. Prioritering och fördelning
av medel till mindre väginvesteringar på dessa vägar fastställs av
Region Blekinge i den regionala transportplanen där den fösta delen
avser perioden 2010-2012. Kommunen har i samband därmed yttrat
sig över planen och föreslagit vilka objekt som bör prioriteras.
En tidigare motion med ungefär samma innehåll har tidigare
behandlats av kommunfullmäktige den 24 september 2009. Dnr
2007.190.312. De i motionen och medborgarförslaget föreslagna
cykelvägarna ej kunnat prioriteras före andra angelägna objekt i
ovannämnda transportplan.
Nämnden föreslår att kommunen i samband med nästa
planeringsomgång av den regionala transportplanen i sin prioritering
prövar detta objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

38

2009.274.312

§ 182
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs
Torhamnsvägen till Hallarums badplats
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23
april 2009 § 81 av Erik Mejer. Förslaget är att skapa en gång- och
cykelväg längs Torhamnsvägen till Hallarums badplats för att öka
säkerheten mellan samhället och havet samt förbättra tillgängligheten.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 62 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att den i medborgarförslaget
föreslagna gc-vägen berör allmän väg med staten
(Trafikverket) som huvudman. Prioritering och fördelning av medel till
mindre väginvesteringar på dessa vägar fastställs av Region Blekinge
i den regionala transportplanen där den första delen avser perioden
2010-2012.
Kommunen har i samband därmed yttrat sig över planen och
föreslagit vilka objekt som bör prioriteras.
Nämnden föreslår att kommunen i sin prioritering i samband
med nästa planeringsomgång av den regionala transportplanen
prövar detta objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

39

2010.115.312

§ 183
Svar på medborgarförslag om ny gångbro över Lyckebyån.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
mars 2010 § 27 av Carl Carlsson. Förslaget är en gångbro över
Lyckebyån.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 68 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att bygga en ny gångbro i
föreslaget läge bedöms var tveksamt med hänsyn till markintrång,
kostnader samt estetik. Den befintliga vägbron är enligt
kulturhistorisk bedömning klassad som en så kallad klass 1A-bro,
vilket innebär att den representerar en viss brobyggnadskonst och bör
därmed kunna prövas vara ett fornminne enligt fornminneslagen eller
byggnadsminne enligt lag om byggnadsminnen. Underhåll eller annan
åtgärd skall ske i samråd med kulturminnesvårdande myndighet.
Nämnden har som svar på en motion i liknande ärende (ny
gång/cykelbro över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen, (KS dnr 2010.198.312) tillstyrkt
motionen och föreslagit att man skall prioritera förslaget i kommande
planerings- och budgetarbete. Denna bro skulle därmed tillsammans
med gång/cykelbron över Lyckebyån vid
Stärkelsevägen/Egnahemsvägen vara alternativa vägar för
oskyddade trafikanter inom Lyckebyområdet. Denna motion
bordlades vid tekniska nämnden sammanträde 24 maj 2011 § 69.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

40

2010.16.312

§ 184
Svar på medborgarförslag om förbättrad cykelbana vid
korsningen av infartsleden vid Skönstaviks camping.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
januari 2010 § 5 av Sven-Erik Samuelsson. Förslaget är en förbättrad
cykelbana vid korsningen av infartsleden vid Skönstaviks camping.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 64 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att föreslagen åtgärd i
medborgarförslaget är kostnadsmässig relativt billigt att
genomföra (ca 15 tkr) men innebär att man samtidigt tar bort en del
av de skyddande buskagen mot Skönstaviks camping och åtgärden
innebär endast att cykelvägen från Nättraby förkortas marginellt (ca
100 m). Nuvarande förhållanden bedöms därmed vara fullt
acceptabla.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

41

2010.308.312

§ 185
Svar på medborgarförslag om handikappväg i backen på väg till
Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010 § 68 av Linnea Larsson. Förslaget är handikappväg i
backen på väg till Hässlegården.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 61 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med att
bostadsområdena Spandelstorp och Hässlegården
exploaterades för bostäder på 1970-talet anlades gc-vägarna mellan
områdena där de av både ekonomiska och praktiska skäl bedömdes
vara möjliga att utföra.
Att bygga en ny handikappvänlig förbindelseväg mellan angivna
bostadsområden, som anges i medborgarförslaget, är inte ekonomiskt
försvarbart. Med befintliga nivåförhållanden och för att uppfylla
handikappnormen blir en sådan handikappanpassad gc-väg relativt
lång och gör stort intrång i befintlig natur .Om detta bedömts vara
realistiskt, vid tiden för områdenas exploatering, hade dessa
handikappanpassade gc-vägar sannolikt varit genomförda.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

42

2010.524.311

§ 186
Svar på medborgarförslag om att vägarbeten delas upp så att
alla inte är samtidigt.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
november 2010 § 176 av Emma Nilsson. Förslaget är vägarbeten
inom kommunen delas upp så att alla sker samtidigt.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 66 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att Rv 28 mellan Rödeby och
Trossö har olika huvudmän. På delen Rödeby –Vedeby är staten d v
s Trafikverket (f d Vägverket) huvudman.
Övrig väg sträcka söderut till Trossö är kommunal väg.
På den statliga vägdelen pågår sedan en tid tillbaka
ombyggnadsarbeten i syfte att förbättra framkomligheten och öka
trafiksäkerheten. Tidplan för dessa arbeten kan kommunen inte
påverka.
På det kommunala vägnätet (Österleden, delen Vedeby – Centrum)
utfördes under 2010 planerade och akuta underhållsåtgärder i form av
renovering av broar och asfalteringsarbeten. Att senarelägga dessa
arbeten på grund av Trafikverkets investeringsprojekt enligt ovan
hade inte varit lämpligt med hänvisning till både kapitalförstöring och
trafiksäkerhet.
Att utföra ovanstående arbeten under semesterperioden är inte
möjligt då även bygg- och anläggningspersonal har semestrar och
asfaltleverantörer m fl har stängt under byggsemesterperioden.
Förslag om etappindelning innebär bara att tiden för trafikstörningar
förlängs ytterligare.
Trafikstörningar i samband med arbeten på väg går inte alltid att
undvika, men tekniska förvaltningens ambition är att minimera dessa
så långt det är möjligt, men kan inte heller alltid påverka andra
aktörers arbeten inom vägområden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
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Kommunfullmäktige
Akten

43

2011.45.880

§ 187
Svar på medborgarförslag om ny biblioteksbyggnad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011 § 4 av Karl-Eric Thoredsson. Förslaget är behålla den
gamla biblioteksbyggnaden och anpassa den för vuxna och äldre,
samt att bygga ett nytt ungdomsbibliotek i eller vid Strandgården.
Kulturnämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 66 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att tanken är intressant men
fullmäktige har beslutat att placering av ett nytt bibliotek ska bli på
Pottholmen/Kungsplan samt att det ska bli en anläggning för
både barn och vuxna. Detta är inlagt i kommunens översiktsplan som
är det mest tongivande dokumentet för kommunens utveckling en
lång tid framöver.
Mats Lindbom (C) deltar ej i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
______
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Energimyndigheten
Handläggare
Akten

44

2011.328.370

§ 188
Karlskrona kommuns deltagande i Energimyndighetens program
Uthållig Kommun Etapp3.
Karlskrona kommun har varit en av 65 kommuner som genomfört
Energimyndighetens program Uthållig kommun Etapp2. Kommunens
arbete med Energi – klimatprogram och dess process har
uppmärksammats bla. i en presentation på Etapp 2:s slutkonferens.
Styrgruppen för Energiska Karlskrona har hemställt att Karlskrona
kommun skall ansöka om deltagande i Uthållig kommun Etapp3.
Ansökan har antagits av Energimyndigheten och Karlskrona kommun
är en av 37 kommuner i Sverige som erbjuds stöd i arbetet inom
temaområden fysisk planering och/eller näringspolitik. Karlskrona har
antagits till temaområde näringspolitik.
Syftet är att öka samverkan mellan offentliga och privata aktörer för
att nå målen i energi/ klimatomställningen, öka antalet företag inom
förnybar energi, öka företagens konkurrenskraft genom
energieffektivisering, mm.
Energimyndigheten kräver ett politiskt beslut om kommunens
deltagande och att kommunen avsätter resurser i organisationen för
arbetet. Resurser för projektledning föreslås resurs ur miljöstrategiska
enheten vid kommunledningsförvaltningen. Befintlig styrgrupp för
”Energiska Karlskrona” förslås fortfara som styrgrupp. Tjänstemän i
förvaltningar blir engagerade inom temaområdet där projekten drivs.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommun deltager i Energimyndighetens program
”Uthållig Kommun Etapp3” 2011-2014.
_____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

45

2011.23.102

§ 189
Kommunala val.
Kommunstyrelsen utser följande till och med 1 juni 2014 eller till dess
att nyval sker:
Politisk styrgrupp för nytt stadsbibliotek
Sammankallande
Jan Lennartsson (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Svahn (MP)
Ulf Lund (C)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Birgitta Möller (S)
Ulf Hansson (V)
Alf Stålborg (SD)
______
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§ 190
Anmälningsärende
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Beslut 2011-05-17, dnr 211-252-2011, tillstånd till allmän
kameraövervakning.
b) Skrivelse 2011-03-16, dnr 851-546-2011, Angående omförhandling
av överenskommelse mellan kommunerna och staten om mottagning
för bosättning av nyanlända invandrare.
3. Åklagarmyndigheten, utvecklingscentrum Stockholm
a) Beslut 2011-05-25, dnr ÅM2011/1479, beslut i
överprövningsärende.
4.Sveriges kommuner och landsting
a) 11:25, studie av kommunernas arbete med RS.
b) 11:31 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté.
c) Styrelsens beslut nr 3, Sammanträdesplan 2012 för Sveriges
kommuner och landsting.
d) Styrelsens beslut nr 5, Överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting om insatser för att samordna vård
och omsorg om de mest sjuka äldre 2011.
e) Styrelsens beslut nr 5, Förbundsavgift år 2012 till Sveriges
kommuner och landsting.
f) Styrelsens beslut nr 7, Överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting om intensifierat samverkansarbete
för barns och ungas psykiska hälsa.
5. Blekinge Arkipelag, inbjudan att deltaga vid bildandet av de ideella
föreningen Biosfärsområde Blekinge Arkipelag.
6. Tekniska nämnden, beslut 2011-05-24, §§ 59 Biogas i Blekinge.
7. Tekniska nämnden, beslut 2011-05-24, § 57, förslag avseende
fastighetsavdelningen städverksamhet.
8. Samordningsförbundet Blekinge, protokoll 2011-05-04.
9. Samordningsförbundet Blekinge, protokoll 2011-06-10.
10. Skrivelse från bostadsrättsföreningen Lagerbielke, angående den
nya linjesträckningen för busslinjerna 1 och 7 över Ö Vittusgatan,
mellan Smedjegatan och Drottninggatan.
11. Kommunalförbundet Räddningstjänstens Östra Blekinge
tertialbokslut 2011-04-30.
12. Attestlista för kommunledningsförvaltningen 2010-05-03.
13. Granskningsattestlista kommunledningsförvaltningen.
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§ 190 forts
Anmälningsärende
14. Förlusttäckningsgaranti för AB Arena Rosenholm Karlskrona.
15. Boverket, planering, byggande och boende, Boverkets
lägesrapport april 2011.
16. Beslut om ersättare för chefer inom Serviceförvaltningen, 201105-24.
17. Ersättare för serviceförvaltningens förvaltningschef under
sommarsemestern 2011.
18. Kommunal och lärarförbundet, se förskolans hela uppdrag.
19. Socialnämnden, beslut 2011-04-26, § 55, Besparingsförslag för
att nå en budget i balans 2011.
20. Skrivelse 2011-06-02, om färdtjänsten.
21. SKTF, protokollsanteckning till protokoll fört 2011-05-27 vid MBLförhandling § 11 avseende Karlskrona kommuns budget för år 2012.
22. Blekingetrafiken, ny rutt för Citybussen.
23. Ny linjesträckning för Citybussen.
24. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, tema skola.
25. Ersättare för personalchef under sommarsemester 2011.
_____
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§ 191
Övrigt
Gratulation
Kommunstyrelsen gratulerar ersättare Bruno Carlsson (SD) på
födelsedagen.
_________
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7 juni 2011

Plats och tid

Blekinge Health Arena och Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska
gården tisdagen den 7 juni 2011, kl 08.30-15.30
Sammanträdet ajourneras kl. 12.15-14.30

Beslutande:

Ordförande
Ordförande

Camilla Brunsberg (M) jäv §§ 150
Mats Lindbom (C) §§ 150

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

Mats Lindbom (C) §§ 136-149, 151-163
Christina Mattisson (S) jäv § 150

Ledamöter

2

Patrik Hansson (S) jäv §§150
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S) §§ 136
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M) jäv §§ 150
Ola Svensson (SD) jäv §§ 150
Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstgörande

ersättare

Nicklas Platow (M)
Lisbeth Bengtsson kl 14.30-15.30 §§ 137-163
Håkan Eriksson (S) §§ 150
Bruno Carlsson (SD) §§ 150
Björn Gustavsson (MP) §§ 150
Ulf Hansson (V) §§ 150

Närvarande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-12.15 § 136
Magnus Johansson (S) jäv §§ 150
Håkan Eriksson (S)
Emma Swahn Nilsson (M) jäv §§ 150
Peter Glimvall (M) kl 08.30-12.15 §§ 136
Bruno Carlsson (SD)
Maria Persson (C) kl 08.30-12.15 §§ 136
Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-09.50, kl 11.05- §§ 136punkt 1-3, 6-10
Ulf Hansson (V)

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman kl
08.30-12.15 §§ 136
Stf informationschef Thomas Johansson

7 juni 2011
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Kommunjurist Maria Thuresson
Redovisningschef Bengt Nilsson
Controller Helena Olsson kl 08.30-08.50 §§ 136, 139
Personalspecialist Henric Sundihn kl 08.30-08.50 §§ 136,
139
Utvecklingschef IT Fredrik Sjölin kl 08.50-09.10 §§ 136,
140
IT- chef Mats Löfgren kl 08.50-09.10 §§ 136, 140
Utredare/analytiker Pia Kronengen kl 09.10-09.35 §§ 136,
142
Controller Olle Karlsson kl 09.50-10.05 §§ 136, 143
Controller Ida Colvin
Personalspecialist Nina Andrén
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 10.20-11.30 §§
136, §§ 146
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 11.30- 11.40 §§ 136,
149, 155
Förvaltare Emil Åsedal kl 11.30- 11.40 §§ 136, 149, 155
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ola Svensson (SD) §§ 136-149, 151-163
Börje Dovstad (FP) §§ 150

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 136-163
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg §§ 136-149, 151-163

Ordförande

………………………………………
Mats Lindbom §§ 150

Justeringsledamot

………………………………………
Ola Svensson §§ 136-149, 151-163

Justeringsledamot

………………………………………
Börje Dovstad §§ 150

7 juni 2011

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

juni 2011 anslagits på kommunens
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§ 136
Informationer och föredragningar
1. Delårsbokslut per den 30 april 2011 för
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, föredras av controller Helena Olsson
och personalspecialist Henrik Sundihn
2. Förslag på användning av central IT-budget 2011, föredras av
utvecklingschef IT Fredrik Sjölin och IT- chef Mats Löfgren.
3. Förslag på process för framtagande av ny gemensam vision för Karlskrona
kommun, föredras av utredare/ analytiker Pia Kronengen.
4. Årets kvalitetskommun- kommunkompassen, föredras av controlller Olle
Karlsson.
5. Delårsbokslut per den 30 april 2011 för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen, föredras av controller Ida
Colvin och kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren.
6. Delårsbokslut per den 30 april 2011 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson, VD
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och personalchef Anneli Ekström.
7. Slutredovisning av investeringsprojekt 2010, större än 5 Mnkr, föredras av
förvaltningschef Anders Jaryd.
8. Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpsskolan,
föredras av förvaltare Emil Åsedal.
9. Budget 2012 och planer 2013-2014, föredras av kommunstyrelsens
ordförande Camilla Brunsberg.
________
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Handläggare
Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

KS.SEF2011.98.281

§ 137
Förslag avseende städverksamhet.
I Karlskrona kommun tillgodoses behovet av lokalvård bland annat genom
städverksamheter inom Tekniska förvaltningen, Barn och
ungdomsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen. Utöver detta köps
städtjänster externt från bland andra CooPartner, HS-städ och ISS. Externa
köp av städverksamhet avser både kontinuerligt återkommande lokalvård
likväl som enstaka insatser, exempelvis fönsterputsning.
Syftet bakom upprättandet av Serviceförvaltningen var att skapa
samordningseffekter i verksamheter som griper över eller berör flera
förvaltningar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Serviceförvaltningen utreder möjligheten att flytta samman ovan
nämnda förvaltningars städverksamheter till Serviceförvaltningen.
2. att till kommunstyrelsen redovisa resultatet av utredningen under
december månad 2011.
_____
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Förvaltningschef Serviceförvaltningen
Kostchef
Handläggare
Controller SEF
Akten
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KS.SEF2011.99.001

§ 138
Utvärdering av kostenheten inom serviceförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-08-28 §97 att från och med 1 oktober
2008 inrätta en serviceförvaltning under kommunstyrelsen. De verksamheter
som ingår i serviceförvaltningen är ekonomi, redovisning, personal, löner,
företagshälsovård, utbildning, upphandling, IT- och telefoni, system- och
utveckling, intern service samt kost- och måltidsservice.
Övergripande uppdrag
•
•
•

Ge stöd och service i olika former till kommunens förvaltningar och
bolag, men också att erbjuda tjänster direkt till kommuninvånarna
Producera administrativa stödprocesser till kommunens olika
verksamheter på ett maximalt effektivt sätt
Effektivisera kommunens kostproduktion med bibehållen kvalitet

Nuläge
I beslutet om bildandet av serviceförvaltningen finns ej något kommenterat
eller beslutat om hur den nya förvaltningen skall utvärderas. När nu
förvaltningen har haft tillfälle att både komma igång och till delar
omstrukturera sig så är det lämpligt att göra en utvärdering. I och med att det
är en intern serviceorganisation är det förhållandet mellan den som lämnar
service och mottagaren av densamma som skall utvärderas.
Den mest genomgripande förändringen mot tidigare har självklart varit
beslutet om en gemensam kostproduktion i kommunen. Denna
organisationsförändring bör därför utvärderas separat, både vad gäller hur
övergången har blivit för mottagande förvaltningar och hur medarbetarna har
upplevt förändringen.
Då syftet var och är att effektivisera kommunens kostproduktion med
bibehållen kvalitet är det dessa frågeställningar som man först bör ställa sig:
•

Medförde sammanförandet av kommunens totala kostproduktion en
vinst för kommunen? Kostnadsmässigt? Kvalitativt? Nyttjande av
personalresurser?

Förutom fullmäktiges intentioner med sammanslagningen av
kostproduktionen bör följande utvärdering göras:

Forts
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§ 138 forts
Utvärdering av kostenheten inom serviceförvaltningen.
•
•

Vilka effekter har sammanförandet medfört för kökspersonalen?
Positiva och negativa.
Vad tycker våra kunder (äldreförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
barn- och ungdomsförvaltningen)? Vad är bra med kostenheten och
vad upplever våra kunder att vi behöver förbättra?

Denna utredning bör genomföras via intervjuer och eventuellt enkäter med
berörda förvaltningar och med medarbetarna.
Genomförande
I och med att utredningsuppdraget behandlar områden som rör flera
förvaltningar i kommunen och relationer mellan dessa så är det lämpligt att
någon extern part utför för detta uppdrag. Chefen för serviceförvaltningen är
beställare av uppdraget. En uppdragsförfrågan skall sammanställas och gå ut
till lämpliga utförare.
Serviceförvaltningen har ingen möjlighet att klara av finansieringen av denna
utredning inom sin givna budgetram utan medel för detta bör tillföras
förvaltningen. Utredningen kan komma igång tidigast under maj månad och
beräknas vara färdigställd senast under oktober månad 2011. En extern
medverkan i detta uppdrag bedöms i nuläget uppgå till ca 150 000 kronor.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2011 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att attsats nr 3 ändras till följande;
att avrapportering av utvärdering ska göras under december 2011.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag på attsats 3 mot
Böje Dovstads ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Börje
Dovstads förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att ge chefen för serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra en
utvärdering av kostenheten inom serviceförvaltningen,
2. att finansiering av utredningen sker genom ianspråktagande av 150 000
kronor ur kommunstyrelsens projektbudget, samt
3. att avrapportering av utvärderingen ska göras under december 2011.
______
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Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Controller SEF
Akten

KS.SEF 2011.54.041

§ 139
Delårsbokslut per den 30 april 2011 för kommunstyrelsen /
Serviceförvaltningen.
Controller Helena Olsson och personalspecialist Henrik Sundihn föredrar
ärendet.
Kommunstyrelsens/serviceförvaltningens budgetram för 2011 uppgår till
72,8 mnkr. Resultatet per den siste april för Serviceförvaltningen visar ett
underskott på ca 3 mnkr. Serviceförvaltningen prognostiserar ett nollresultat
för verksamhetsåret 2011.
Serviceförvaltningen har med skrivelse daterad den 13 maj 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna delårsrapporten för april 2011
______
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Utvecklingschef IT
Ekonomienheten
Controller KLF
IT-enheten
Akten

KS2011.153.005

§ 140
Förslag på användning av central IT budget 2011.
Utvecklingschef IT Fredrik Sjölin och chef för IT-enheten Mats Löfgren
föredrar ärendet.
Ett kommunikationssystem ger en ökad flexibilitet i arbetet och innebär
normalt högre effektivitet genom en minskad fördröjning av
informationsflödet mellan medarbetare. Detta borde lämpa sig väl inom
Karlskrona kommun då personalen sitter delvis utspritt och lokalerna i
Ruthensparre inte är optimala för snabb kommunikation mellan medarbetare.
Valet att föreslå LYNC baseras på att systemet integrerar väl mot det nya
Intranätet samt mot Office 2010. Det är ett säkert system där kommunen har
kontroll på den information som genereras och det innehåller alla delar som
ett modernt kommunikationssystem bör innehålla. Det finns också möjlighet
att fullt ut koppla samman LYNC mot telefonisystemet framöver, vilket blir
allt vanligare på många företag, telefoniintegration ingår inte i detta förslag.
Standardlicensen till LYNC ingår i kommunens befintliga avtal.
Det som ingår i den föreslagna lösningen är närvarostatus, chatt,
konferenssamtal, videosamtal och webbmöten.
Närvarostatus uppdateras automatiskt från kalendern i Exchange eller genom
användarens önskemål och innebär att medarbetarna kan se vilken status en
viss person har och välja kommunikationstjänst efter situation.
Chatt innebär en snabb kommunikationskanal och lämpar sig för korta
meddelanden där ett snabbt svar efterfrågas och det innebär ofta en dialog
mellan personer med korta snabba svar. Det går bra att chatta med en person
eller bjuda in flera personer till samma chatt. När en chattfunktion
introduceras i en organisation medför det normalt att antal e-mail kraftigt
minskar.
Konferenssamtal innebär att samtal kopplas samman i en telefonkonferens.
Videosamtal innebär att en video från en webbkamera eller externkamera
visas under samtalet.
Forts
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§ 140 forts
Förslag på användning av central IT budget 2011.
Webbmöten ger möjlighet att bjuda in deltagare inom och utanför Karlskrona
kommun via e-mail. Genom att följa länken i e-mailet kommer deltagarna in
till webbmötet där webbmötesmoderatorn kan sätta rättigheter per deltagare.
Ett webbmöte innebär en delad arbetsyta som kan användas för att t.ex. visa
en presentation, bilder eller video. Deltagarna kan chatta och prata med
varandra och mötesmoderatorn kan låta en deltagare visa information på den
delade arbetsytan. Mötet kan spelas in och t.ex. läggas ut på Intranätet eller
externwebben. Möjligheten till webbmöten bör leda till ett minskat behov av
resor vilket ger miljövinster och ekonomiska besparingar.
Möjligheter
Det finns en stor potential i ett framtida användande av ett
kommunikationssystem förutom flexibilitet, effektivitet och minskat behov
av resor. Några exempel är:
• Kundtjänst kan se vilka handläggare som är tillgängliga.
• Medborgardialog genom ett digitalt forum där chatt används för att
svara på frågor (innebära viss initial kostnad för uppsättning av
chattkö)
• Inspelade webbmöten kan användas för utbildning eller
informationsspridning.
• Chatt kan erbjudas som en kanal för att nå kommunens kundtjänst.
• Smidigare kontakt med andra kommuner och organisationer som
kan integreras genom en federation.
Kostnad
Kostnaden för LYNC baseras på arbetskostnad för införandet av systemet
samt ny serverhårdvara och utrustning för lastbalansering. Enligt en ny
prismodell ingår standardlicensen till LYNC i kommunens befintliga avtal.
Det som tillkommer som tillvalstjänst är möjligheten att bjuda in till ett
webbmöte vilket ger en licenskostnad på 120kr/ mån. Denna kostnad bör
vägas emot medarbetarens möjlighet att minska på reskostnaden. Ingen övrig
central driftskostnad för systemet förväntas tillkomma. Inköp av headset (för
personer som ofta använder ljudfunktionen) och bordsmikrofoner (t.ex. till
ett mötesrum) tillkommer efter behov.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2011 tillstyrkt förslaget.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse vid dagens sammanträde
daterad den 7 juni 2011 lämnat yttrande och beslutsförslag. Forts
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§ 140 forts
Förslag på användning av central IT budget 2011.
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. att genomföra ett pilotinförande av kommunikationssystemet LYNC
under perioden 2011 och 2012
2. att finansiera driftskostnaderna 2011 genom ianspråktagande av den
centrala it-budgeten under kommunstyrelsen
3. att hänskjuta finansieringen av 2012 års driftskostnad till
Kommunstyrelsens internbudget för 2012
Yrkande
Börje Dovstad (FP) och ordförande yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Christina Mattisson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Ola Svensson (SD)
yrkar bifall till de nya attsatserna.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Börje Dovstads
avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Börje Dovstads
avslagsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå pilotinförande av kommunikationssystemet LYNC.
_______
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Västblekinge Miljö AB
Affärsverken AB
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Handläggare
Akten
§ 141
Biogas i Blekinge

KS2011.221.370

Västblekinge Miljö AB, VMAB, har i en skrivelse daterad 20 april 2011
inbjudit Blekingekommunerna att genom antagande av en gemensam
avsiktsförklaring delta i ett samarbete för att söka gemensamma
förutsättningar för produktion av biogas i Blekinge.
Kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, ägare till VMAB, har
för avsikt att bygga en rötgasanläggning för matavfall samt
uppgraderingsanläggning av denna gas till fordonsgas vid företagets
anläggning i Mörrum. Avsikten är att i första hand utnyttja det
komposterbara matavfall, hushållsavfall, som kommunerna redan samlar in
och ansvarar för. Produktion av biogas inklusive uppgradering till fordonsgas
skulle också öppna möjligheterna för att etablera tankställen för biogas,
fordonsgas, i Blekinge och då också i Karlskrona kommun.
I syfte att se möjligheterna till vidare samarbete i denna fråga erbjuds således
Blekinges kommuner att anta en med skrivelsen översänd avsiktsförklaring.
Karlskrona kommun har aktivt deltagit i ett projekt tillsammans med bland
andra Ronneby kommun för att undersöka möjligheterna till produktion av
biogas baserat i första hand på produkter från jordbruket. Vidare deltar
Karlskrona kommun i samverkansarbetet inom Biogas Sydost tillsammans
med andra kommuner och intressenter inom verksamhetsområdet för
Energikontor Sydost. I samband med en intern sammankomst i Karlskrona
kommun den 21 januari 2011 presenterades det aktuella läget avseende
produktion och tillgänglighet av biogas, fordonsgas, i länet. Vid denna
sammankomst diskuterades också VMAB-s satsning på produktion av
biogas.
Mats Lindbom (C), Christina Mattisson (S) och Sofia Bothorp (MP) yrkar
bifall på allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna avsiktsförklaring ”Biogas i Blekinge” i enlighet med bilagd
skrivelse från VMAB daterad den 20 april 2011.
_______
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Handläggare
Controller KLF
Akten

KS2011.172.140

§ 142
Förslag på process för framtagande av ny gemensam vision för
Karlskrona kommun.
Utredare/analytiker Pia Kronengen föredrar ärendet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2011 beslutades att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på en process för en
förnyad gemensam vision för Karlskrona kommun. I uppdraget gavs ingen
tidsangivelse för processen, men i förslaget nedan utgår vi från beslut i
kommunfullmäktige under våren 2012.
Bakgrund
Karlskrona kommun antog 2008 en styrmodell där det anges att styrningen
utgår från en vision. Syftet med en vision framgår enligt följande definition:
Det ska finnas en vision för Karlskrona kommun. Visionen ska beskriva ett
önskat framtida tillstånd. Den ska vara kort och kärnfull. Den ska vara ett
levande dokument som talar om vart vi ska, en ledstjärna. Visionen ska vara
lätt att förstå och väcka intresse. All kommunal verksamhet ska utgå från
visionen.
Visionen, som fastställs av kommunfullmäktige, ska ha ett tidsperspektiv på
10-15 år. Den riktar sig till tre nyckelgrupper: medborgare/brukare/kund,
medarbetare och politiker. Visionen ska för att kunna få en styrande och
sammanhållande effekt på den kommunala verksamheten upplevas som
realistisk och trovärdig. Grunden i Karlskrona kommuns vision för hur
kommunen ska utvecklas bygger på fyra hörnstenar som presenterades i en
utvecklingspolicy antagen 1999. Genom att sträva mot de fyra hörnstenarna
kan Karlskrona kommun utvecklas till en hållbar kommun.
I översiktsplanen för 2030 som antogs av kommunfullmäktige 2010
förtydligades visionen kopplat till begreppet hållbar utveckling.
I och med att det är tolv år sedan de fyra hörnstenarna presenterades och blev
gällande som kommunens ledstjärna är det hög tid att påbörja en process för
att fram en ny gemensam vision för Karlskrona kommun.
Vision - definition
Vision kan definieras som en föreställning om ett framtida tillstånd. En
vision fungerar som kompass när man väljer medel för att uppnå det man
önskar.
Forts
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§ 142 forts
Förslag på process för framtagande av ny gemensam vision för
Karlskrona kommun.
I begreppet vision ingår bilder av en önskvärd framtid, ett helhetsperspektiv,
tonvikt på processen snarare än produkt samt en motivation att bidra i
uppfyllandet. Viktiga egenskaper för visionen är vidare att den ska väcka en
önskan att förverkliga den, den ska leda till att berörda förstår hur de ska
kunna bidra till att förverkliga den och den ska vara kommunikativ och
slagkraftig. Visionen är något ständigt levande och dynamiskt.
Visionsprocess
Att arbeta fram en ny gemensam vision för kommunen är en process som
troligen tar rätt så lång tid om man tänker på den produkt som ska tas fram.
Lika viktig är dock själva arbetet i sig med att ta fram visionen med ett
aktivt deltagande av ansvariga politiker när det gäller VAD och ansvariga
tjänstemän när det gäller HUR. Delaktighet och förankring bland
förtroendevalda, anställda, näringsliv, medborgare etc. är grundläggande för
att visionen ska leda till praktiska resultat.
Det är viktigt att visionen ska fungera i ett helhetsperspektiv med en tydlig
koppling till omvärldsanalys och styrdokument. Vidare är samordningen
med andra aktuella processer såsom framtagande av nytt personalprogram,
varumärkesarbetet och kommunens kvalitetsarbete angelägen.
Det finns, enligt SKL:s skrift Kan man styra med en vision från 2006, ett
antal gemensamma drag i fungerande visionsprocesser:
•
•
•
•
•
•

Samsyn mellan politiska partier och ledande tjänstemän om behovet
av en vision och hur processen ska utformas.
Behov av att någon är ansvarig för att processen vårdas och
utvecklas. Någon ledande politker eller tjänsteman måste hålla fanan
högt i visionsarbetet.
Ledarskapet har en betydelsefull roll i att visa tydlighet och
uthållighet så att visionen hålls levande. För att uppnå detta behövs
information, dialog och ibland också utbildning för anställda.
Behov av tid för avstämning och reflektion för att uppnå ett lärande i
organisationen.
Kommunikationen utåt till medborgare och näringsliv måste fungera
väl.
Medvetenhet bland förtroendevalda och verksamhetsansvarig om att
processen måste få ta tid.

Förslag på process
Vår bedömning är att det behövs en processledare som är med hela vägen
oavsett val av spår och att denna behöver rekryteras så fort som möjligt. En
organisation för det fortsatta arbetet med fördelning av ansvar och roller
behöver också antas. Till att utgöra styrgrupp för arbetet föreslås
kommunstyrelsen.
Forts
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§ 142 forts
Förslag på process för framtagande av ny gemensam vision för
Karlskrona kommun.
Etapp 1

Projektstart och förberedande arbete april-augusti 2011
- beslut om process och val av processledare. Forts

Etapp 2

Insamling av idéer och visioner om Karlskronas
september-december 2011 utveckling, diskussioner och
sammanställning.

Spår 1
Det första alternativet är att denna etapp innebär att politikerna vid en
workshop eller liknande först själva sätter den bild de vill att kommunen ska
uppnå med hjälp av processledaren.
Spår 2
Det andra alternativet är att processen med att ta fram en ny gemensam
vision för kommunen inleds med en dialog och fråga medborgare, näringsliv,
medarbetare etc. om vilken bild de ser eller vill se av Karlskrona 2030 med
utgångspunkt i ett tomt ark snarare än ur antaganden gjorda av politikerna.
Etapp 3

Framtagning av visionen, dialog januari-februari 2012
kring förslaget

Etapp 4

Politisk förankring, beslut i kommunfullmäktige april 2012

Etapp 5

Den nya visionen kommuniceras vår/sommar 2012 och
framöver

Fortsättning Varumärke, konkretisering, uppföljning och utvärdering.
Kostnader
För processen att ta fram en ny gemensam vision för Karlskrona kommun
beräknar vi kostnaden till max 400 tkr under 2011 och att kostnader för
följande år fortsättningsvis får hanteras i intern-budgeten för respektive år.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2011 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Christina Mattisson ( S), Ola Svensson (SD) och Börje Dovstad (FP) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordförande och Sofia Bothorp (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt spår 1.

Forts
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§ 142 forts
Förslag på process för framtagande av ny gemensam vision för
Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att visionsprocess genomförs enligt spår 1 , samt
2. att anslå 400 tkr ur kommunstyrelsens projektbudget för genomförande
av processen under 2011.
_______
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Kommundirektören
Handläggare
Controller KLF
Akten

KS2011.286.012

§ 143
Årets kvalitetskommun – Kommunkompassen
Controller Olle Karlsson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2011 § 37 i sin verksamhetsplan
för åren 2011-2013 att ha som mål att Karlskrona ska utses till årets
kvalitetskommun 2013 alternativt 2015. Kommundirektören fick för 2011 i
uppdrag att ta fram en tid- och åtgärdsplan för att gå mot detta mål.
Vad är årets kvalitetskommun?
Årets kvalitetskommun är en tävling i fyra grenar: demokrati, verksamheter,
arbetsmiljö och samhällsbyggande. Vinnande kommun utses slutgiltigt av en
jury vartannat år på kvalitetsmässan i Göteborg. Tidigare vinnare av
utmärkelsen är Botkyrka 2003, Umeå 2005, Lomma 2007 och Stockholm
2009. Förutom äran att bli utsedd ger tävlingen en konkret analys av
kommunens förbättringsområden och värdefull uppmärksamhet kring sitt
utvecklingsarbete.
Hur går det till?
Schematiskt kan processen att utses till årets kvalitetskommun beskrivas
enligt följande:
• Kommunen gör en anmälan genom att besvara 50 kryssfrågor och
lämna en beskrivning i fri text (max 4 A4-sidor) som anger hur
kommunen arbetar för att förbättra demokrati, verksamheter,
arbetsmiljö och samhällsbyggande.
• Kommunen genomför ”Kommunkompassen 2.0”.
Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet
mellan det politiska systemet, kommunens förmedling av tjänster,
kommunen som arbetsplats och utvecklingen av lokalsamhället och
fokuserar på utveckling genom att peka på förbättringsområden och
jämför med vad andra kommuner har gjort. Utvärderingen
genomförs av ett expertteam från Sveriges Kommuner och
Landsting(SKL). I utvärderingen ingår granskning av bl a
styrdokument och hemsida. Dessutom genomförs ett tre dagar långt
platsbesök med intervjuer av ledande politiker och tjänstemän. Detta
utmynnar i en rapport om ca 25 sidor med poängsättning och
utpekade förbättringsområden. Kommunkompassen tillsammans
med egenbeskrivningen utgör ett viktigt underlag för nomineringen.
Kostnad 70 tkr för undersökningen och rapporten.
Forts
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§ 143 forts
Årets kvalitetskommun – Kommunkompassen
•

•
•

•

Ca 12 kommuner nomineras för ytterligare granskning via
”Resultatvisaren”. Denna fokuserar på kommunens uppnådda
resultat, vilka faktiska förändringar som uppnåtts inom de fyra
områdena. Genomförs av ett expertteam från SKL som samlar in
resultatdata, gör platsbesök och analyserar hur resultatinformationen
används för att åstadkomma framtida förbättringar. Kostnadsfritt.
3-5 kommuner utses att presentera sig på kvalitetsmässan.
Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från SKL,
Kommunal, SACO, TCO, Swedbank och dagens Samhälle. Priset
överlämnas under kvalitetsmässans invigningsgala på
Göteborgsoperan.
Kommunen som utses till vinnare bjuder in till ett eller flera öppna
seminarier och platsbesök för att visa upp sina vinnande metoder
och arbetssätt.

Varför skall vi genomföra Kommunkompassen och bli årets
kvalitetskommun?
Förutom äran att bli utsedd till kvalitetskommun och det kvitto detta skulle
innebära för vårt kvalitetsarbete är det möjligheten att få en utomstående
bedömning av vårt arbete och kanske framförallt att vi väljer en metod för en
gemensam intern utvärdering av vår styrning som är den största nyttan med
detta. Ingen kommun har blivit slutligt nominerade till priset utan att ha
genomfört Kommunkompassen minst två gånger. När kommunen får
resultatet av utvärderingen är det av yttersta vikt att vi har en strategi, metod
och organisering att ta till oss synpunkterna, värdera dessa och därefter
genomföra nödvändiga förbättringar av vår styrning.
Hur går vi vidare
Kommundirektören som har fått uppdraget att ta fram en tid- och åtgärdsplan
för att Karlskrona skall utses till årets kvalitetskommun har i första skedet
hjälp av utöver sin egen förvaltningsorganisation, kommunens
kvalitetsnätverk och inte minst kommunen ledningsgrupp med att göra en
första nulägesbeskrivning/kartläggning av:
• Vilken är vår egen uppfattning om hur långt vi har kommit inom de
fyra områdena ( bl a femtio kryssfrågor)
• En grundlig analys av hur de fem nominerade kommunerna, Kinda,
Nacka, Kungsbacka, Uddevalla och Östersund inför 2011 års
utmärkelse har arbetat med kvalitetsutveckling i styrningen av
respektive kommun.
• Att genomföra en första Kommunkompass hösten/vintern 2011.
• Att organisera arbetet med utvärdering av Kommunkompassen och
ge förslag på förbättringsåtgärder med anledning av denna. Forts
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§ 143 forts
Årets kvalitetskommun – Kommunkompassen
Utifrån resultatet av ovanstående punkter får göras en bedömning under
hösten 2012 om kommunen skall ansöka om att bli årets kvalitetskommun
2013 eller om detta får anstå ytterligare två år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ge kommundirektören i uppdrag att organisera arbetet med ”Årets
kvalitetskommun” enligt ovan,
2. att genomföra Kommunkompassen under hösten 2011 samt
3. att kostnaden för denna, 70 000 kronor, finansieras ur kommunstyrelsens
projektreserv.
____
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Handläggare
Ekonomienheten
Controller KLF
Akten

KS2008.660.532

§ 144
Medfinansiering för åtgärder i samband med projekt, upprustning av
banan Karlskrona-Emmaboda.
Som en följd av den pågående projekteringen av upprustning av banan
Karlskrona-Emmaboda, har diskussion förts med Trafikverket angående
möjlighet att flytta/bygga om nuvarande växelanslutning för kommunens
industrispår till Verköbanan. Detta för att såväl anpassa Verköbanan, som
för att förbereda och ge utrymme för framtida plattformar i Gullberna, för
framförallt persontrafik. Denna förberedelse stämmer väl överens med den
av kommunfullmäktige beslutade översiktsplanen. För att finansiera denna
anpassning har dessutom en viss revidering gjorts av de planerade
åtgärderna på stationen i Holmsjö.
En medfinansiering av statlig infrastruktur ska enligt gällande
rekommendationer hanteras som en investering, och redovisas det år som
avtalet träffas samt upplösas under viss tid. Eftersom det idag inte är möjligt
att säga när en ombyggnation av Gullberna kommer att förverkligas i
enlighet med översiktsplanen, så bör denna anpassning direktnedskrivas.
För att finansiera nedskrivningen bör kommunstyrelsens reserv för tågtrafik
och E22 ianspråktas med 1 000 000 kr och kommunstyrelsens reserv för
stadstrafik ianspråktas med 968 000 kronor, då dessa inte kommer att
ianspråktas för andra ändamål 2011. Den totala medfinansieringen för
Karlskrona kommun uppgår till 1 968 000 kronor. Enligt gällande förslag
kommer utbetalningen till Trafikverket att ske under 2012.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna avtalet med Trafikverket om medfinansiering för åtgärder
inom projektet upprustning av banan Emmaboda-Karlskrona,
2. att finansiera investeringsutgiften genom ianspråktagande av 1 968 000
kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv, samt
3. att direktnedskrivningen finansieras genom ianspråktagande av reserver
under kommunstyrelsen enligt ovan.
______
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Ekonomienheten
Controller KLF
Akten

KS2011.192.041

§ 145
Delårsrapport per 30 april 2011 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen
Controller Maria Stivén och personalspecialist Nina Andrén föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens beräknar uppvisa ett
Resultat i balans för verksamheterna 2011.
Budgetramen för 2011 uppgår till 182.2 Mnkr inklusive tekniska justeringar.
Verksamheterna visar en positiv avvikelse per april mot budget om 0,9
Mnkr. Ingen av avvikelserna bedöms i dagsläget bestå under året. Merparten
av överskottet är hänförligt till projektbudgeten där tyngdpunkten för
kostnader ligger på hösten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 13 maj 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna delårsrapporten för april månad 2011.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.193.041

§ 146
Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Redovisningschef Bengt Nilsson, VD för Moderbolaget Lottie Dahl Ryde
och personalchef Anneli Ekström föredrar ärendet.
Härmed överlämnas årets delårsrapport per den 30 april för kommunen, och
hela den samlade verksamheten jämte en prognos för årets budgetutfall.
I samband med delårsrapporten ska, enligt direktiv från såväl
kommunfullmäktige som kommunstyrelsen, en avrapportering av mål
fastställda av kommunfullmäktige göras, samt förslag lämnas till en eventuell
förändring av dessa om nämnd efter vidtagna åtgärder inte kan hålla
beslutade ramar. I delårsrapporten görs även en avrapportering av de av
kommunfullmäktige särskilt lämnade uppdragen.
Prognoserna från nämnderna utgår från att dessa fastställer föreslagna
åtgärder, alternativt tar beslut om andra åtgärder, som ger minst samma
effekt så att de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna kan hållas.
Obalanser finns inte endast inom de kommunala nämnderna utan även inom
bolagskoncernen, och enligt det av kommunfullmäktige beslutade
dokumentet ”ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” har
styrelserna där samma krav på sig att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi
i balans.
Samtliga nämnder och styrelser påminns om att de av kommunfullmäktige
tilldelats såväl erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika
verksamheter. Det är respektive nämnd eller styrelse som ansvarar för att
säkerställa att uppdragen utförs med de medel som finns till förfogande.
Utbildningsnämnden har i sitt förslag till åtgärder för att nå en ekonomi i
balans 2011, hemställt hos kommunfullmäktige att godkänna att
senareläggning av tidigare beslutad planerad verksamhet görs.
Handikappnämnden har vid sitt april-sammanträde hemställt hos
kommunfullmäktige att antingen justera kommunfullmäktiges beslutade
målsättningar för nämnden alternativt att kommunfullmäktige tillskjuter
ytterligare medel.
Forts
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§ 146 forts
Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
I uppdraget till de av kommunfullmäktige tillsatta facknämnderna ligger att
föreslå erforderliga behov av förändringar och hur dessa i så fall ska se ut.
Innan kommunfullmäktige kan pröva om utökning av ramarna ska ske måste
nämnden komma med förslag på förändrade mål.
Tekniska nämnden har i samband med sin behandling av uppföljning per 28
feb begärt hos kommunfullmäktige att få sin ram minskad med 1 mnkr, med
hänvisning till att VA-verksamheten inte kan ianspråkta eget kapital.
Eftersom VA-verksamheten särredovisas innebär detta att den
avgiftsfinansierade verksamhetens resultat ökar från 1,9 mnkr till 2,9 mnkr
och kommunens budgeterade resultat förbättras motsvarande. Därutöver har
tekniska nämnden äskat en ramutökning med 4 mnkr som kompensation för
uppkomna kostnader för snöröjning/sandupptagning. Då tekniska nämnden
därefter vidtagit åtgärder för att motverka detta föreligger inte detta behov.
Som en följd av de förändrade redovisningsprinciperna av
anslutningsavgifterna begär tekniska nämnden att dess investeringsram för
VA-verksamheten utökas med 5 mnkr för år 2011.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) påtalar att det saknas mål i underlaget för beslut, att
en del är felformulerade, en del är felskrivna och det bör rättas till inför
utskicket till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2011, samt yrkar att
Socialdemokraternas särskilda yttrande till utbildningsnämnden även ska
biläggas kommunstyrelsens protokoll.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar avslag på att det särskilda yttrandet på
utbildningsnämnden ska biläggas kommunstyrelsens protokoll.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om Socialdemokraterna ska få bilägga sitt
särskilda yttrande till utbildningsnämnden i kommunstyrelsens protokoll mot
Carl-Göran Svensson avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt
Carl-Görans Svenssons avslagsyrkande.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Forts
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§ 146 forts
Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2011
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 alternativt förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att godkänna utbildningsnämndens förslag till åtgärder för att nå en
ekonomi i balans 2011, vilket bl.a. innefattar en senareläggning av tidigare
beslutad planerad verksamhet,
3. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2011, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans och att dessa redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31
augusti 2011,
4. att uppdra åt handikappnämnden att återkomma med förslag på förändrade
mål,
att öka det budgeterade resultatet för tekniska nämndens avgiftsfinansierade
verksamhet med 1 mnkr och att detta läggs till det budgeterade resultatet för
kommunen,
5. att avslå tekniska nämndens begäran om ramutökning med 4 mnkr,
6. att utöka tekniska nämndens investeringsram inom VA-verksamheten med
5 mnkr, samt
7. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2011.
______
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Äldrenämnden
Ekonomienheten
Controller KLF
Akten

KS2011.65.041

§ 147
Inventarier till äldreförvaltningens nya administrativa lokaler i
Kungsmarken.
Kring årsskiftet 2011/2012 ska ett antal medarbetare inom
äldreförvaltningen flyttas om och samlokaliseras till nya (dvs. ombyggda)
administrativa lokaler i Kungsmarken.
Principbeslutet om denna omlokalisering fattades redan i anslutning till
kommunens genomförande av det tidigare sparbetinget avseende
”lokaleffektivisering”. Hyresvärd för de nya lokalerna är således
kommunala AB Karlskronahem.
Inflyttningen i dessa nya lokaler kräver då kompletterande anskaffning av
möbler och annan utrustning till kontorsrum och gemensamhetsutrymmen.
Dessa inköp kan inte inrymmas inom äldrenämndens årliga
investeringsanslag för inventarier/utrustning utan extra medel måste
tillskjutas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att utöka äldrenämndens investeringsram för år 2011 med 500 000 kr för
anskaffning av inventarier till nya administrativa lokaler i kungsmarken,
2. att täcka denna utgift genom en motsvarande omdisponering av medel
från kommunstyrelsens kvarvarande investeringsreserv för år 2011, samt
3. att uppkommande kapitalkostnader ska inrymmas inom äldrenämndens
får år 2012 tilldelade budgetramar.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.218.041

§ 148
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2012
och planer 2013-2014 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budget för 2012 samt ramar för
2013 och 2014, tillsammans bygger vi det hållbara Karlskrona- tryggt,
attraktivt och företagsamt” som innehåller 12 stycken att-satser.
2. Socialdemokraternas ” initiativ för en ny färdriktning för
Karlskrona”, förslag till budget för 2012, samt planer för 2013-2014
som innehåller 2 stycken tilläggsattsatser.
3. Vänsterpartiets ” världens bästa Karlskrona” budget för 2012 samt
planer för 2013-2014.
4. Protokoll från förhandling den 24 maj 2011 enligt MBL § 19.
5. Protokoll från förhandling den 27 maj 2011 enligt MBL § 11.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2011 tillstyrkt
femklöverns förslag.
Yrkanden
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget
för 2012-2014.
Sofia Bothorp (MP), Mats Lindbom (C), Börje Dovstad (FP), Jan
Lennartsson (M) Tommy Olsson (KD), Nicklas Platow (M) yrkar bifall till
femklöverns förslag till budget 2012 och planer 2012-2013 med 12 stycken
att-satser.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 2
tilläggsattsatser
Ola Svensson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna kommer att överlämna
sitt förslag till budget i god tid innan kommunfullmäktige.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Vänsterpartiets förslag till budget. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Forts
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§ 148
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokraternas förslag till 2
tilläggsattsatser och finner att kommunstyrelsen har avslagit
Socialdemokraternas förslag till 2 tilläggsattsatser.
Reservationer
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), Elina
Gustafsson (S) och Lisbeth Bengtsson (S) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budgetramar och
koncernövergripande mål för åren 2012 - 2014,
2. att fastställa finansiella mål för åren 2012 – 2014 för Karlskrona
kommun i enlighet med Femklöverns förslag i budgetskrivelsen under
avsnittet ”Övergripande mål, Ekonomiska”,
3. att fastställa de verksamhetsmål för styrelse och nämnder som anges
i Femklöverns budgetskrivelse under respektive utvecklingsområde,
4. att fastställa av Femklövern angivna budgetramar för kommunens
nämnder/styrelse för åren 2012 – 2014 och upprättad resultatbudget
enligt bilaga 1,
5. att fastställa Femklöverns förslag till Investeringsbudget/Plan för
åren 2012- 2016 enligt bilaga 2,
6. att ålägga styrelse, nämnder och bolagsstyrelser att genomföra de
uppdrag och beakta de prioriteringar som framkommer i Femklöverns
budgetskrivelse samt att följa de inriktningar som i övrigt anges,
7. att en eventuellt utökad budgetram till följd av tillkommande
driftkostnader för ny grundskola i Nättraby slutgiltigt ska prövas vid
behandlingen av Tekniska nämndens framtida begäran om
investeringstillstånd för detta projekt,
8. att i nuläget ingen utökning görs av miljö- och byggnadsnämndens
budgetramar för åren 2012 – 2014 för genomförande av uppdraget att
upphäva befintlig detaljplan för vägförbindelsen Köpingegård – Lösen
(Bengtsaleden),
Forts
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§ 148 forts
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
9. att övriga till budgetberedningen hänskjutna ärenden härmed ska
anses besvarade med hänvisning till vad som framkommer i
Femklöverns budgetskrivelse,
10. att fastställa angivna ramar för upplåning, utlåning och
borgensförteckning i enlighet med bilaga 3,
11. att fastställa att utlåningsramen för Arena Rosenholm Karlskrona
AB gäller från och med den 1 juli 2011,
12. att fastställa kommunens skattesats till oförändrat 21:19 kronor för
år 2012, samt
13. att bemyndiga ekonomichefen att vidta erforderliga tekniska
justeringar av nämndernas budgetramar såsom utfördelning av den
budgeterade pris- och lönereserven.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.252.042

§ 149
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2010,
större än 5 mnkr
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 april 2011, § 45 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av avslutade
projekt 2010 överstigande 5Mnkr.
Under 2010 har 100 investeringsprojekt avslutats, varav i tio
investeringsprojekt har investeringsutgiften överstigit 5 mnkr enligt
upprättad förteckning i tekniska nämndens protokoll från sammanträdet den
26 april 2011, § 45.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna slutredovisning av avslutade projekt 2010 överstigande
5Mnkr.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.245.107

§ 150
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för år 2010.
Anna Ekström (FP), Patrik Hansson (S), Christina Mattisson (S), Ola
Svensson (SD), Emma Swahn-Nilsson (M), Magnus Johansson (S) och
ordförande anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Den nya förbundsordningen för Region Blekinge innebär att från och med i
år ska de olika medlemmarna enskilt ta ställning till frågan om dels
ansvarsfrihet för regionens styrelse, dels godkännande av den upprättade
årsredovisningen.
Av revisionernas revisionsberättelse framkommer bl.a. att verksamheten
inom regionen bedrivits på ett tillfredställande och ändamålsenligt sätt- att de
finansiella målen har uppnåtts och - att förbundet har en ekonomi i balans.
Enligt revisionerna behöver däremot arbete med målformuleringar och
mål/måluppfyllelse etc. utvecklas inför kommande år. Revisorerna tillstyrker
uppföljningar sedan avslutningsvis att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet
för år 2010 och att den upprättade årsredovisningen godkänns.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år 2010, samt
2. att samtidigt godkänna den av regionen för år 2010 upprättade
årsredovisningen.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.337.041

§ 151
Komplettering av politiska förtroendemäns arvoden för 2011
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt arvoden för 2011.
Efter detta beslut har kommunledningsförvaltningen konstaterat att en
komplettering behövs för AB Karlskrona Moderbolag och AB Arena
Rosenholm Karlskrona. Dessa uppdrag var tidigare inkluderade i det arvode
som utgick till heltidsarvoderat kommunalråd. Enligt kommunens
bestämmelser utgår i det fallet inget ytterligare arvode utöver denna nivå.
En ny situation uppstår när den förtroendevalde inte längre innehar
kommunalrådsuppdrag men sitter kvar som ordförande för ett kommunalt
bolag intill årsstämman.
En komplettering av tidigare beslut om årsarvoden föreslås därför enligt
nedan.
Årsarvoden 2011
AB Karlskrona Moderbolag
Ordförande

33 000:-

AB Arena Rosenholm Karlskrona
Ordförande
V ordförande

33 000:16 400:-

Om ovanstående uppdrag innehas i samband med uppdrag som
kommunalråd, oppositionsråd eller ledamot av KS AU utgår inget ytterligare
arvoden för ovanstående uppdrag
.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att ett årsarvode fastställs för uppdrag enligt ovanstående förteckning och att
detta beslut tillförs tidigare beslut om arvoden för politiska förtroendemän
för 2011.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2009.921.106

§ 152
Översyn av förbundsordningen för Region Blekinge med anledning av
inrättande av regional kollektivtrafikmyndighet
Den 1 januari 2012 träder den nya kollektivtrafiklagen i kraft. Lagen innebär
att regionala kollektivtrafikmyndigheter ska inrättas. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska fatta de strategiska besluten om
kollektivtrafiken och är ansvarig för att upprätta och fastställa regionala
trafikförsörjningsprogram och besluta om allmän trafikplikt. Där
kommunerna och landstinget gemensamt har ansvaret för kollektivtrafiken
ska myndigheten organiseras som ett kommunalförbund.
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 2 mars 2011 fattat
inriktningsbeslutet att Region Blekinge ska utses till regional
kollektivtrafikmyndighet i Blekinge län fr o m 1 januari 2012 och har
tillställt medlemmarna förslag till ändring av förbundsordningen för beslut i
medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Förslaget innebär att det under § 2
Förbundets uppgifter görs ett tillägg som anger att Region Blekinge är
regional kollektivtrafikmyndighet. Vidare hänvisas i förbundsordningen till
att förbundets uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet regleras i
särskilt konsortialavtal, avseende omfattning och finansiering, mellan
medlemmarna.
En särskild utredning har tillsatts för att närmare klargöra rollen som regional
trafikmyndighet och förslag till konsortialavtal som reglerar förbundets
uppgift i detta avseende kommer att tillställas medlemmarna under hösten.
Utredningen ska också utvärdera Blekingetrafikens roll som bolag mot
bakgrund av den nya kollektivtrafiklagen och förutsättningarna för att
Blekingetrafiken AB helt eller delvis förs över till Region Blekinge.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa det av regionstyrelsen översända förslaget till reviderad
förbundsordning för kommunalförbundet Region Blekinge att gälla fr o m 1
januari 2012.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.266.003

§ 153
Förslag till ändring av reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Sofia Bothorp (MP) har vid
ordförande beslut den 18 maj 2011, § 180 hemställt att kommunfullmäktige
beslutar att ändra Miljö- och byggnadsnämndens reglemente att gälla från
den 1 juli 2011 i enlighet med upprättad bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2011 att handläggning och beslut
i bidragsärenden för bostadsanpassningsbidrag överför organisatoriskt från
Miljö- och byggnadsnämnden till äldrenämnden.
Till följd av organisatorisk förändring av bostadsanpassningsbidrag enligt
SFS 1992:1574 föreslås ändring i Miljö- och byggnadsnämndens regelmente
såtillvida att under: Verksamhetsområde § 1:1 utgår 4. handlägga
bostadsanpassningsbidrag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att ändra Miljö- och byggnadsnämndens reglemente att gälla från den 1 juli
2011 i enlighet med upprättad bilaga.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.242.003

§ 154
Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden.
Äldrenämnden har vid beslut den 27 april 2011, § 40 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att ändra äldrenämndens reglemente att gälla
från den 1 juni 2011.
En organisatorisk förändring av Karlskrona kommuns
bostadsanpassningsbidrag finns föreslagen där beslut planeras att fattas av
Kommunfullmäktige den 28 april.
Handläggning och beslut i bidragsärenden bostadsanpassningsbidrag föreslås
överföras från Miljö- och byggnadsnämnden till Äldrenämnden.
Till följd av beslut om organisatorisk förändring av
bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 1992:1574 föreslås ändring i
Äldrenämndens reglemente att ”Nämnden ansvarar för handläggning och
beslut i bidragsärenden bostadsanpassningsbidrag oavsett ålder (SFS
1992:1574)”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att ändra äldrenämndens reglemente att gälla från den 1 juni 2011.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.124.291

§ 155
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan.
Förvaltare Emil Åsdal föredrar ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 23 februari 2011 § 46 lämnat
uppdrag åt tekniska förvaltningen att skyndsamt uppföra en fristående
byggnad om ca 300 kvm för elevverksamhet och personalutrymme på
Spandelstorpskolan.
Tekniska förvaltningen lade fram ett förslag på en lösning till ovanstående i
tekniska nämnden den 29 mars 2011 § 31. Tekniska nämnden godkände
detta förslag genom att bevilja både projekterings- och investeringstillstånd.
I kommunstyrelsen den 5 april 2011 § 82 gavs projekteringstillstånd, men
inte investeringstillstånd. Anledningen till att investeringstillstånd inte gavs
var att kommunstyrelsen gav tekniska nämnden uppdrag att i samråd med
barn- och ungdomsnämnden reducera den beräknade investeringsutgiften.
Vidare gavs dessa båda nämnder i uppdrag att inför och under
projekteringsarbetet samråda med berörda barn och föräldrar.
Tekniska nämnden har vid beslut den 24 maj 2011, § 56 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för utbyggnad
av Spandelstorpskolan, samt att investeringsutgiften på 5,1 mnkr finansieras
med 3,5 mnkr från 2010 års anslag för Spandelstorpskolan samt med 2,6
mnkr från anslaget för förtätning av Sturkö skola.
Tekniska förvaltningen har i samråd med barn- och ungdomsförvaltningen
arbetat fram ett nytt förslag för att lösa det akuta, men även långsiktiga
behovet av utökat utrymme för Spandelstorpskolan.
Förslaget bygger liksom det tidigare förslaget på att uppföra moduler på del
av skolans grusplan. Samråd med berörda föräldrar och barn kommer att
inledas den 23 maj 2011 genom ett kvällsmöte där samtliga intressenter
träffas för att diskutera den föreslagna lösningen.
Bedömd investeringskostnad för Spandelstorpsskolan, för att uppföra en
fristående byggnad genom köp av moduler och grundläggning för dessa
samt anslutning till fjärrvärme, beräknas uppgå till 5,1 mnkr.
Denna investering innebär en utökad årshyra på 0,5 mnkr för barn och
ungdomsnämnden.
Forts
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§ 155 forts
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan,
samt
2. att investeringsutgiften på 5,1 mnkr finansieras med 3,5 mnkr från
2010 års anslag för Spandelstorpskolan samt med 2,6 mnkr från anslaget för
förtätning av Sturkö skola.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2007.313.455

§ 156
Svar på motion om fler återvinningsplatser på Trossö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007 § 73 av
Birgitta Törnqvist (S) och Roland Andreasson (S). Förslaget är att i första
hand återvinningsstationer placeras i området runt Drottninggatans södra del,
samt på Väster Udd, att tillgången till återvinningsstationer på övriga Trossö
ses över.
Miljö- och byggnadsnämnen har i beslut den 14 april 2011, § 123 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har
tillsammans med tekniska förvaltningen och Affärsverken tittat på alternativa
lägen för återvinningsstationer och även på dess utformning. Anläggningarna
skall vara tillgängliga, passa in i stadsmiljön och placeras på ett sätt så att de
inte stör omgivande bebyggelse. Anläggningarna är bygglovpliktiga och
lämpligheten prövas där igenom.
Med den utformning som återvinningsstationerna har haft hittills har det varit
naturligt att placera dem på rivningstomter med tidsbegränsade bygglov.
Rivningstomterna bebyggs efterhand och följaktligen trycks
återvinningsstationerna undan.
Ambitionen måste vara att anläggningarna ska kunna placeras permanent där
det finns människor utan att de upplevs störande. Karlskrona kommun har en
hög ambitionsnivå när det gäller utformning och gestaltning på Trossö, vilket
även bör gälla återvinningsgårdar. Ett förslag till skärmar som avgränsar
containers har tagits fram som kan passa i vissa miljöer och ytterligare en
variant med behållare under mark har utretts som tål att placeras även i mera
känsliga miljöer. Totalt 14 lägen har föreslagits som täcker in Trossö varav
fem är huvudalternativ. Finansiering av de åtgärder som får anläggningarna
att smälta in är dock ej klar. Förpackningsinsamlingen
ansvarar för anläggningarna med vilka Affärsverken har avtal.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.632.841

§ 157
Svar på medborgarförslag om äventyrsbad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari
2011 § 4 av Lisa Lindborg. Förslaget är att ett äventyrsbad ska byggas på
platsen där Wämö ishall låg då detta ger utökade fritidsmöjligheter samt
stärker kommunens attraktivitet.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 26 april 2011, § 40 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att marken där Wämö ishall låg
är förorenad och kan enligt tekniska förvaltningen användas för ”pågående
markanvändning”, det vill säga som parkering eller cirkusplats, efter att ett
30 cm tjockt lager grus lagts ovanpå marken. Att bygga på platsen utan att
bygget föregås av sanering är olämpligt då farliga gaser från marken kan
samlas inuti byggnaderna. Kostnaden för en sanering beror på
kontamineringens omfattning och vilka åtgärder som krävs men kan kosta 50
Mkr.
Kostnaden för ett äventyrsbad kan ligga i flera olika prisklasser då kostnaden
är avhängig utformning, innehåll och plats för anläggningen. Vid tidigare
tillfällen då idrotts- och fritidsnämnden behandlat önskemål om
simanläggningar respektive äventyrsbad beräknades investeringskostnaden
till 30-35 Mkr och driftskostnaden till ca 3 Mkr. Ett äventyrsbad beräknas
idag kosta mellan 50-100 Mkr beroende på utformning och byggförhållanden
och med driftskostnader från 5 Mkr och uppåt. Intäkterna för badet beräknas
inte kunna möta driftskostnaderna.
Även om det för kommunen kan vara attraktivt med en badanläggning
hänvisar idrotts- och fritidsnämnden till redan existerande simanläggningar i
kommunen, samt till äventyrsbad i kringliggande kommuner.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.421.730

§ 158
Svar på medborgarförslag om fler volontärer inom äldreomsorgen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti
2011 § 111 av Ulla Thurbin. Förslaget är att möjliggöra för äldre personer,
som vistas på olika former av boenden, att få möjlighet till exempelvis
vistelser utomhus, hjälp med tidningsläsning,
hjälp med att äta, möjligheter till samtal, samt att det är viktigt för äldre att
känna lite ”guldkant” på tillvaron på ålderns höst.
Äldrenämnden har i beslut den 27 april 2011, § 44 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att inom verksamhetsområdet Dagliga
aktiviteter har samtal förts om att utveckla samband med frivilligarbetet
liknande medborgarförslaget.
För att kunna bygga upp en frivilligverksamhet med volontärer behövs
personella resurser inom verksamhetsområdet som kan organisera den
verksamhet.
Verksamheten har i nuläget gjort en bedömning att avsätta del av tjänst för
att mer fördjupat se över hur en sådan verksamhet kan byggas upp och
utvecklas till att frivilliga/volontärer kan bidra till stimulans och aktivitet för
den enskilde brukaren inom äldreomsorgens olika verksamhetsområden.
Den grupp med frivilliga/volontärer som bildas kan då möjliggöra just den
delen som medborgarförslaget syftar till.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.411.409

§ 159
Svar på medborgarförslag om gasolgrillar på allmän plats.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti
2011 § 111 av Filip Issal. Förslaget är att Karlskrona kommun ska sätta upp
allmänna gasolgrillar vilka nyttjas mot betalning.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 april 2011, § 47 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att parkenheten satsar alla investeringar i
underhållet av lekplatser, som är eftersatta, och har inte ekonomiska resurser
att genomföra ett projekt där enheten placerar ut gasolgrillar.
I kontakt med räddningstjänsten informerar de om att gasol är mycket
explosivt, i små mängder, jämförbart med dynamit. Därför krävs speciell
skyddsbyggnation och daglig kontroll av föreslagna grillar.
Vårt klimat gör dessutom att grillarna måste skyddas under vintern.
Det kommer att bli en utökad drift som tekniska förvaltningen inte har
möjlighet att ombesörja.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.207.430

§ 160
Antagande av samverkansplan för biosfärsområde Blekinge Arkipelag.
Styrgruppen för Blekinge Arkipelag har i skrivelse daterad 20 maj 2011
hemställt att Karlskrona kommun antar samverkansplanen för biosfärområde
Blekinge Arkipelag. Dessutom önskar man att Karlskrona kommun också
ställer sig bakom bildande av ideell förening ”Biosfärområde Blekinge
Arkipelag”.
Karlskrona kommun har vid sammanträde med kommunstyrelsen den 1
februari 2011, § 32, avgivit remissyttrande beträffande rubricerad
samverkansplan. Efter att remissammanställning och justeringar har skett
finner vi att de avlämnade synpunkterna blivit tillgodosedda.
Av samverkansplanen framgår det att den skall fastställas av
kommunfullmäktige i de tre berörda kommunerna liksom av länsledningen.
Vidare framgår det att organisationen vid halvårsskiftet skall förändras och
en ideell förening bildas. Beslut från Unesco om att området blivit utsett till
biosfärområde förväntas inkomma före halvårsskiftet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta samverkansplanens avsnitt ”Plandokument” med tillhörande
strategier samt att konstatera att samverkansplanen i övriga avsnitt utgör
kunskapsunderlag för det fortsatta biosfärarbetet, samt
2. att ställa sig bakom bildande av ideell förening ”Blekinge Arkipelag”.
______
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§ 161
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Beslut 2011-05-09, dnr 211-962-2011, tillstånd enligt lagen (1998:150)
om allmän kameraövervakning.
3. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 11:14, Vårproposition för år 2011.
b) 11:15, Arbetsdomstolens dom 2011 nr 24 om avskedandet av en skötare
vid en rättspsykiatrisk avdelning som sovit under ett extra vak.
c) 11:16, Kommunal fastighetsavgift 2011-2012.
d) 11:17, Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster.
e) 11:18, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m- HÖK 11- med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.
f) 11:19 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB).
g) 11:20, Överenskommelser om ändringar i veckovila 95.
h) 11:21, Budgetförutsättningar för åren 2011-2015.
i) 11:22, Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd
idrottsutbildning (NU).
j) 11:23, Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för
lärare och förskolelärare.
k) 11:24 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012.
l) 11:27 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 33 om det förelegat laga grund för
avsked av läkare som framkallat hot.
m) Rapport 2011-04-29, enkelt avhjälpta hinder.
n) 310 val, 2010 års kommun- och landstingsval.
o) Ekonomirapporten, om kommunernas och landstingets ekonomi- maj
2011.
4) Kommuninvest, tydligt medlemsansvar.
5) Attestlista för kommunstyrelsen 2011-04-26.
6) Beslut tf förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen 2011-0501-2011-05-31.
7) Beslut 2011-04-26, dnr 2011.582.253, försäljning av lägenhet.
8) Brev angående förslag om koppeltvång i Karlskrona kommun.
9) Månadsrapport internbanken april 2011.
10) Brev från SISU angående utveckling av Rosenholm.
11) SKTF, uppsägning av samverkansavtalet.
12) Region Blekinge, protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens
sammanträde.
13) Protokoll personaldelegationen 2011-01-25.
14) Protokoll personaldelegationen 2011-02-17.
15) Protokoll personaldelegationen 2011-03-08.
16) Protokoll personaldelegationen 2011-03-23.
17) Protokoll personaldelegationen 2011-04-12.
18) Attestlista kommunledningsförvaltningen 2011-05-12.
19) Attestlista för Serviceförvaltningen 2011-05-16.
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

KS2010.186.291

§ 162
Finansiering av utökad investeringsutgift för ombyggnad av Tullskolan.
Kommunstyrelsen har den 5 oktober 2010 beslutat om investeringstillstånd
för ombyggnad av Tullskolan och finansiering på totalt 33 000 000 kr.
Tekniska förvaltningen har under våren 2011 gjort en upphandling och det
aktuella anbudet uppgå till 37 100 000 kronor, varför ytterligare finansiering
krävs med 4 100 000 kronor. 2 000 000 kronor finansieras med överskott
från investeringsprojekt Inglatorp.
Anbudets giltighet gäller till den 10 juli 2011. Beslut om utökad
investeringsuppgift måste därför snarast klarläggas.
Den ökade investeringsutgiften på 4 100 000 kronor ger en ytterligare ökning
på 400 000 kronor. Uppdraget är att barn- och ungdomsförvaltningen och
serviceförvaltningen ska täcka ökningen inom befintliga budgetramar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att 2 100 000 kr finansieras ur kommunstyrelsens investeringsreserv under
förutsättning att barn- och ungdomsnämnden accepterar hyresökningen, samt
att den hanteras inom befintlig ram.
_____
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§ 163
Övrigt
Nya Svenska medborgare
Ledamot Sofia Bothorp (MP) undrar varför man inte kan hälsa nya svenska
medborgare välkomna på nationaldagen.
Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren svarar.
---------Kommunfullmäktiges budgetsammanträde 21- 22 juni 2011.
Ledamot Jan Lennartsson (M) undrar om budgetsammanträdet kommer att
äga rum en eller två dagar.
Åsa Gyberg Karlsson (V) önskar att sammanträdet ska vara på tisdagen den
21 juni.
Ordförande informerar om att kommunfullmäktiges presidium återkommer
med vilka dagar budgetsammanträdet ska hållas på.
_________

10 maj 2011

Plats och tid

Blekinge Health Arena och Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska
gården Tisdagen den 10 maj 2011, kl 08.30-15.05
Sammanträdet ajourneras kl. 11.30-14.00

Beslutande:

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

Ledamöter

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Christina Mattisson (S) jäv §§ 135
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M) kl 08.30-09.35, kl 14.00-15.05, jäv
§§ 122, 126
Sophia Ahlin (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 14.00-15.05, jäv §§ 134

Tjänstgörande

ersättare

Nicklas Platow (M) §§ 109, 122, 126, 134
Oscar Dyberg (S) § 135

Närvarande

ersättare

Oscar Dyberg (S) §§ 109-134
Lisbeth Bengtsson (S)
Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Patrik Enstedt (S)
Nicklas Platow (M) §§ 110-121, 123-125, 127-133, 135
Emma Swahn Nilsson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Peter Glimvall (M) kl 08.30-11.30 §§ 109
Bruno Carlsson (SD)
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström kl 08.30-11.30 §§ 109
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Kostchef Eva Wrobel
Informationschef Ulla Nelson
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10 maj 2011
Kommunjurist Maria Thuresson
Budgetchef Åke Karlsson kl 08.30-09.10 §§ 109
Fastighetschef Anders Kumlin kl 09.05-09.20 §§ 109
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Åsa Gyberg Karlsson (V)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 109-135
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Åsa Gyberg Karlsson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 17 maj 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..
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§ 109
Informationer och föredragningar
1. Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelse inom gymnasieskolan 2011,
föredras av budgetchef Åke Karlsson.
2. Revidering av styrdokumentet ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun, föredras av ekonomichef Mats Svensson.
3. Nya lokaler för kommunala vuxenutbildningen, föredras av fastighetschef
Anders Kumlin.
4. Kostpolicy för måltidsverksamheten inom förskola, skola, familjedaghem
och fritidshem, föredras av kostchef Eva Wrobel.
________

10 maj 2011

Kostchef
Upphandlingsenheten
Akten

6

KS.SEF2011.77.622

§ 110
Skolmåltider i Rosenholmsområdet.
För närvarande serverar kostenheten ca 370 luncher i Rosenholmsområdet,
fördelat enligt följande:
Förskola, mottagningskök
Grundskola, serveringskök
Gymnasieskola, serveringskök

ca 50 portioner
ca 170 portioner
ca 150 portioner

Samtliga måltider skickas till respektive skola från tillagningsköken på
Sunnadalsskolan och gymnasieskolans kök på Trossö.
På förskolan finns ett mottagningskök vilket gör att kostenheten kan bereda
grönsaker, servera mellanmål, frukost och tillaga tillbehör till måltidens
huvudkomponent. Detta är ett alternativ som fungerar bra och gör att vi kan
säkerställa kvalitén för våra förskolebarn. Dock finns det inte utrymme i
mottagningsköket att utöka produktionen av måltider till grund- eller
gymnasieskola. Det saknas också matsal till eleverna, förskolebarnen blir
serverade sina måltider på respektive avdelning. Eleverna på grundskolan har
ingen egen matsal utan blir serverade lunch på Telenor arena (i cafeterian).
Gymnasieeleverna har ett eget serveringskök men som idag inte uppfyller
kraven på godkänd livsmedelslokal dvs i lokalen får vi ej diska (saknas
fettavskiljare) eller bereda ex grönsaker.
Tillagningskök/skolrestaurang i kommunal regi finns ej i
Rosenholmsområdet och därför finns det inga eller få möjligheter att
säkerställa kvalitén på maten eller servera den i en acceptabel miljö för våra
elever. Närmaste skolrestaurang finns på Sunnadalsskolan alternativt
Nättrabyskolan vilket inte är ett alternativ för eleverna i Rosenholmsområdet
pga av avstånd/restid.
På grund av ovanstående beskrivning anser Serviceförvaltningen,
kostenheten att Karlskrona kommun behöver överväga möjligheten till extern
leverantör av måltidsservice för våra elever i Rosenholmsområdet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av
extern måltidsservice i Rosenholmsområdet för elever inom grundskola och
gymnasieskola.
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Kostchef
Hushållningssällskapet
Akten

7

KS.SEF2011.78.106

§ 111
Fokus Matglädje
Kostenhetens vision är att ”Kostenheten ska skapa den bästa ”matglädjen”
för kund, medarbetare och gästen”.
Utifrån denna vision har kostenheten tagit fram ett målarbete som utgår från
följande ledord:
Gäst/Medborgare – valmöjlighet, vällagat
Medarbetare – kompetens, arbetsmiljö, god hälsa
Kund - samverkan, ekonomi, servicegrad
Ekonomi/Utveckling – kvalité, verksamhetsutveckling
Miljö – hållbar utveckling
För att uppnå fastställda mål föreslår kostenheten att Karlskrona kommun
genomför ett projekt som heter ”Fokus matglädje”, Projektet sker i samarbete
med Hushållningssällskapet och delfinansieras genom Jordbruksverket.
Kostenheten vill på detta sätt lyfta den offentliga måltiden utifrån
kostenhetens vision och mål. Kostnaden för utbildningen finansieras inom
budgeterade
utbildningskostnader för kostenheten på Serviceförvaltningen.
Fokus Matglädje består av tre olika steg – var och ett med målet att stärka
samarbetet och utveckla ny kompetens inom kommunen offentliga
måltidsverksamheter. Matglädje står i fokus och information varvas med
kreativ och inspirerande matlagning tillsammans med måltidspersonalen.
Steg 1 – Möte med tillsatt arbetsgrupp
Steg 2 - Utbildning för personal inom offentlig måltidsverksamhet och andra
berörda
Steg 3 – Utvärdering och fortsatt förändringsarbete.
Samarbetsavtal
Ett avtal upprättas mellan Hushållningssällskapet och medverkande kommun
där det framgår att kommunen åtar sig att påbörja ett långsiktigt
förändringsarbete avseende måltidsverksamheten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att Karlskrona kommun skall delta i projektet ”Fokus matglädje”
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Personalchef
Akten

8

KS2011.249.023

§ 112
Anställning av förvaltningschef på Barn- och ungdomsförvaltningen
Delar av kommunstyrelsens presidium har i samråd med barn- och
utbildningsnämndens presidium, kommunledningsförvaltningen, representant
från barn- och ungdomsförvaltningen samt fackliga organisationer har
genomfört rekryteringsarbete i syfte att rekrytera ny förvaltningschef till
barn- och ungdsomförvaltningen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2011 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Christina Mattisson yrkar att attsatsen ändras till följande;
att förordna Maria Persson som förvaltningschef för barn- och
ungdomsförvaltningen fr om 2011-06-01-2016-05-31.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Maria Persson som förvaltningschef för barn- och
ungdomsförvaltningen fr om 2011-06-01-2016-05-31.
______
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Personalchef
Akten

KS2010.294.023

§ 113
Förlängning av förordnanden som förvaltningschefer
Ann-Katrin Olssons förordnande som förvaltningschef, Idrotts- och
fritidsförvaltningen löper ut 2011-06-30.
Hans Juhlins förordnande som förvaltningschef,
Samhällsbyggnadsförvaltningen löper ut 2011-08-31.
Per Jonssons förordnande som förvaltningschef, Äldreförvaltningen löper ut
2011-09-17.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att förlänga Ann-Katrins Olssons förordnande som förvaltningschef,
Idrott- och fritidsförvaltningen längst t o m 2011-12-31,
2. att förlänga Hans Juhlins förordnande som förvaltningschef,
Samhällsbyggnadsförvaltningen längst t o m 2014-08-31, samt
3. att förlänga Per Jonssons förordnande som förvaltningschef,
Äldreförvaltningen längst t o m 2014-09-17.
______
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Utvecklingschef IT
Ekonomienheten
Controller KLF
IT-eneheten
Akten

KS2011.153.005

§ 114
Förslag på användning av central IT budget 2011
Microsoft kommundesign 4.1
Nuvarande kommundesign (1.0) bygger på en struktur med fysiskt åtskilda
nät. Denna design är idag omodern och kommer att innebära stora
merkostnader inför framtida IT utveckling av e-tjänster och uppgradering
av operativsystemet till Windows 7.
För att säkerställa en robust, säker och kostnadseffektiv teknisk plattform
behöver en ny kommundesign implementeras, Microsoft kommundesign
4.1. Detta innebär samtidigt att antalet servrar kan minskas med direkta
miljövinster och på sikt lägre licenskostnader som följd.
Förslag, inför Microsoft kommundesign 4.1.
Kostnadsuppskattning: investering 900 tkr.
Kapitalkostnad under tre år: 320 tkr/ år
Årlig driftkostnad från 2012: Oförändrad
Pilotinförande av nytt kommunikationssystem (Unified communication)
Det finns ett stort behov från verksamheten att kunna använda webbmöten
för att minska resor och att delta på möten på ett mer flexibelt sätt. Inom
skolan finns också önskemål om att kunna erbjuda distansutbildning
genom webbmöten. Moderna kommunikationssystem (unified
communication) erbjuder webbmötesverktyg där den egna datorn används
istället för att investera klassisk videokonferensutrustning i ett rum.
LYNC är ett unified communication system som medför snabbare
kommunikation och effektivare samarbete genom närvarostatus indikation
och chatt möjlighet. Det innebär även nya möjligheter att kommunicera
med medborgare och skulle med fördel kunna användas som stöd för etjänser, e-förvaltning och e-demokrati. Landstinget, BTH och andra
kommuner i regionen ser LYNC som en möjlighet till bättre samarbete
mellan organisationerna.
Forts
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§ 114 forts
Förslag på användning av central IT budget 2011
Förslag, starta ett pilotinförande av kommunikationssystemet LYNC som
stödjer närvarostatus, chatt och webbmöten under 2011 som avslutas 2012.
Pilotinförandet genomförs så att det går att skala upp användningen av
LYNC inom kommunen enbart genom en utökad kostnad för licenser för
webbmötesmoderatorer.
Kostnadsuppskattning:
Driftskostnad för införande 2011: 100 tkr.
Driftskostnad för införande 2012: 300 tkr
Licenskostnad för webbmötesmoderator 120 kr/ mån
Årlig driftkostnad från 2013: Oförändrad
Säker inloggning och behörighetsstyrd åtkomst
En viktig förutsättning för utvecklingen av mer kvalificerade e-tjänster är
att det finns säkra metoder för att identifiera medborgare och företag samt
säkra metoder för att signera elektroniska handlingar med e-legitimation,
funktioner som idag saknas i Karlskrona kommun.
Troligen blir skolans nya lärportal första användaren av säker inloggning
då nya lärportalen är i behov av säkra metoder för elektronisk identifiering
för att ge vårdnadshavare åtkomst till den individuella utvecklingsplanen.
Förslag, inför Nexus PortWise som plattform för säker identifiering och
signering.
Kostnadsuppskattning:
Investering 900 tkr.
Kapitalkostnad under tre år: 320 tkr/ år
Årlig driftkostnad för IT enheten från och med 2012: 450 tkr
Arbete med IT Infrastrukturprogram
Arbetet med de prioriterade åtgärderna i IT Infrastrukturprogrammet
pågår. En del i arbetet innebär sammanställning av information, design och
implementation av en ny sektion på kommunens hemsida för att informera
och stötta föreningar som vill etablera ett fiberbaserat områdesnät.
Förslag, använd extern hjälp vid behov, införskaffa ett kartstödverktyg vid
behov.
Kostnadsuppskattning:
Driftskostnad: 100 tkr.
Kapitalkostnad under tre år: 0
Årlig driftkostnad från och med 2012: 0

Forts
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§ 114 forts
Förslag på användning av central IT budget 2011
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2011 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Sophia Ahlin (M) yrkar att attsats 2 att genomföra ett pilotinförande av
kommunikationssystemet LYNC år 2011-2012 till en kostnad av 100 tkr
2011 och 300 tkr 2012 återremitteras för ett bättre underlag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om attsats 2 ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera attsats 2.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att investera 900 tkr i Microsoft kommundesign 4.1.
4. att attsatsen om genomföra ett pilotinförande av
kommunikationssystemet LYNC år 2011-2012 till en kostnad av 100 tkr
2011 och 300 tkr 2012 återremitteras för ny beredning.
2. att investera 900 tkr i Nexus Portwise system för säker inloggning och
behörighetsstyrd åtkomst. En ökad driftkostnad för detta system
tillkommer från och med år 2012 på 450 tkr som inte täcks inom den
centrala IT budgeten, samt
3. att vid behov använda 100 tkr till arbetet med de prioriterade
åtgärderna i IT-infrastrukturprogrammet.
_________

10 maj 2011 13

Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.354.106

§ 115
Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelse inom gymnasieskolan
2011.
Budgetchef Åke Karlsson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen fastställde den 8 juni 2010 (§ 144) en beskriven ny
arbetsmodell för framtida kvalitets- och kostnadsjämförelser mellan våra fem
3KVH-kommuner (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad),
som ett komplement till facknämndernas/förvaltningarnas eget
jämförelsearbete Tyvärr hoppade Halmstad kommun i ett sent skede av detta
samarbetsprojekt med nya jämförelserapporter, men kommunen finns ändå
med som referensvärde i de ingående statistiksammanställningarna.
Nu föreliggande ”pionjärrapport” avseende gymnasieskolan har
sammanställts av kommunledningsförvaltningen och dess avdelning för
styrning och ledning. Målgruppen för rapporten är således kommunstyrelsen.
Denna nya rapport, som ska vara enkel och kortfattad, ska sedan stå som
modell för kommande jämförelserapporter inom ett antal olika områden.
Syftet med rapporterna är att ge kommunstyrelsen en snabb och överskådlig
inblick i kommunens olika verksamheter i jämförelse med övriga tre (fyra)
kommuners. Rapporterna kan därmed bli ett instrument för
kommunstyrelsens ålagda uppsynsplikt. De ska också kunna utgöra underlag
för ett antal olika frågeställningar till och krav på nämnderna. Rapporterna
kan därför lämpligtvis användas som ett underlag i budgetberedningens
arbete med att fastställa budgetramar före kommande år. Jämförelserna ska
ju ytterst också syfta till att kommunerna ska lära av varandra för att kunna
förbättra verksamheten i den egna kommunen.
De använda statistikuppgifterna har kvalitetssäkrats genom att de hämtas från
nationellt övergripande statistik, som insamlas av centrala statliga
myndigheter som SCB och Skolverket. Denna metod gör också att
statistiksammanställningen kan göras snabbare och bli mindre
resurskrävande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2011 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige.
Forts
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§ 115 forts
Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelse inom gymnasieskolan
2011.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på Patriks Hanssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hansson ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Patrik Hanssons
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad rapport om gymnasieskolan.
_____
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Ortopedkliniken, Karlskrona Lasarett
Controller KLF
Akten

KS2011.207.106

§ 116
Ekonomiskt bidrag till Ortopediveckan 2011
Svensk Ortopedisk förening är en sammanslutning av läkare med intresse för
ortopedi. I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och
vetenskapliga föredrag som går under namnet ”Ortopediveckan”.
Den årliga Ortopediveckan genomförs 2011 på Telenor Arena Karlskrona
mellan den 29 augusti och 2 september. Under Ortopediveckan förmedlas
vetenskap och det ges möjlighet för kunskapsutbyte. Förutom läkare deltar
andra yrkeskategorier inom ortopedin; sjuksköterskor,
operationssjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, sjukgymnaster
och arbetsterapeuter.
Sammanlagt deltar ungefär 1 300 personer i Ortopediveckan i Karlskrona
med deltagarna från hela Sverige. Utöver detta ca 200 personer för
utställningar. Sammanhållande för planering och genomförande är
Ortopedkliniken på Blekingesjukhuset i samarbete med Svensk Ortopedisk
Förening. Arbetet sker på ideell basis och görs på fritid då produktionen inte
får påverkas.
Förutom symposier anordnas ett socialt program och ett genomgående tema
för Ortopediveckan i Karlskrona är det marina världsarvet, marinen och
Blekinge med dess unika möjligheter med sin natur och skärgård.
Arrangemanget omsätter enligt föreningen cirka 10 miljoner kronor och till
allra största delen utnyttjas lokala entreprenörer och företag. Bl a så utnyttjas
närmare 4 500 hotellnätter den aktuella veckan i Karlskrona.
Respektive arrangörsstad brukar enligt Svensk Ortopedisk Förening ge ett
ekonomiskt bidrag
till invigningsfesten. Festen för ca 1 000 personer genomförs på
Marinmuseum och går i världsarvets tecken. Anmälningsavgiften är
subventionerad för att alla personalkategorier skall ha möjlighet att deltaga.
Svensk Ortopedisk Förening har hemställt om ett ekonomiskt bidrag på
150 000 kr hos Karlskrona kommun som bidrag till invigningsfesten på
Mainmuseum.
Jan Lennartsson (M) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall på allmänna
utskottets förslag.
Forts
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§ 116 forts
Ekonomiskt bidrag till Ortopediveckan 2011
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ur Kommunstyrelsens projektbudgets reserv bevilja ett bidrag till
Ortopediveckan på 100 000 kr.
______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

KS2011.216.511

§ 117
Investeringstillstånd till tre nya signalanläggningar längs Österleden
Tekniska nämnden har vid sitt möte den 29 mars 2011 begärt att få
investeringstillstånd för att byta ut tre stå signalanläggningar mellan
Skeppsbrokajen och Blekingegatan. Detta då de är uttjänta och att det inte
går att uppbringa reservdelar till dessa längre.
Den totala investeringsutgiften är beräknad till 1 000 000 kr, och avses
finansieras med 725 000 kr som är föreslagna kommunfullmäktige att
överföras från 2010 samt resterande 275 000 kr från 2011 års anslag för
nyanläggningar/förbättringsarbeten.
De beräknade kapitalkostnaderna uppgår till ca 93 000 kr om året, vilket
tekniska nämnden begärt kompensation för.
De befintliga anläggningarnas drift- och underhålls kostnader kommer efter
utbytet att vara i ungefär samma nivå, dvs en oförändrad kostnad.
Främsta orsak till utbytet är att undvika kommande störningar och långvariga
avbrott då det inte finns reservdelar att tillgå. De gamla anläggningarna
tillvaratas för att användas som reservdelar på andra anläggningar vid behov.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar föreslagna överförda
investeringsmedel, kan investeringsutgiften finansieras i enlighet med
tekniska nämndens förslag. I annat uppdras åt tekniska nämnden att göra
motsvarande omprioriteringar i sin investeringsverksamhet för att finansiera
investeringsutgiften.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att avslå tekniska nämnden begäran om utökade medel för kompensation
för kapitalkostnaderna,
2. att under förutsättning att tekniska nämnden kan inrymma de
tillkommande kapitalkostnaderna inom sina ramar utan att minska
underhållet bevilja investeringstillstånd,
3. att finansiering av investeringsutgiften görs enligt ovan.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.673.614

§ 118
Investeringstillstånd Kruthusen Campus Gräsvik
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har hos Kruthusen Företagsfastigheter
AB begärt att lokalerna i byggnad 1, fd kanslihuset, på Campus Gräsvik ska
byggas om och anpassas efter högskolans verksamhet.
Förprojektering för ombyggnationen har lagt stor vikt vid miljö och hållbar
utveckling, flexibla lokaler samt en hög tillgänglighet.
Den totala investeringsutgiften beräknas uppgå till maximalt 15,9 mnkr efter
inkomna anbud, vilket är mer än tidigare bedömning om 10 mnkr. Den
främsta orsaken till fördyringen är att den befintliga ventilationsanläggningen
inte kan nyttjas utan måste bytas ut, samt att tillgänglighetsanpassningen
kräver ingrepp i stommen och en ändrad planlösning.
Byggstarten beräknas bli påbörjad i juni 2011, och samtliga lokaler ska vara
färdigställda till mars 2012.
För att finansiera investeringsutgiften föreslår Kruthusen att lån motsvarande
maximalt investeringsbelopp upptas. I den av kommunfullmäktige beslutade
låneramen för Kruthusen avseende 2011 finns tillgängligt låneutrymme om
34 mnkr varför inget särskilt beslut om detta erfordras.
BTH kommer som hyresgäst att teckna hyresavtal med Kruthusen enligt
samma premisser som tidigare, dvs enligt självkostnadsprincipen.
Risken för Kruthusen och kommunen är att avtalslängden på hyresavtalen
inte överensstämmer med den förväntade livslängden för byggnaderna.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
ombyggnad av lokalerna etapp 3 till Blekinge Tekniska Högskola till ett
belopp av maximalt 15,9 mnkr med villkor och principer enligt övriga
hyresavtal med BTH.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.162.701

§ 119
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2010
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter sedvanlig granskning av
förbundets årsredovisning för år 2010 översänt denna tillsammans med
revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut
om förnyad ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna å sin sida tillstyrker
att den upprättade årsredovisningen godkänns och att direktionen samtidigt
på nytt beviljas ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.
Av årsredovisningen framkommer bl.a. att verksamheten uppvisar ett
positivt resultat om knappt 3 miljoner kronor ( enl. budget = 1,1 mnkr) att
jämföra med i stort sett det dubbla för året dessförinnan. I sammanhanget
måste då beaktas att vårdavgifterna redan under löpande år i likhet med
föregående år (retroaktivt) sänkts med motsvarande drygt 4 miljoner kronor
för att begränsa det förväntade överskottet. Förbundets egna kapital uppgick
därefter till 20,7 miljoner kronor vid senaste årsskiftet. Denna ackumulerade
behållning är därmed fortfarande någorlunda i nivå med den långsiktiga nivå
som ansetts som lämplig för förbundets samlade kapital (15 – 18 mnkr).
Förbundet har samtidigt återigen uppfyllt balanskravet för år 2010 och
likaså flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som har
fastställts. Revisorerna rekommenderar dock förbundet att fullfölja den
påbörjade förbättringen av den interna kontrollen genom att även
dokumentera återstående delar avseende vissa ekonomi- och
löneadministrativa rutiner.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktion för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år 2010
och samtidigt även godkänna den av förbundet upprättade årsredovisningen.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.954.040

§ 120
Revidering av dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun”
Ekonomichef Mats Svensson föredra ärendet.
Nuvarande dokument för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun fastställdes av kommunfullmäktige 2008-12-18, § 176.
För att efterlevnaden av styrprinciperna skall fungera optimalt är det viktigt
att det löpande revideras och förbättras för att önskade effekter skall kunna
uppnås. Styrprinciperna fungerar huvudsakligen väl men en otydlighet när
slutligt beslut avseende budgetramar och koncernövergripande mål
fastställs, upplevs i dagsläget. Föreliggande revidering har gjorts med
huvudsakligt syfte att undanröja denna otydlighet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande reviderade dokument för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun,
2. att dokumentet skall träda i kraft 1 juni 2011
3. att upphäva tidigare beslutat dokument – Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun (2008-12-18, § 176).
_______

10 maj 2011 21

Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.217.514

§ 121
Ändring av felparkeringsavgift
Tekniska nämnden har vid sitt möte den 29 mars 2011 föreslagit att
Karlskrona kommun ska ändra nuvarande avgifter för felparkering, samt att
avgiften för felparkering fastställs i fyra olika nivåer istället för nuvarande
två som varit 300 kr resp 400 kr, och där det högre gällt när fordonet stått
trafikfarligt.
De nuvarande avgifterna fastställdes 1991, och i jämförelse med andra
kommuner är tekniska förvaltningens bedömning att Karlskrona kommun
ligger långt under.
Huvudsyftet med de förändrade avgifterna är att få till stånd ett ändrat
beteende och därmed en bättre trafiksituation. Troligt är även att det kan
generera något högre intäkter totalt sett.
Vilka förseelser som ger de olika avgifterna är:
300 kr
• Ej erlagd avgift
• Stått för länge på avgiftsfri plats
500 kr
•
•
700 kr
•
•
•
•

Förbud att parkera
Allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng
Förbud att stanna eller parkera
Plats för visst fordonsslag
Ändamålsplats, busshållplats, vägkorsning och körbana för linjetrafik
Mot färdriktning/längdriktning

1 000 kr
•
Plats för rörelsehindrad
•
Övergångsställe/cykelöverfart
•
Gång-/cykelbana
Det förutsätts av kommunfullmäktige att de förändrade intäkterna används av
tekniska nämnden för underhållsinsatser inom kommunens gatuområde.
Forts
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§ 121 forts
Ändring av felparkeringsavgift
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa de ovan föreslagna felparkeringsavgifterna, samt
2. att de fastställda felparkeringsavgifterna ska börja gälla från och med 1
juli 2011.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.204.103

§ 122
Uppdatering av grafisk profil för Karlskrona kommun.
Jan Lennartsson (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Karlskrona kommuns samlade verksamhet är bred och omfattande med
många olika delar som alla påverkar varumärket. En konsekvent användning
av kommunens grafiska profil ger ett trovärdigt och professionellt intryck
och logotypen är en välkänd kvalitetsstämpel.
Uppdateringen av den grafiska profilen innebär inga stora eller kostsamma
förändringar utan handlar om kompletteringar och anpassningar som gjorts i
samråd med förvaltningar och bolag för att bättre passa verksamheternas
behov. En skyltprofil har också tagits fram och finns nu som bilaga till den
grafiska profilen.
Profilprogrammet finns tillgängligt för alla medarbetare på intranätet och
någon tryckt version görs inte. I samband med uppdateringen av den grafiska
profilen kommer utbildning att ske av berörda personer på de olika
förvaltningarna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta uppdateringen av den grafiska profilen för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet,
2. att den föreslagna grafiska profilen gäller för all nyproduktion från och
med 2011-07-01 samt
3. att ge informationschefen mandat att i fortsättningen själv besluta om
mindre förändring av den grafiska profilen.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.1074.450

§ 123
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2011, § 33, hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av nu gällande
renhållningsordning avseende mindre ändringar i renhållningsordningen för
Karlskrona kommun.
Nu gällande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige
den 26 februari 2009 och är nu i behov av vissa förtydliganden och mindre
ändringar.

De föreslagna förändringarna anses vara av begränsad omfattning enligt
15 kap § 15 i Miljöbalken, vilket medför att kravet på utställning inte
behöver beaktas.
Tekniska nämnden uppmanar även VA/Renhållningsavdelningen att
informera om tömningstider 2012 i god tid på Karlskrona kommuns hemsida.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2011 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) att i samband med revideringen informera om
förändringen dels via hemsidan och del i informationsblad som skickas ut
med fakturorna.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på Sofia Bothorps tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till revidering av nu gällande renhållningsordning avseende
mindre ändringar i renhållningsordningen för Karlskrona kommun, samt
2. att i samband med revideringen informera om förändringen dels via
hemsidan och del i informationsblad som skickas ut med fakturorna.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.87.106

§ 124
Ansvarsfrihet för 2010 för styrelsen för Samordningsförbundet i
Blekinge län.
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har till Karlskrona
kommun – i sin egenskap av en av förbundsmedlemmarna – för prövning
och ställningstagande översänt dels upprättad årsredovisning för 2010, dels
de valda revisorernas revisionsberättelse för samma år.
Samordningsförbundet, som bildades under slutet av år 2006, är rent
juridiskt ett kommunalförbund och därmed en fristående juridisk person.
Förbundets uppgift är att bedriva finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan de deltagande aktörerna. Noteras kan att
Ronneby kommun, som sista kommun i länet, nu har planer på att ansluta
sig till förbundet under år 2011. Det främsta syftet med verksamheten är
sedan att de deltagande enskilda individerna ska uppnå, förbättra eller
återställa den egna förmågan till förvärvsarbete med utgångspunkt från en
effektiv resursanvändning.
Av förbundets senaste årsredovisning framkommer bl.a. att verksamheten
även under år 2010 gott och väl bedrivits inom tillgängliga ekonomiska
ramar. Planerade projekt har samtidigt till största delen kunnat genomföras
och med gott resultat. Utfallet och resultaten under år 2010 har därmed lagt
en bra bas även för 2011 års planerade verksamhet.
I den översända revisionsberättelsen föreslår sedan de valda revisorerna dels
att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2010, dels att den
upprättade årsredovisningen ska godkännas. I revisionsberättelsen
framkommer också att styrelsen för år 2010 har uppnått de fastställda målen
enligt god ekonomisk hushållning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
ansvarsfrihet för år 2010, samt
2. att samtidigt godkänna den av förbundet för år 2010 upprättade
årsredovisningen.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.124.291

§ 125
Nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Utbildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige fått uppdraget att
hitta nya, centralt belägna lokaler till vuxenutbildningen.
Utbildningsförvaltningen har sedan vänt sig till tekniska förvaltningen
med uppdraget att hitta sådana lokaler som kommunfullmäktige
efterfrågar.
Tillsammans har utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning först och främst utvärderat om det funnits några
alternativ inom kommunens egna fastigheter. Inom kommunens befintliga
bestånd fanns endast Rosenfeldtskolans A-hus att tillgå för ett sådant
ändamål. En förstudie/utredning gjordes för att utröna om detta kunde vara
något alternativ till Komvuxlokaler. Av bilaga 1 framgår hur denna utredning
genomfördes och vad resultatet av densamma blev. Eftersom denna
utredning visade att Komvux samlade verksamhet ej kunde inrymmas i
samma fastighet så diskuterades möjligheten att dela upp Komvux
verksamhet i olika delar med olika geografiska placeringar. Verksamhetens
samlade svar på detta alternativ framgår av bilaga 2.
Kvar återstår då det ursprungliga alternativet med fastigheten Viborg 34,
försäkringskassans fd lokaler, fastighetsägare PBA Karlskrona Malmö AB. I
denna fastighet finns tillräcklig lokalyta ledig på plan BV och på plan två för
att inrymma hela vuxenutbildningen, särvux och uppdragsutbildningen.
Dessa lokaler är också relativt lätta att anpassa till de behov som
verksamheten ställer, vilket håller nere ombyggnadskostnaderna och
därigenom även den slutliga hyresnivån.
Den med fastighetsägaren framförhandlade hyresnivån i ett tioårigt
hyresavtal, se bilaga 3, inkluderande de investeringskostnader som krävs för
att ställa lokalerna i det skick som verksamheten kräver, uppgår till 3.650 tkr
per år, exklusive ”hushållsel” (vilken beräknas ligga runt 150 tkr per år).
Kommunen äger rätt att träda ur detta avtal efter fem år. Restvärdelösen om
så blir fallet uppgår till 8,2 Mkr, vilket motsvarar en kalkylränta på 5% och
annuitetsberäkning.
För att möjliggöra tidplanen med inflyttning snarast, måste projektering och
viss rivning påbörjas omgående. Utbildningsförvaltningen ställer därför
garantier upp till 1,0 Mkr till fastighetsägaren för att täcka de kostnader som
kommer att upparbetas fram till dess att kommunfullmäktige beslutar i detta
ärende. Skulle kommunfullmäktige avslå hemställan så går denna garanti in
och ersätter fastighetsägaren för gjorda utlägg upp till 1,0 Mkr. Forts
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§ 125 forts
Nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april, § 95 återremitterat
ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att teckna ett
tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 3.650 tkr per år med PBA
Karlskrona Malmö AB avseende lokaler för vuxenutbildningen i fastigheten
Viborg 34, med inflyttning senast 1 december 2011.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.180.701

§ 126
Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för
Vårdförbundet Blekinge.

Jan Lennartsson (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Direktionen för Vårdförbundet Blekinge beslutade den 25 mars 2011 att
lämna förslag till medlemskommunerna avseende förändringar i den
nuvarande förbundsordningen för kommunalförbundet. Ändringar i
förbundsordningen ska beslutas av varje medlems fullmäktige. Samtidigt
föreslår direktionen ett namnbyte på förbundet.
Förslaget innebär en förändring i den bestämmelse i förbundsordningen
som behandlar förbundets ändamål. För att undvika att varje nytt uppdrag
till förbundet föranleder en ändring av förbundsordningen föreslås en
justering där Vårdförbundets uppdrag uttrycks mer som ett ramuppdrag.
Förslaget innebär också en återgång till den tidigare ordningen, att varje
medlems kommunfullmäktige utser en revisor, från den idag rådande
ordningen att Karlshamns kommun utser fem revisorer efter samråd med
övriga medlemmar.
Direktionen föreslår också ett namnbyte på förbundet bl a för att undvika
att detta förväxlas med fackförbundet Vårdförbundet. Det nya namn som
föreslås är Kommunsamverkan Cura individutveckling.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa det av direktionen översända förslaget till reviderad
förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge att gälla så snart samtliga
medlemmars kommunfullmäktige fattat beslut därom
2. att godkänna namnbytet för förbundet till det nya namnet
Kommunsamverkan Cura individutveckling.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.315.829

§ 127
Svar på medborgarförslag om en skatehall i Wämöhallen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010
§ 68 av Mattis Lindberg. Förslaget är en skatehall i Wämöhallen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 14 mars 2011, § 34 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid tidigare beredning av
ärendet konstaterades i samråd med tekniska förvaltningen att Wämöhallen låg
på kontaminerad mark vilket gjorde det olämpligt att nyttja hallen då farliga
gaser kunde tränga in i och koncentreras i hallen. Markföroreningarna gör det
också olämpligt att bygga en ny hall på marken om inte bygget föregås av en
sanering. Sedan tidigare beredning av ärendet har förutsättningarna för
medborgarförslaget förändrats då Wämöhallen har rivits.
Med anledning av att nuvarande hall för skating är i dåligt skick och kommer att
rivas, samt på grund av det stora intresse och växande behov som finns för en
skateanläggning, påbörjade idrotts- och fritidsförvaltningen i slutet av
föregående år en utredning kring skating. Utredningen syftar till att undersöka
vilka möjligheter som finns för skating samt utformning och placering av
anläggning. Utredningen sker i samråd med skateföreningen samt med andra
skejtande ungdomar då det är viktigt att ta tillvara på ungdomarnas synpunkter,
behov och önskemål i ärendet. Ur skateföreningens synvinkel var området inte
lämpligt. Föreningen vill ha en inomhusanläggning.
Eftersom Wämöhallen är riven är det inte möjligt att använda byggnaden till
skating. I kommunen pågår en omfattande utredning kring vilka behov och
möjligheter som finns för skateverksamhet samt vilka lösningar som kan finnas
för att möta dessa behov.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
KS.SEF2010.130.460
Akten
§ 128
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom förskola, skola,
familjedaghem och fritidshem.
Kostchef Eva Wrobel föredrar ärendet.
Kostpolicyns syfte
• att ansvariga gemensamt arbetar aktivt för att i förskola och skola
främja bra matvanor och förmedla matglädje till våra matgäster
•

att klargöra rättigheter och ansvar kring måltid- och kostfrågor inom
den kommunala verksamheten

•

att tydliggöra vilka riktlinjer som gäller för måltidsverksamheten

•

att tydliggöra vilka förväntningar som är realistiska att ställa på
måltider och måltidssituationen

•

att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga
måltider vad gäller innehåll och omfattning för de olika
måltidsverksamheterna samt att skapa en ambitionsnivå där kost
verksamheten arbetar för en hög och jämn kvalité på samtliga
enheter.

Justeringar gjorda i kostpolicyn utifrån inkomna remissvar.
Serviceförvaltningen har översänt förslag till kostpolicy för
måltidsverksamheten till utbildningsnämnden samt till barn- och
ungdomsnämnden för yttrande.
Följande justeringar har gjort i kostpolicyn utifrån inkomna remisssvar:
Under avsnittet måltidernas sammansättning görs följande justering:
”Halv- eller helfabrikat ska endast användas i undantagsfall”
Punkt 5, ”ekologiska produkter skall utökas successivt när tillgänglighet
finns och ekonomiska förutsättningar skall ges till detta.
Måltidsverksamheten i Karlskrona kommun skall följa övergripande mål
gällande andelen inköpta ekologiska livsmedel
Punkt 8, ”Transport av mat skall minimeras”
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§ 128 forts
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom förskola, skola,
familjedaghem och fritidshem.
Under avsnittet ansvarfördelning görs följande förtydligande:
Punkt 3, att följa upp hur verksamheterna efterlever policyn är en del
av kvalitetsuppföljningen och ansvaret vilar på serviceförvaltningen att
genomföra utvärdering och revidering av kostpolicyn. Köpande förvaltning
skall medverka och ges möjlighet till att framföra synpunkter i utvärderingar
och uppföljningar av kostpolicyn och måltidsverksamheten.
Övriga justeringar i Kostpolicyn
I samband med fastställandet av kostpolicyn föreslår kostenheten att
måltidsverksamheten inom Karlskrona kommun frångår Livsmedelsverkets
rekommendationer angående att endast servera lättmjölk till våra barn och
elever i förskola och skola. Orsaken till detta är att ge våra gäster valfrihet
samt minska tillsatserna i våra måltider. Livsmedelsverket
rekommendationer och syfte med att servera lättprodukter är följande:
” I dag får nästan alla barn i Sverige i sig mindre fleromättat fett men mer
mättat fett än rekommenderat. Risken att få höga blodfetter, som senare i
livet kan leda till hjärtsjukdom, minskar om man byter ut en del av det
mättade fettet mot fleromättat omega-3- och omega-6-fett. Ett enkelt sätt att
göra det är att ersätta fet mjölk och smör med lättmjölk och nyckelhålsmärkt
margarin. Därför rekommenderar vi det i våra råd om bra mat i skolan”
Följande åtgärder kan vidtas för måltidsverksamheter om man väljer att inte
följa livsmedelsverkets rekommendationer kring servering av lättprodukter:
•

För att få minska intaget av mättat fett måste man minska på andra
produkter med högt innehåll av mättat fett, till exempel ost och
charkprodukter som korv och smörgåspålägg. Använda vegetabiliska
oljor och margarin i matlagningen för att öka andelen fleromättat fett
samt minska andelen produkter i matlagningen som innehåller mättat
fett.

•

Justering av kostpolicyn under följande rubriken Matglädje – mål,
Måltidsverksamheten inom Karlskrona kommun skall följa:

•

Avsteg från Livsmedelsverkets rekommendationer är dock tillåtet
gällande lättprodukter.
Ny skollag 1 juli 2011
Övrigt som framkommit i remissvaren gäller den nya skollagen som träder i
kraft den 1 juli 2011 där ställs krav på att skolelevernas mat inte bara skall
vara kostnadsfri utan även näringsriktig.
Forts
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§ 128 forts
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom förskola, skola,
familjedaghem och fritidshem.
I kostpolicyn görs följande justering under avsnittet
Måltider – riktlinjer, Huvudregler för måltiderna är:
•

Att måltiden skall uppfylla kraven på näringsriktighet enligt
skollagen

I nuläget arbetar kostenheten med att ta fram verktyg för att kunna följa upp
kraven i nya skollagen.
Följande verktyg används idag inom delar av måltidsverksamheten för bla
näringsberäkning av måltider:
•

Kostdatasystemet Matilda

Kostenheten kommer även att utvärdera möjligheten att arbeta med
”SkolmatSverige” som har tagit fram ett verktyg för kommuner för att
utvärdera och utveckla kvaliteten på skolmåltiderna i samband med de nya
kraven på näringsriktighet i skollagen. SkolmatSverige lanserar hösten 2011
ett kostnadsfritt kommersiellt obundet verktyg som hjälper skolor och
kommuner att bedöma och utveckla kvaliteten på skolmåltiderna.
Mats Lindbom (C) och Christina Mattisson yrkar bifall på allmänna
utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1.att kostpolicyn justeras efter ovan nämnda förslag utifrån inkomna
remissvar
2. att kostpolicyn skall antas som styrande dokument för
måltidsverksamheten inom Karlskrona kommun
3. att Karlskrona kommun frångår Livsmedelsverkets rekommendationer att
endast servera lättmjölk i förskola/skolan utan även serverar standardmjölk
som alternativ, samt
4. att kostenheten ges i uppdrag att ta fram verktyg för uppföljning av
näringsriktighet i måltiden som serveras till våra barn och elever.
______

10 maj 2011 33

Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.538.822

§ 129
Svar på medborgarförslag om rabatt på inträdesavgift till simhall.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2010 § 176 av Berit Svensson. Förslaget är att pensionärer och studenter kan
köpa 10-kort för 300 kronor. Detta då förslagsställaren som medlem i en
pensionärsorganisation kan bada för 300 kronor per termin i terminsavgift till
föreningen på föreningens bokade badtid, men som privatperson måste betala
500 kronor för ett 10-kort, något som blir dyrare.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 14 mars 2011, § 31 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att föreningar fyller inte endast
den funktionen att de tillhandahåller aktiviteter för sina medlemmar, utan
fyller också en viktig social funktion i samhället. Genom föreningar kan
människor från olika grupper träffas vilket bidrar till större sociala nätverk,
demokrati, gemensam värdegrund, integration och förståelse för andra
människor. Tillsammans bidrar dessa faktorer till större välbefinnande och en
bättre folkhälsa i kommunen. På grund av denna viktiga samhällsfunktion
samt av anledningen att föreningar ofta drivs helt på ideell basis premieras
föreningar genom andra taxor än privatpersoner och företag.
I samhället finns olika grupper av människor som alla har olika ekonomiska
och sociala förutsättningar. Pensionärer, både ålderspensionärer och
förtidspensionerade, har olika förutsättningar. Andra grupper som arbetslösa,
ensamstående föräldrar, sjukskrivna, storfamiljer och nysvenskar har också
olika ekonomiska förutsättningar. Kommunens taxa i simhallarna gäller
därför för alla vuxna förutom studenter som uppvisar CSN-legitimation.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______

10 maj 2011 34

Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.46.861

§ 130
Svar på medborgarförslag om en friluftsscen i bergbrottet på Tjurkö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari
2011 § 4 av Karl-Eric Troedsson. Förslaget är att planera för en fantastisk
friluftsscen ute i bergbrottet på Tjurkö.
Kulturnämnden har i beslut den 22 mars 2011, § 31 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att idén är god.
Det har på andra håll i Sverige genomförts liknande projekt med gott resultat.
Det har också genom åren hållits en del konserter i nämnda stenbrott.
Ett sådant här projekt är förenat med stora kostnader för att kunna möta de
krav som idag ställs från artister och arrangörer.
Den typen av finansiering finns det tyvärr inte utrymme för i kulturnämndens
budget för tillfället.
Att projektet skulle påbörjas som ett lokalt, ideellt projekt på lång sikt, och
under tiden hitta lämplig och nödvändig finansiering, skulle kunna vara en
möjlig väg.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.490.009

§ 131
Svar på medborgarförslag om redovisning och förteckning av beslut
fattade på delegation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2010 § 144 av Bertil Ahnlund. Förslaget är att redovisning och förteckning
av beslut fattade på delegation bifogas de beslutsprotokolls som publiceras
på nätet.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 13 april 2011, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att alla nämnder har en
delegationsordning där nämnden har beslutat vilken befattning som har fått
delegation, med vidaredelegation i vissa fall, på en viss typ av ärenden. De
ärenden som är beslutade på delegation ska sedan redovisas till nämnden.
Detta görs av alla kommunens nämnder. Tyvärr så ser presentationen av
delegationslistan olika ut i nämndernas protokoll.
För att ge bra information ska delegationslistan ange vad ärendet berör. På
grund av sekretessregler och personuppgiftslagen så kan inte listan vara
detaljerad med namn och personnummer.
Både vad gäller kallelse och protokoll försöker kommunen arbeta på ett
enhetligt sätt. Vi ska även se till så att alla nämnder presenterar
delegationslistan på ett likvärdigt sätt utifrån verksamhetens art. Det ska
tydligt framgå vilka ärenden som är beslutade på delegation.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.444.512

§ 132
Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning och farthinder på
Lingonvägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september
2010 § 129 av Christian Wentzel. Förslaget är en hastighetssänkning
från 50 km/h till 30 km/h på Lingonvägen i Karlskrona och att två
farthinder anläggs på Lingonvägens sträckning från vägstart till
T-korsningen och att hindren utförs antingen permanent med asfalt eller
löstagbara.
Tekniska nämnden har i beslut den 29 mars 2011, § 35 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att sänka hastigheten till 30 km/h är
Karlskrona restriktiva med på lokalgator. Lingonvägen är dessutom en
återvändsgränd och således är där ingen genomfartstrafik och vid problem på
lokalgator anläggs bara vägbulor i undantagsfall.
Nämnden hänvisar förslagsställaren till Karlskrona kommuns
hemsida där man kan ansöka om att få sätta upp blomlådor på vägen för att
sänka hastigheten
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Tekniska nämnden
Akten

KS2010.313.814

§ 133
Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010
§ 68 av Erika Andersson. Förslaget är fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården.
Tekniska nämnden har i beslut den 29 mars 2011, § 37 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Bastasjö friluftsområde ska enligt
Översiktsplan 2030 fortsätta att utvecklas som Karlskrona kommuns stora
rekreationsområde och föreslås kopplas samman med friluftsområdena vid
Mörtsjöåsen och i Rödeby. I planen föreslås också bostadsutbyggnad i
området, vilket kan innebära förändringar i redan befintliga spår och stigar i
Bastasjöområdet. Karlskona-Lyckå Ridklubb nyttjar idag ridvägarna och
stigarna i Bastasjö. Ridskolan kan dock komma att flyttas. Beroende på
eventuell ny lokalisering och om möjlighet finns att anlägga ridvägar och
stigar i det nya området kan ridbehoven i Bastasjö komma att förändras. Det
är också viktigt att ha i åtanke att för många stigar och vägar i ett område kan
få det att kännas splittrat och minska känslan av att man befinner sig i ett
naturområde.
En fördjupad översiktsplan är föreslagen att göras kring Bastasjöområdet.
I kommunen ser man också över möjligheterna att ta fram en mångbruksplan
som bland annat visar hur olika intressenter kan samexistera i och
nyttja området. Dessa båda planer bör göras i samarbete med varandra.
När områdets framtid är utredd kan det bli aktuellt att anlägga nya ridvägar.
På grund av de osäkerheter som finns kring Bastasjöområdet och att det för
närvarande saknas ekonomiska medel är det i nuläget inte aktuellt att
anlägga i nya ridvägar i området.
Samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen har skett.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 maj 2011 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återemitteras för ny beredning och att
följande beaktas; att då ekonomin så tillåter ska ridvägar nordväst om
Bastasjö anläggas.
Mats Lindbom (C) och Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till Börje Dovstads
återremissyrkande.
Forts

10 maj 2011 38

§ 133 forts
Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras.
_______
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Kommunfullmäktige
KS2010.415.510
Akten
§ 134
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen i Lyckebyområdet.
Tommy Olsson (KD) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti
2010 § 111 av Per Thorngren. Förslaget är att utvecklingen av Verköhamnen
har medfört och kommer att medföra ytterligare påfrestningar i området och
vill att kommunen omgående ser över den trafiksituation som råder i
Lyckeby, inklusive bättre anslutningsväg till Verkö hamn varvid framför allt
gällande plan för Bengtsaleden bör beaktas.
Tekniska nämnden har i beslut den 29 mars 2011, § 36 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med fastställande av
översiktsplanen 2030, gav kommunfullmäktige miljö- och byggnadsnämnden
i uppdrag att göra en fördjupad översiktsplan över Lyckebyområdet.
Inriktning och bakgrund kan antas baseras på frågor beträffande öst- västliga
förbindelser mellanstaden - Vedeby/Lyckeby, samt trafikfrågor i Lyckebyområdet, med fokus på oönskad smittrafik till och från Verkö.
Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens begäran om medel för
upphävande av detaljplan för vägförbindelse Köpingegård - Lösen
(Bengtsaleden) har kommunstyrelsen den 1 februari 2011 bland annat
beslutat följande:
att hänskjuta miljö- och byggnadsnämndens yrkande om en utökad
budgetram för genomförande av uppdraget avseende upphävande av
detaljplanen för vägförbindelse Köpingegård - Lösen (Bengtsaleden) till
kommande budgetberedning, samt
att arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lyckeby genomförs i
samband med processen avseende upphävande av detaljplanen för
Bengtsaleden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
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§ 135
Anmälningsärenden
Christina Mattisson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Skåne län;
a) Beslut 2011-04-01, dnr 211-5684—5688-2010, tillstånd enligt lagen
(1998:150) om allmän kameraövervakning.
3. Förvaltningsrätten i Växjö
a) Dom 2011-03-30, mål nr 5318-10, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL-angående beslut av personaldelegation.
4. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 11:11, Arbetsdomstolens dom 2011 nr 13 om en arbetsledare genom vissa
uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels diskriminering i
form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexuella
trakasserier, dels repressalier.
b) 11:12, Arbetsdomstolens dom 2011 nr 15 om det förelegat vägande skäl
för förflyttning av en undersköterska på grund av samarbetsproblem.
5. Minnesanteckning 2011-03-18, angående kameraövervakning
Blekingeplantan.
6. Brev från Miljöminister Andreas Carlgren, om skogens mångfald handlar
om vår framtid.
7. Anmälan om vidaredelegation enligt delegationsordning för
kommunledningsförvaltningen, 2011-02-08.
8. Attestlista för kommunledningsförvaltningen 2011-03-23.
9. Till SKTF, svar på skrivelse 2011-03-29 om begäran om rapport
beträffande det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2010.
10. SKTF, angående SKTF:s begäran om kommunens rapport beträffande
det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2010 enligt er beteckning
KS2011.139.026.
11. Anmälan om försäljning av fastigheten Installationen 9, Karlskrona
kommun.
12. Protokoll 2011-03-24 från Samverkansnämnden i Blekinge.
13. Protokoll 2010-12-07 från personaldelegationen, Karlskrona kommun.
14. Brev från Försäkringskassan angående Försäkringskassans indragningar
av servicekontor.
15. Attestlista för serviceförvaltningen 2011-03-30.
16. Brev om att gode män inte kan få ut sitt arvode från sina huvudmän.
Forts
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§ 135 forts
Anmälningsärenden
17. Beslut, väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd om
öppningstider för Hasslöbron på väg 673 i Karlskrona och Ronneby
kommuner, Blekinge län.
18. Beslut socialnämnden 20110328 § 42, förslag om att ingå KRAMIsamverkan Blekinge Län.
19. Beslut kulturnämnden 2011-03-22 § 32, samverkansavtal avseende
besökscentrum för världsarvet.
20. Valmyndigheten, beslut 2011-04-11, dnr 11-065/1, stadsbidrag för
anordnande av förtida röstning i samband med omvalen den 15 maj 2011.
21.Attestlista skattefördelning 2011-04-01.
22. Samverkansplan för biosfärsområde Blekinge Arkipelag.
23. Årsredovisning 2010 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
24. Energimyndigheten, information 2011-04-14, Revidering riksintresse
vindbruk under 2011- 2012.
25. Revidering av Riktlinjer för Karlskrona i Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
_____
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 5 april 2011, kl 08.30-14.20
Sammanträdet ajourneras kl. 10.55-13.30, 14.45-14.50

Beslutande:

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

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Christina Mattisson (S)
Lars Hildingsson (S)
Patrik Hansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S) kl 13.30-14.20
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP) jäv §§ 76 punkt 9, § 88-89
Tommy Olsson (KD) jäv §§ 76 punkt 9, § 88-89

Tjänstgörande

ersättare

Oscar Dyberg (S) kl 08.30-10.55 §§ 76
Nicklas Platow (M)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Anna Ekström (FP) §§ 76 punkt 9, 88-89
Inga- Lill Siggelsten Blum (KD) §§ 76 punkt 9, 88-89

Närvarande

ersättare

Oscar Dyberg (S) kl 13.30-14.20 §§ 77-108
Lisbeth Bengtsson (S)
Magnus Johansson (S) kl 08.30-10.55 §§ 76
Håkan Eriksson (S)
Emma Swahn Nilsson (M)
Arnstein Njåstad (M) kl 08.30-10.55 §§ 76
Peter Glimvall (M)
Anna Ekström (FP) §§ 76 punkt 1-8, §§ 77-87, 90-107
Maria Persson (C)
Inga- Lill Siggelsten Blum (KD) §§ 76 punkt 1-8, §§ 7787, 90-107

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Informationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Controller Helena Olsson kl 08.30-08.40 §§ 76, 79
Personalspecialist Henrik Sundihn kl 08.30-08.40 §§ 76,
79
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Controller Maria Stivén kl 08.40-08.50 §§ 76, 80
Personalspecialist Nina Andrén kl 08.40-08.50 §§ 76, 80
Controller Ida Colvin kl 08.40-08.50 §§ 76, 80
Fastighetschef Anders Kumlin kl 09.10-10.30 §§ 76, 82,
95
Förvaltningschef Göran Palmér kl 09.15-10.30 §§ 76, 95
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson kl
10.40Redovisningschef Bengt Nilsson kl 09.45-10.45 §§ 76,
87, 106
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 09.45 §§ 76, 87
Assistent Marie Lindeblad kl 08.30-08.40 §§ 76 punkt 1
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark kl 08.40-14.20 §§
76 punkt 2- 108

Utses att justera

Tommy Olsson (KD) 76 punkt 1-8, §§ 77-87, 90-108
Mats Lindbom (C) §§ 76 punkt 9, §§ 88-89

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 76 punkt 1
Marie Lindeblad
……………………………………… § 76 punkt 2-108
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Tommy Olsson §§ 76 punkt 1-6, §§ 77-87, 90-108

Justeringsledamot

………………………………………
Mats Lindbom §§ 76 punkt 7, §§ 88-89
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

april 2011 anslagits på kommunens
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§ 76
Informationer och föredragningar
Ledamot Tommy Olsson (KD) och Börje Dovstad (FP) anmäler jäv på punkt
7 och lämnar sammanträdeslokalen.
1. Uppföljning per den 28 februari 2011 för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 2010, föredras av
controller Helena Olsson och personalspecialist Henrik Sundihn.
2. Uppföljning per den 28 februari 2011 för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen, föredras av controller
Maria Stivén och personalspecialist Nina Andrén.
3. Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Spandelstorpsskolan, föredras av fastighetschef Anders Kumlin.
4. Nya lokaler för vuxenutbildningen, föredras av förvaltningschef Göran
Palmér och fastighetschef Anders Kumlin.
5. Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson, VD
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och personalchef Anneli Ekström.
6. Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande
investeringsmede, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson.
7. Exploateringsavtal för detaljplan Kölen m, fl (Hästö Marina), Karlskrona
kommun, Blekinge län, föredras av mark- och exploateringschef Hans- Olof
Hansson.
________
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Handläggare
Akten
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KS2008.508.007

§ 77
Granskning av inköp i Karlskrona kommun.
Ernst & Young har, på uppdrag av Karlskrona kommuns revisorer,
genomfört en granskning av kommunens organisation för styrning av inköp
och upphandling. Granskningen syftade till att bedöma om inköpen gjorts på
ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Granskningen syftade också till att
belysa övergripande hur inköp sker.
Fördjupad granskning har skett vid kulturförvaltningen, tekniska
förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt Affärsverken AB.
Roller och ansvar för inköp bedöms vara tydliga och granskningen visar
sammantaget att det stöd och den kompetens som kommunens
upphandlingsenhet kan ge, värderas högt av förvaltningar och bolag.
I revisionsrapporten har följande förbättringsområden identifierats:
1. Såväl kommunledning som de granskande förvaltningarna bör
förstärka den interna kontrollen. Systematisk uppföljning bör göras
av avtalstrohet samt av följsamheten till kommunens riktlinjer på
området.
2. Samtliga av kommunfullmäktiges styrdokument kopplat till inköp,
upphandling och attest bör ses över och uppdateras utifrån bl.a.
aktuell lagstiftning. Det är angeläget att styrdokument
implementeras i organisationen och görs kända bland
verksamhetsansvariga.
3. Kommunledningen bör överväga att utveckla system för att mer
strukturerat fånga upp möjligheter till ökad samordning,
effektivisering och volymkoncentrering i inköpshanteringen.
4. Såväl kommunledningen som förvaltningar och bolag bör överväga
att ta fram mål och nyckeltal för att styra och följa upp inköp.
5. Leverantörsuppföljningen bör utvecklas och systematiseras.
Dessa områden kan kategoriseras utifrån styrning, implementering och
samverkan samt uppföljning. Serviceförvaltningens svar redovisas nedan.
Styrning
De centrala dokument som i huvudsak styr organisationens hantering av
inköp och upphandling är Riktlinjer för attest, Riktlinjer för intern kontroll i
Karlskrona kommun samt Upphandlings- och inköpspolicy för Karlskrona
kommun. Av dessa styrdokument är Riktlinjer för attest (2010-11-25,
§178) och Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun (2009-05-28,
Forts
§103) utifrån vår bedömning aktuella samt ändamålsenliga.
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§ 77 forts
Granskning av inköp i Karlskrona kommun.
Avseende organisationens Upphandlings- och inköpspolicy är dokumenten
till stora delar inaktuella. Upphandlingsenheten arbetar för närvarande med
att ta fram förslag till ny upphandlingspolicy, arbetet förväntas vara klart
under hösten 2011.
Implementering och samverkan
Karlskrona kommuns styrdokument kommuniceras till organisationen via
protokoll från kommunfullmäktige, intranät med mera. Därutöver erbjuder
Upphandlingsenheten konsultation och utbildning vid behov. Dock saknas
mellan förvaltningarna gemensam struktur för vilka funktioner som hanterar
inköp vilket till del motverkar riktad informationsspridning likväl som
riktade utbildningsinsatser.
Avsaknaden av ovan nämnda gemensamma struktur motverkar vidare en
optimering av samordning, effektivisering och volymkoncentrering mellan
organisationens olika delar.
Upphandlingsenheten planerar en utbildning för att certifiera de personer
som hanterar inköp i organisationen i syfte att skapa tydliga rutiner. Planerad
start för denna insats blir 2012.
Uppföljning
Inom ram för Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun upprättar
respektive förvaltning internkontrollplaner för systematisk uppföljning
utifrån verksamhetsområde. Detta innebär att systematisk uppföljning av
avtalstrohet, följsamhet till riktlinjer avseende inköp och upphandling med
mera inte nödvändigtvis genomförs på alla förvaltningar varje år då andra
områden kan prioriteras högre utifrån förvaltningens verksamhetsinriktning.
Utöver ovanstående genomför upphandlingsenheten viss uppföljning av hur
organisationen hanterar inköp och upphandling. Serviceförvaltningens ställer
sig dock bakom granskningens slutsatser då upphandlingsenhetens
uppföljning i omfattning inte har praktisk möjlighet att kompensera andra
eventuella brister.
Slutsatser
Granskningen visar på många viktiga utvecklingsområden. Styrning,
uppföljning och samverkan finns men är inte i alla delar systematiserad
och/eller sker inte i tillräcklig omfattning. För närvarande arbetar
Upphandlingsenheten, som tidigare nämnts, med att ta fram förslag till ny
upphandlingspolicy. Parallellt med detta pågår, på Upphandlingsenheten,
även en process där man söker förslag till lösningar på övriga svaga områden
granskningen identifierat. Ett långsiktigt mål är att titta på möjligheterna att
implementera ett beställningssystem, kopplat till avtal och elektronisk
handel, i syfte att förenkla för beställaren att göra korrekta inköp.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att översända upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten till
revisorerna.
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Handläggare
Akten
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KS.SEF2010.111.012

§ 77
Utvärdering av serviceförvaltningens vision och mål
I samband med att kommunstyrelsen tog beslut om serviceförvaltningens
måldokument den 2 november 2010 tog också kommunstyrelsen beslut om
att en utvärdering utifrån serviceförvaltningens vision skulle göras och
redovisas senast den 30 april 2011.
Serviceförvaltningens vision lyder som följer: ”Serviceförvaltningen ska
genom samverkan, engagemang och förtroende alltid upplevas som en trygg
och pålitlig samarbetspartner”.
Enligt Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun, vilken är
fastställd av kommunfullmäktige den 18 december 2008, definieras en vision
som ett önskat framtida tillstånd vilken kan ha ett tidsperspektiv på 10-15 år.
Då arbetet med att bryta ner serviceförvaltningens övergripande mål just
startat inom förvaltningens enheter och förvaltningen också i detta arbete
kommer att sätta ihop en kundenkät med frågor från respektive enhet,
kommer en första utvärdering av serviceförvaltningens vision inte att kunna
genomföras förrän detta arbete är färdigt. Utvärderingen kommer därmed att
ske genom redovisning av kommunstyrelsen beslutade mål.
I samband med att kommunstyrelsen tog beslut om serviceförvaltningens
internbudget 2011 samt verksamhetsplan för åren 2011-2013 den 11 januari
2011, togs också beslut om att måluppföljning skulle redovisas i samband
med årsbokslut.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 mars 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunstyrelsen beslutar
att en första utvärdering sker genom redovisning av mål i samband med
årsbokslut 2011.

5 april 2011

Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Controller SEF
Akten

KS.SEF 2011.54.041

§ 78
Uppföljning per den 28 februari 2011 för kommunstyrelsen /
Serviceförvaltningen.
Controller Helena Olsson och personalspecialist Henrik Sundihn föredrar
ärendet.
Serviceförvaltningen lämnar härmed följande uppföljningsrapport per
februari 2011. Utifrån redovisat resultat per februari månad redovisar ingen
enhetschef någon förväntad avvikelse från budget, varför prognosen för
förvaltningen som helhet är 0,0 Mkr för 2011.
Kommunstyrelsens/serviceförvaltningens nettoanslag för 2011 uppgår till
72,6 Mkr.
Serviceförvaltningen har med skrivelse daterad den 14 mars 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för februari månad 2011.
______
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Ekonomienheten
Controller KLF
Akten

KS2011.192.041

§ 80
Uppföljning per den 28 februari 2011 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen
Controller Maria Stivén och personalspecialist Nina Andrén föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens beräknar uppvisa ett
Resultat i balans för verksamheterna 2011.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen har för 2010 totalt en
budgetram om 181,6 Mkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 8 februari
2011 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för februari månad 2011.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.492.043

§ 81
Ändrat ansvar får vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.
Äldrenämnden/äldreförvaltningen och
handikappnämnden/handikappförvaltningen är nu ense om att såväl
ansvaret som de ekonomiska medlen för vissa hälso- och
sjukvårdsinsatser ska överföras från hittills äldrenämnden till framöver
handikappnämnden. Sedan omsorgsnämndens delning år 2001 har
nämligen äldreförvaltningen försett handikappförvaltningen med
erforderliga sjuksköterske- och sjukgymnastresurser och tillhörande
vissa sjukvårdsprodukter.
Nämnderna har däremot nu enats om att det är lämpligast att
handikappnämnden i stället får ett helhetsansvar för detta
ansvarsområde inkluderande då även budgetansvaret. Förändringen
skapar samtidigt förutsättningar för ett mer optimalt resursutnyttjande
och en än tryggare och säkrare vård samt en bättre arbetsmiljö för den
berörda personalen.
Den budgetmässiga regleringen omfattar sammantaget 1 627 500
kronor per helår och avser således kostnader för personal samt
sjukvårds- och inkontinensprodukter. Den ekonomiska regleringen
föreslås samtidigt ske redan från den 1 januari 2011 dvs. med en viss
retroaktiv verkan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna den föreslagna överföringen av ansvaret för vissa
hälso- och sjukvårdsinsatser från äldrenämnden till handikappnämnden,
2. att med giltighet från den 1 januari 2011 omdisponera sammantaget
1 628 000 kronor från äldrenämndens fastställda budgetram till
handikappnämndens budgetram, samt
3. att handikappnämnden även fortsättningsvis ska kunna utnyttja
äldrenämndens jourorganisation som en fri nyttighet under kvällar,
nätter och helger.
______

5 april 2011 12

Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

KS2011.150.291

§ 82
Projekterings- och investeringstillstånd för Spandelstorpskolans
utbyggnad
Fatighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden vill ha kommunstyrelsens godkännande till att – på
uppdrag av barn- och ungdomsnämnden – omgående påbörja en
projektering av nödvändig utbyggnad av Spandelstorpskolan i Lyckeby.
Behovet sammanhänger med den förestående kraftiga ökningen av
antalet elever vid skolan, vilket då ställer krav på såväl ökade
undervisningsytor som större skolmåltidslokal. Den tänkta utbyggnaden
behöver för övrigt vara klar redan till höstterminen 2011, varför
tekniska nämnden samtidigt begär att också få ett investeringstillstånd
för projektet.
Investeringsutgiften har preliminärt beräknats till sammanlagt ca 7,0
miljoner kronor, varav själva projekteringen beräknats till ca 0,7
miljoner kronor. Detta är då betydligt dyrare än vad som tidigare
antagits för en tidigare planerad smärre om-/utbyggnad av skolan.
Finansieringen av projektet är därför nu tänkt att kunna ske genom
ianspråktagande av dels vissa redan under år 2010 avsatta medel för den
begränsade om-/utbyggnaden av skolan, dels vissa medel i
investeringsbudgeten 2010 som frigjorts genom att annat/andra projekt
strukits eller blivit billigare än planerat. I avvaktan på fullmäktiges
kommande beslut kring överföring av investeringsmedel från år 2010
till 2011 föreslås projektet i stället inledningsvis finansieras genom en
omdisponering av medel inom investeringsramen för
Fastighetsverksamhet i Budget 2011. Detta beslut kan således fattas av
tekniska nämnden självt.
När det sedan gäller de till följd av projektet tillkommande drift- och
lokalkostnaderna uppger barn- och ungdomsförvaltningen nu att dessa
inte fullt ut kan inrymmas inom de för de närmaste åren tilldelade
budgetramarna utan ett visst medelstillskott krävs. Med hänvisning till
detta faktum bör därför planeringen göras om med inriktningen att
omforma projektet, så att de tillkommande lokalkostnaderna i stället
kan inrymmas inom barn- och ungdomsnämndens nu tilldelade
budgetramar. I nuläget bör därför enbart ett projekteringstillstånd
beviljas och tekniska nämnden får därefter återkomma med en ny
framställan om eventuellt investeringstillstånd.
Forts
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§ 82 forts
Projekterings- och investeringstillstånd för Spandelstorpskolans
utbyggnad
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 mars 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, samt
yrkar att uppdra åt tekniska nämnden och barn- och ungdomsnämnden
att inför och under projekteringsarbetet samråda med berörda barn och
föräldrar.
Tommy Olsson (KD), Nicklas Platow (M) och Börje Dovstad (FP)
yrkar bifall på Patriks Hanssons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att bevilja tekniska nämnden projekteringstillstånd för projektet
”utbyggnad av Spandelstorps skola”,
2. att samtidigt uppdra till tekniska nämnden att - i samråd med barnoch ungdomsnämnden - reducera den beräknade investeringsutgiften
för projektet genom att utreda alternativa billigare lösningar, och först
därefter återkomma med en ny framställan om investeringstillstånd,
3. att barn- och ungdomsnämnden ska ansvara för nedlagda
projekteringskostnader i det fall projektet inte fullföljs, samt
4. att uppdra åt tekniska nämnden och barn- och ungdomsnämnden att
inför och under projekteringsarbetet samråda med berörda barn och
föräldrar.
_____
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunarkivet
Akten

KS2011.169.004

§ 83
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
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.
Inspektion
Under februari och mars 2011 har förhållandena 2010 kontrollerats hos
samtliga kommunala organ som står under arkivmyndighetens tillsyn.
Sedan föregående inspektion har i stort sett alla facknämnder och samtliga
bolag upprättat lagstadgade dokument och utfört föreskriven gallring.
Samtliga facknämnder och bolag har uppdaterat sina arkivförteckningar.
Kommunarkivets personal har under 2010 hos flera förvaltningar utfört
gallring och leverans av material till kommunarkivet. Mängden leveranser,
samt det faktum att det även framöver beräknas ske stora leveranser av
material framförallt från skolor, tekniska förvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen gör att kommunarkivet börjar bli fullt. Inom
ett par år kommer kommunarkivets arkivlokaler att behöva utökas.
Barn- och Ungdomsförvaltningen bör framöver lägga större vikt vid
ärendehanteringen och hanteringen av arkivhandlingar ute på de olika
skolenheterna. Redan idag finns det klara brister i hur man hanterar
handlingar ute på skolorna och det är inte alltid lätt att reda ut var vissa
handlingar som ska sparas finns och hos vem. Risken är att detta framöver
förvärras då det kommer att ställas betydande krav på verksamheten vad
gäller dokumentation pg a att den nya skollagen träder i kraft till sommaren.
Barn- och Ungdomsförvaltningen bör därför skapa rutiner och riktlinjer för
hur dokumentationen ska ske inom skolorna och hur den dokumentationen
ska förvaras.
Många nämnder och bolag behöver nya gallrings- och bevarandeplaner på
grund av att nya regler tillkommit, arbete med detta har påbörjats. Forts
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§ 83 forts
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamhet
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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Kommundirektören
Akten

KS2006.326.880

§ 84
Förslag om fortsatt arbete med styrgruppen för nytt Stadsbibliotek.
I maj 2006 tillsatte kommunstyrelsen en styrgrupp för att leda arbetet mot ett
nytt Stadsbibliotek. I januari 2007 beslutades åter igen om styrgruppens
uppdrag
En viktig del i det inledande arbetet var att i dialog med medborgarna ta fram
förslag på en möjlig lokalisering för ett nytt stadsbibliotek.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om lokalisering till
Kungsplan/Pottholmen med Kungsplan som första alternativ.
Våren 2010 avslutades styrgruppens uppdrag med ett förslag till fördjupat
lokalprogram och en redovisning av förutsättningar för samverkan med andra
intressenter.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås att en ny styrgrupp
inrättas under kommunstyrelsen med syftet att bibehålla kompetens och driva
frågan framåt. Styrgruppen bör arbeta under tiden 20110501 – 20140601
med följande uppdrag:
•
•
•

Precisera och förtydliga förslag till innehålls- och lokalplan
Fördjupa konsekvensbeskrivningen såväl ekonomiskt (inkl
investeringsbehov) som personellt
Utreda förutsättningarna för att under mandatperioden genomföra
parallella uppdrag alternativt utlysande av arkitekttävling

Styrgruppen ska årligen avrapportera uppdraget till kommunstyrelsen.
För att styrgruppen ska kunna genomföra sitt uppdrag föreslås att 60 tkr
beviljas ur kommunstyrelsens projektbudget för 2011 och att medel för
uppdraget 2012-2014 prövas av budgetberedningen.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att valen på de personer som ska ingår i gruppen
ska väljas enligt lagen om proportionella val.
Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
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Kommundirektören
Handläggare
Akten

KS2011.172.140

§ 85
Vision för Karlskrona kommun
Karlskrona kommun antog 2008 en styrmodell där det framgår att styrningen
utgår från en vision. Syftet med en vision framgår enligt följande definition:
Det ska finnas en vision för Karlskrona kommun. Visionen ska beskriva ett
önskat framtida tillstånd. Den ska vara kort och kärnfull. Den ska vara ett
levande dokument som talar om vart vi ska, en ledstjärna. Visionen ska vara
lätt att förstå och väcka intresse. All kommunal
verksamhet ska utgå från visionen.
Visionen, som fastställs av kommunfullmäktige, ska ha ett tidsperspektiv på
10-15 år. Den riktar sig till tre nyckelgrupper: medborgare/brukare/kund,
medarbetare och politiker. Visionen ska för att kunna få en styrande och
sammanhållande effekt på den kommunala verksamheten upplevas som
realistisk och trovärdig.
Grunden i Karlskrona kommuns vision för hur kommunen ska utvecklas
bygger på fyra hörnstenar som presenterades i en utvecklingspolicy antagen
1999. Genom att sträva mot de fyra hörnstenarna kan Karlskrona kommun
utvecklas till en hållbar kommun.
I översiktsplanen för 2030 som antogs av kommunfullmäktige 2010
förtydligades visionen kopplat till begreppet hållbar utveckling.
I och med att det är tolv år sedan de fyra hörnstenarna presenterades och blev
gällande som kommunens ledstjärna är det hög tid att påbörja en process för
att fram en gemensam vision för Karlskrona kommun.
Visionen är i allra högsta grad ett politiskt dokument och måste tas fram av
representanter för de politiskt valda representanterna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på en process för en
förnyad gemensam vision för Karlskrona kommun.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.144.332

§ 86
Handikappanpassning av två lekplatser
Tekniska nämnden planerar att under år 2011 renovera och
handikappanpassa två områdeslekplatser i kommunen - en i
Spandelstorp och en i Rödeby. Handikappåtgärderna har då
sammantaget kostnadsberäknats till 745 000 kronor. Härtill kommer
sedan 245 000 kronor för de rena renoveringsåtgärderna dvs. totalt 1,0
miljoner kronor.
Nämnden vill nu täcka kostnaderna för handikappdelen med under år
2010 överblivna medel i investeringsanslaget för
tillgänglighetsskapande åtgärder i investeringsramen för
”Fastighetsverksamhet”. Detta anslag ska egentligen användas för
åtgärder i kommunala offentliga lokaler. Själva renoveringsdelen kan
däremot täckas inom nämndens ordinarie investeringsram för
gata/parkverksamhet enligt Budget 2011.
Härutöver vill nämnden också ha kompensation för de uppkommande
kapitalkostnaderna (107 tkr/år) till följd av de föreslagna
handikappåtgärderna. Kompensationen föreslås samtidigt täckas inom
kommunstyrelsens särskilda driftreserv för tillgänglighetsskapande
åtgärder ( 2,0 mnkr) i Budget 2011.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till de föreslagna
lösningarna, eftersom åtgärderna både är av samma angelägna karaktär
som de ursprungliga gällande lokaler och även avser offentliga
utrymmen för allmänheten. Ett icke utnyttjat finansiellt utrymme finns
dessutom tillgängligt i de båda angivna reserverna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
för egen del
att uppkommande kapitalkostnader om 107 000 kronor för helår ska
täckas av kommunstyrelsens särskilda reserv för
tillgänglighetsskapande åtgärder i Budget 2011 under förutsättning av
kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående att- sats nr 1-3.
Forts
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§ 86 forts
Handikappanpassning av två lekplatser
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka tekniska nämndens investeringsram år 2011 för
Gator/Parker med 745 000 kronor
för handikappanpassning av två lekplatser,
2. att täcka denna utgift genom en motsvarande överföring från år 2010
av investeringsmedel för Fastighetsverksamhet (tillgänglighetsskapande
åtgärder) och samtidigt omdisponera dessa medel till investeringsramen
för Gata/Park,
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart
investeringstillstånd för projektet.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011193.041

§ 87
Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Redovisningschef Bengt Nilsson, VD för Moderbolaget Lottie Dahl Ryde
och personalchef Anneli Ekström föredrar ärendet.
Härmed överlämnas uppföljning per den 28 februari för kommunen i enlighet
med gällande beslut om ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till -4,3 mkr.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir – 19,6
miljoner kronor, där Socialnämnden -4 miljoner kronor och
Handikappnämnden -6 miljoner kronor, tekniska nämnden - 4
miljoner kronor, samt utbildningsnämnden -5 miljoner kronor svarar för den
största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 15,0 miljoner kronor högre än budget.
Finansnettot beräknas bli 2,0 miljoner kronor bättre 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.
Av gällande regelverk framgår också att det endast i undantagsfall skall
genomföras ombudgeteringar, kompletterande budgeteringar, eller
anvisandet av tilläggsanslag. Eventuella konsekvenser mm som
framkommer av löpande uppföljningar bör istället beaktas vid fastställandet
av kommande budgetramar för åren 2012 till 2014.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 mars 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att från 1 maj 2011 upphöra med
personaldelegationens uppdrag att pröva alla anställningar på befattningar
Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
med en anställningstid om minst tre månader, samt att ge personalchefen i
uppdrag att pröva alla nyinrättade tjänster i Karlskrona kommun.
Börje Dovstad (FP) yrkar avslag på Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsyrkande mot
Börje Dovstads avslagsyrkande på Christina Mattissons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslåR Christina Mattissons
tilläggsyrkande.
Reservationer
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), Elina
Gustafsson (S) och Yvonne Sandberg Fries (S) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
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 2011, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans
3. att godkänna socialnämndens begäran om överföring av ramanslag från
Socialnämnden ekonomiskt bistånd till socialnämnden- individ- och
familjeomsorg med 3 000 000 kr, samt
4. att godkänna uppföljningen per den 28 februari 2011.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.183.214

§ 88
Yttrande avseende prövning enligt PBL 12:1 av detaljplan för kv.Kölen
m.fl.
Börje Dovstad (FP) och Tommy Olsson (KD) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 mars 2011, § 90
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att meddela länsstyrelsen att
kommunen medger att byggrätterna för sjövillorna undantas från fastställelse
om detta medför att detaljplanen kan vinna laga kraft.
Länsstyrelsen i Blekinge län har meddelat att man avser pröva kommunens
beslut att anta rubricerad detaljplan enligt 12 kap 1 § Plan- och bygglagen
med motiveringen att planens utformning är olämplig, med hänsyn till de
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion. Kommunen har beretts tillfälle att yttra sig i
ärendet.
Länsstyrelsens yttrande berör primärt två frågor:
1. Länsstyrelsen önskar en omformulering av planbestämmelsen avseende
avhjälpande av förorening i mark.
2. Länsstyrelsen gör en sammantagen bedömning att de planerade sjövillorna
blir olämpliga, såsom planen är utformad, med hänsyn till de boendes och
övrigas hälsa. Detta på grund av de föroreningar som finns lagrade i
hamnbassängens bottensediment.
Ulf Hansson (V) deltar inte i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att meddela länsstyrelsen att kommunen medger att byggrätterna för
sjövillorna undantas från fastställelse om detta medför att detaljplanen kan
vinna laga kraft.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2007.14.251

§ 89
Exploateringsavtal för detaljplanen för Kvarteret Kölen m.fl., Hästö
Marina, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Börje Dovstad (FP) och Tommy Olsson (KD) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
En detaljplan för Hästö Marina enligt rubricerat har behandlats i Miljö- och
byggnadsnämnden och är nu på väg till kommunfullmäktige för antagande.
Planområdet är beläget på södra Hästö och omfattar bl a fastigheterna Kölen
5-11 och delar av Brovägen och Ångslupsvägen samt de privatägda
fastigheterna Hästö 2:8 och Kompassen 14 och 15. Marken för Hästö marina
omfattar fastigheterna Kölen 7 och 11 samt del av Hästö 3:1, vilka ägs av
Karlskrona kommun.
Fastigheten Kölen 7 innehas med tomträtt av bolaget Spigg AB för båtvarv
och därmed jämförlig verksamhet och vidare arrenderar bolaget ett mindre
område om ca 3500 kvm av Kölen 11 av kommunen för sin marina
verksamhet.
Bolaget meddelade för ett antal år sedan att de inte avsåg att ha den
storskaliga marina verksamheten kvar på Hästö utan flytta den till en ur
tillgänglighets- och utrymmessynpunkt lämpligare plats medan en småskalig
verksamhet i form av båtplatser, sjöbodar, försäljning, skulle vara kvar inom
ett mindre område längs stranden på Hästö.
Anm. Bolaget har nu flyttat större delen av sin verksamhet till Blå Port.
Inför avvecklingen resulterade diskussionerna mellan kommunen och bolaget
i att parterna enades om att Hästövarvet stod inför en funktionsomvandling
till bostadsändamål med en mindre marin verksamhet kvar längs stranden.
Forts
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§ 89 forts
Exploateringsavtal för detaljplanen för Kvarteret Kölen m.fl., Hästö
Marina, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Ett detaljplaneförslag togs fram som angav 18 byggrätter i form av
rad/par/småhus med det marina innehållet inom varvsområdet. Kommunen
och bolaget träffade med anledning härav en avsiktsförklaring avseende en
detaljplaneläggning och försäljning av fastigheten Kölen 7 och del av Kölen
11 för bostadsändamål. Köpeskillingen för marken 3 960 000:- baserades på
de föreslagna byggrätterna. I övrigt skulle deras åtaganden för utbyggnad av
nödvändig infrastruktur regleras i ett exploateringsavtal samtidigt med
detaljplanearbetet. För den marina delen längs stranden skulle ett
tomträttsavtal träffas med en årlig tomträttsavgäld på 10 000:Med anledning av ovanstående har exploateringsavtal, med tillhörande
handlingar, träffats mellan kommunen och Spigg Telekommunikation AB,
nedan kallad exploatören. Exploateringsområdet har markerats med sned
skraffering på detaljplaneförslaget.
Längs Ångslupsvägen har kommunen ett antal egna tomter för småhus som
inte omfattas av detta exploateringsavtal.
Avtalet kompletterar i tillämpliga delar avsiktsförklaringen och bekräftar
försäljningen av området för bostadsändamål till exploatören för 3,96
miljoner kronor och upplåtelse av marinan med tomträtt till exploatörens
helägda bolag Karlskrona Marina Fastigheter AB.
Försäljningen och upplåtelsen är möjlig att genomföra först när besluten om
detaljplanen och exploateringsavtalet vunnit laga kraft.
I sina allmänna delar är exploateringsavtalet av gängse innehåll, varför
huvuddragen anges nedan.
Exploatören svarar för införskaffandet av erforderliga tillstånd för
byggnation och verksamhetens bedrivande och för de geotekniska- och
miljötekniska utredningar samt saneringen av planområdet.
Bostadsbebyggelsen skall uppföras på sådant sätt att kraven på bullerskydd
uppfylls och att bullernivåerna kommer under gällande riktvärden.
Exploatören bekostar, inkl. projekteringen, anläggandet av va- och
dagvattenanläggningar. Kommunen skall godkänna handlingarna,
materialval, antagen entreprenör för va-arbetena och ha full insyn i
entreprenaden. Efter godkänd övertagande besiktning kan va-anläggningen
utan ersättning övertas av kommunen för att ingå i kommunens vaverksamhet. I och med att exploatören bekostar va-anläggningen erläggs
ingen anslutningsavgift.
Forts
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§ 89 forts
Exploateringsavtal för detaljplanen för Kvarteret Kölen m.fl., Hästö
Marina, Karlskrona kommun, Blekinge län.
På sätt som ovan svarar exploatören för utbyggnaden av gator, allmänna
platser inom exploateringsområdet. Efter godkänd garantibesiktning övertar
kommunen gatorna m m för drift och underhåll.
Det har länge varit ett starkt önskemål från boende på södra Hästö att
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder görs på tillfarterna Brovägen,
Alebrunnsvägen och Ångslupsvägen samt utbyggnad/förbättring av en gcväg mellan Ångslupsvägen-Ekviksvägen.
Den förändrade markanvändningen och exploateringen av f d Hästövarvet
gör det möjligt att höja trafiksäkerheten enligt de boendes önskemål.
Kommunen svarar för genomförandet av trafiksäkerhetsåtgärderna.
Kostnaden är beräknad till 1,5 milj. kronor varav exploatören svarar med 0,5
milj. kronor som sin del i genomförandet.
Vidare svarar exploatören för anläggandet av en badbrygga på
naturmarksområdet väster om exploateringsområdet.
För rätta fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtalet skall exploatören
ställa en säkerhet i form av bankgaranti uppgående till 1,0 milj. kronor som
kommunen äger rätt att ta i anspråk för att rätta till vad som brister.
Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S) och Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Ulf Hansson (V) deltar inte i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan kommunen och
Spigg Telekommunikation AB (org.nr 556582-4397) som reglerar
partsåtaganden och plangenomförandefrågor för detaljplanen för kv. Kölen
m.fl., Hästö marina,
2. att efter lagakraftvunnen fastställelse av detaljplanen och lagakraftvunnet
antagande av detta avtal i kommunfullmäktige tillstyrka att tomträttsavtalet
och arrendeavtalet för Kölen 7 resp. Kölen 4 sägs upp för dödning resp.
hävning.
3. att efter dödning resp. hävning ovan försälja de delar av Kölen 7 och
Kölen 11 som skall utgöra mark för bostadsändamål till Spigg
Telekommunikation AB (org.nr 556585-4397) för en köpeskilling av
3 960 000 :- kronor och att med tomträtt upplåta del av de områden av Kölen
7 och Hästö 3:1 som skall utgöra marint ändamål till Karlskrona Marina
Fastigheter AB (org.nr 556720-1354) för en årlig tomträttsavgäld om
10 000:- kronor, samt
Forts
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§ 89 forts
Exploateringsavtal för detaljplanen för Kvarteret Kölen m.fl., Hästö
Marina, Karlskrona kommun, Blekinge län.
4. att kommunens kostnad för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder på
tillfarterna Brovägen m.fl. vägar enligt avtalet och trafikutredningen får tas
av köpeskillingen.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2009.948.003

§ 90
Begäran om ändring av reglemente för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 januari 2011, § 3, föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för tekniska
nämnden i Karlskrona.
På uppdrag av kommunledningsförvaltningen har tekniska förvaltningen
tagit fram ett förslag till ändring av tekniska nämndens reglemente med
tillägg av ärendegrupp köp och försäljning av bostadsrätt med anledning av
kommunens bostadsrätter förvaltas av tekniska förvaltningen.
Denna ärendegrupp har tidigare ingått i kommunstyrelsens reglemente men i
praktiken utförts av tekniska förvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för tekniska nämnden i Karlskrona
kommun.
_____

5 april 2011 28

Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.120.003

§ 91
Begäran om ändring av reglemente för utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 3 mars 2011, § 15, föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för
utbildningsnämnden i Karlskrona.
Enligt reglemente svarar utbildningsnämnden för Psilander Grafiska.
Eftersom verksamheten inte längre finns under nämndens ansvarsområde,
begärs härmed ändring av utbildningsnämndens reglemente.
Psilander Grafiska finns efter genomförda organisationsförändringar under
serviceförvaltningens ansvar.
Vidare så har ansvaret för gymnasiesärskolan och särvux tillförts
utbildningsnämndens ansvarsområde under 2009, detta måste också regleras
i samband med nytt beslut.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för utbildningsnämnden i Karlskrona
kommun.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.115.003

§ 92
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 23 februari 2011, §
45, föreslagit kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för
barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona.
Reglementet för barn- och ungdomsnämnden har reviderats.
• Texten för nämndens verksamhetsområde har anpassats till aktuell
lagtext.
• Det är nu inskrivet i reglementet att ”Barn- och ungdomsnämnden är
vårdgivarens representant för elevhälsans medicinska del för
förskoleklass, grundskola och grundsärskola.”
• Det skrivs också in att ”Ordförande äger besluta å nämndens vägnar
i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa ordinarie
sammanträde.”
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för barn- och ungdomsnämnden i
Karlskrona kommun.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2009.780.003

§ 93
Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
I samband med inrättandet av serviceförvaltningen under kommunstyrelsen
2008 gjordes ingen revidering av reglementet för kommunstyrelsen. En
revidering av reglementet för kommunstyrelsen bör göras för att ge en
samlad bild av de verksamheter kommunstyrelsen har hand om.
Kommunledningsförvaltningen har därför upprättat ett förslag till reviderat
reglemente.
I reglementets 7 § anges de övriga verksamheter förutom ekonomisk
förvaltning (4§), personalpolitik (5 §) och uppgifter enligt speciallagstiftning
(6 §) kommunstyrelsen har hand om. 7 § föreslås kompletteras med följande
p 12-18 för att tydliggöra vilka verksamheter som ingår i
serviceförvaltningen:
12. Gemensam kostproduktion
13. Gemensam ekonomi- och personaladministration
14. Gemensam internservice: Kundservice, Leasingbilar, transporter och
fordonshantering
Tryckeri och posthantering
15. IT och telefoni
16. Upphandlingsstöd och övergripande upphandlingsfrågor
17. Kommunhälsan
18. Karlskrona kompetenscenter
Vidare förslås att punkt 3 köp och försäljning av bostadsrätt under 8 §
Delegering från kommunfullmäktige tas bort. Inga bostadsrätter förvaltas av
kommunstyrelsen. Tekniska nämnden, som förvaltar kommunens
bostadsrätter, har i beslut den 26 januari 2011 § 3 föreslagit
kommunfullmäktige att motsvarande delegation från fullmäktige införs i
tekniska nämndens reglemente.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona
kommun.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.116.001

§ 94
Ändrat huvudmannaskap för bostadsanpassningsbidragens
administration
Miljö- och byggnadsnämnden och äldrenämnden har var och en för sig
tillstyrkt förslaget om att överföra ansvaret för hanteringen av
bostadsanpassningsbidragen från miljö- och byggnadsnämnden till
äldrenämnden. Fördelarna med en sådan förändring är dels att
sårbarheten i hanteringen kan minskas, dels att vissa ekonomiska
fördelar på sikt ska kunna uppnås. Majoriteten av de personer som
ansöker om bostadsanpassningsbidrag tillhör ju samtidigt
äldrenämndens ansvarsområde.
Överföringen av verksamheten är tänkt att ske redan under innevarande
år i anslutning till den nuvarande handläggarens planerade
pensionsavgång. Den aktuella budgetramen för
bostadsanpassningsbidragen inkl. deras handläggning uppgår till
9 545 000 kronor (för helår).
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ansvaret för bostadsanpassningsbidragen och deras handläggning
från den 1 juli 2011 överförs från miljö- och byggnadsnämnden till
äldrenämnden,
2. att samtidigt omdisponera 4 773 000 kronor från miljö- och
byggnadsnämndens budgetramar för år 2011 till äldrenämndens
budgetram för samma år, samt
3. att från år 2012 ska budgetramen för bostadsanpassningsbidragen
ingå som en del i äldrenämndens ordinarie budgetram och inte längre
utgöra ett eget ansvarsområde.
_______
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Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

KS2011.124.291

§ 95
Nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.
Förvaltningschef Göran Palmér och fastighetschef Anders Kumlin föredrar
ärendet.
I den för åren 2011-2013 fastställda budgeten/planen har upptagits 1,5
miljoner kronor (2011 = 0,7 mnkr som delårseffekt) för merkostnader
till följd av flyttning av Komvux m.m. till andra och mer centrala
lokaler i kommunen. Verksamheten är för tillfället inrymd i förhyrda
kontors-/industrilokaler ute på mer perifert belägna Verkö. Kontraktet
på dessa lokaler löper ut tills höstterminen 2011, varför det är lämpligt
att försöka flytta verksamheten till andra lokaler redan under andra
halvåret 2011.
Tekniska förvaltningen har därför i samverkan med
utbildningsförvaltningen nu genomfört en kartläggning av tillgången på
mer centralt belägna lokaler (helst i kommunal ägo), som skulle kunna
vara lämpliga att inhysa vuxenutbildningen framöver. Den enda möjliga
lokal som då anträffats är försäkringskassans f.d. lokaler på N.
Kungsgatan vid Hoglands Park. De nu ledigställda planen 1 o 2 i denna
byggnad är både tillräckligt stora och funktionella för att kunna
tillfredsställa verksamhetens behov och önskemål. Lokalerna ägs i
nuläget av det privata fastighetsbolaget PBA Karlskrona Malmö AB.
Bolaget är villigt att hyra ut lokalerna till kommunen med ett
tioårskontrakt.
Den beräknade årshyran - med beaktande av nödvändiga ombyggnadsoch renoveringsåtgärder – uppgår till 3,8 mnkr per år. Detta belopp
motsvarar då precis summan av den nuvarande hyran på Verkö och det
tillägg om 1,5 mnkr som upptagits i Budget/Plan 2011-2013.
Inriktningen i planeringen är nu att lokalerna ska kunna tas i bruk senast
den 11 november 2011.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 mars 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att pröva
huruvida kostnaden för Komvuxlokalen kan bli lägre än i det liggande
förslaget.
Forts

5 april 2011 33

§ 95 forts
Nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.
Mats Lindbom (C) och Ola Svensson (SD) yrkar bifall på Börje
Dovstads återremissyrkande.
Christina Mattisson (S) yrkar att ärendet avgörs vid dagens
sammanträde, samt godkänna tekniska nämndens förslag om att teckna
ett 10-årigt hyreskontrakt med en initial årshyra om maximalt 3,8
miljoner kronor med PBA Karlskrona Malmö AB avseende lokaler för
vuxenutbildningen m.m i fastigheten Viborg 34 med inflyttning senast
den 11 november 2011.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Votering begärs
Den som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar Ja, den som vill
biträda Börje Dovstads återremissyrkande yrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars
Hildingsson (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S), Ulf
Hansson (V).
Följande röstar nej: Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Nicklas Platow
(M), Carl-Göran Svensson (M), Ola Svensson (SD), Börje Dovstad (FP),
Björn Gustavsson (MP), Tommy Olsson (KD), ordförande.
Kommunstyrelsen beslutar således med 6 ja-röster mot 9 nej- röster enligt
Börje Dovstads yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2007.134.210

§ 96
Svar på motion om bostadsbebyggelse vid Saltsjöbadsleden.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31 av
Alf Stålborg (SD).
Motionärens förslag är att planarbete ska genomföras med syfte att skapa
attraktivt boende längs Saltsjöbadsleden.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 februari 2010, § 39 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har i arbetet
med ”Översiktsplan 2030” studerat förutsättningarna för Bryggarberget och
dess omgivningar. Översiktsplanens intentioner är att förtäta staden och så
långt möjligt korta avstånden mellan olika funktioner, samt att därmed
göra den ännu mer tilltalande och anpassad till icke bilburna resor.
Utifrån den strategin förefaller den föreslagna utbyggnaden intressant.
Det finns dock ett antal skäl till att förvaltningen valt att inte fullt ut
föreslå en sådan utveckling i ”ÖP 2030”. I det förslaget föreslås främst
en utveckling kring Hattholmen/oljehamnen och kv Muddret, samt den
mest sydliga delen av bryggarberget, som redan är ianspråktaget för
bebyggelse. Detta för att skapa en helhet kring stadens entré och
vattenrummet kring stadsmarinan. De övriga delarna av Bryggarberget
har i översiktsplaneringen betraktats som alltför värdefulla ur
naturmiljö- och kulturmiljösynpunkt. I till översiktsplanen hörande
grönstrukturplan klassas de delarna av bryggarberget som område med
mycket höga naturvärden, och är det mest centrumnära området som
står i förbindelse med ”Karlskronas ekologiska ryggrad.” De områdena
har också mycket höga kulturmiljövärden, då det är platsen för
Karlskronas första skeppsvarv, i bruk under åren 1679~1700. Här
byggdes bl.a. de första linjeskeppen medan varvet på Lindholmen
byggdes ut. Det fanns två stapelbäddar i område, och "kärleksstigens"
spikraka sträckning vittnar om att den utgjorde den första
repslagarbanan, dock endast med ett skjul i vardera ände. Efter det att
området övergavs som varvsområde till förmån för varvet på
Lindholmen, fann det efter en tid en ny användning som kyrkogård för
de som föll offer för pesten år 1710-11. I området finns fortfarande
spår av detta i form av ett antal resta stenar som markerar gravplatser.
Forts
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§ 96 forts
Svar på motion om bostadsbebyggelse vid Saltsjöbadsleden.
Nämnden menar med hänvisning till ovanstående resonemang att motionen
bör avslås i de delar som sträcker sig utanför de områden som omfattas av
samrådsförslaget till "översiktsplan 2030".
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen i de delar som sträcker sig utanför samrådsförslaget
till ”översiktsplan 2030”, samt
2. att i övrigt anses motionen besvarad.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.281.212

§ 97
Svar på motion om att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i
den nya översiktsplanen.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2008 § 26 av
Mats Johansson (S).
Motionärernas förslag är att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i
den nya översiktsplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 februari 2010, § 38 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de delar synen att det vore
intressant att möjliggöra ett mer integrerat boende för hästintresserade. Den
senaste tidens trend har också visat på att lättnader i behovet av skydd mellan
hästar och bebyggelse är att vänta, vilket gör att en större närhet till
övriga samhället borde vara möjlig. Allergifrågan anses dock ännu inte
vara fullt besvarad och de båda statliga myndigheterna Boverket och
Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att se över nu gällande
riktlinjer. Förvaltningen följer utvecklingen på området. I det pågående
översiktsplanearbetet har frågan tagits i beaktande, och områden av det slag
som efterfrågas har arbetats in i samrådsförslaget till ”Översiktsplan 2030”.
Områden för tätortsnära hästgårdar föreslås mellan Nättraby och Rosenholm,
samt mellan Lösen och Öljersjö. Detta för att erbjuda relativt tätortsnära
mark för ändamålet, och samtidigt säkerställa att de kulturvärden som finns i
de områdena i form av öppna betade marker och storgårdslandskap även
fortsättningsvis kan hävdas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att motionens önskemål är tillgodosett i samrådsförslaget till
översiktsplan 2030, samt
2. att i övrigt anses motionen besvarad.
______
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Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

KS2008.736.821

§ 98
Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala
idrottsplats.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008 § 93 av
Lars Hildingsson (S).
Motionärernas förslag är att idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att
utreda och anlägga erfordliga ytor för att möta behoven i anslutning till
befintlig idrottsplats (Säbyvallen) i samråd med Ramdala IF.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 14 februari 2011, § 22 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Säbyvallen utgör en viktig
arena för barn- och ungdomars välbefinnande och hälsa. Nämnden ställer sig
positiv till motionen, men konstaterar att det inte är möjligt att gå vidare i
ärendet förrän övriga frågor avseende vägar i området är löst. Dess frågor
ligger inte inom nämndens ansvarsområde utan bör lösas i samband med att
detaljplaner för området tas fram.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 mars 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Lars Hildingsson (S) yttrar sig.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att motionen återemitteras och överlämnas
till tekniska nämnden för ny beredning, för att utreda och se om man kan
ändrar på servituten för vägen.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Ordförande och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall på Carl-Görans
Svenssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremitteras och överlämnas till tekniska nämnden för ny beredning.

5 april 2011 38

Kommunfullmäktige
Akten

KS2007.312.530

§ 99
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom trafikområdet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007 § 73 av
Günter Dessin (V).
Motionärernas förslag är att Karlskrona kommun tar fram en samlad
långsiktig strategi som siktar tjugo år framåt för försörjning med trafik för
Vedeby/Lyckeby mot Verkö och centrum, att strategin formellt arbetas in i
översiktsplanen för att garantera att medborgarna får medverka och ta
ställning till en samlad vision om kommunens utveckling, samt att
kommunen kraftsamlar och lägger erforderliga resurser på att få
kvalificerade underlag och erfarenheter från andra kommuner och för att få
med Trafikverket, Sjöfartsverket och berörda regioner i arbete för hållbar
utveckling.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 8 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona kommun har tagit fram
översiktsplan för 2030. Planen antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti
2010. Under kapitel ”Allmänna intressen” finns en avdelning som behandlar
kommunikationer som beskriver nuläget och framtida utveckling med tydliga
mål enligt följande.
Trafiksystemet i Karlskrona ska
- medge säkra, trygga, effektiva och långsiktiga hållbara förflyttningar för
både människor och gods,
- bidra till att utveckla näringsliv, boende- och stadskvaliteter,
- bidra till att uppfylla regionala och nationella transport-, miljö-,
utvecklings-, och jämställdhetsmål, samt
- utformas med utgångspunkt från barn, ungdomar, äldre och
funktionsnedsatta.
Direktförbindelse med spår från Gullberna till Verkö för godståg.
I dagsläget transporteras allt gods till och från Verkö på väg.
Kommunens ambition är att föra över gods från väg till järnväg.
I projektet ”Motorways of the Sea” ingår upprustning och elektrifiering
av Verköbanan som finansieras av kommunen och EU. I projektet
ingår också trafikverkets upprustning av Kust- till kustbanan mellan
Emmaboda och Karlskrona C. Hela projektet skall vara klart i juni 2013.
Forts
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§ 99 forts
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom trafikområdet.
När det gäller öst-västlig förbindelse mellanstaden- Vedeby/Lyckeby samt
trafikfrågor i Lyckebyområdet har samhällsbyggnadsförvaltningen tillskrivit
miljö- och byggnadsnämnden med förslaget att hemställa hos
kommunstyrelsen om medelstilldelning för upphävande av detaljplan för
Bengtsavägen samt att uppdraget avseende fördjupad översiktsplan
Lyckebyområdet förtydligas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.484.512

§ 100
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2010 § 144 av Linda Forsgen och Daniel Berglund. Förslaget är ett 1,2 km
viltstängsel på Sunnavägen mellan Vikvägen och Ekebovägen. Att
gräsplätten vid båthamnen i Lorensberg görs om till något mer kulturellt. En
grön oas i form av en park, en glasskiosk.En aktiv lekpark i Lindesnäs med
stora klätterträd och annat roligt för barnen. Bryggdans på somrarna som kan
dra turister från Skönstaviks Camping.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 6 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att på Sunnavägen sträckan VikvägenLindesnäs samt Ekebovägen-Marieberg finns idag busshållplatser belägna på
bägge sidor av vägen. Gångvägar samt gång och cykelvägarna förbinds via
två gångtunnlar vilket innebär att de oskyddade trafikanterna inte behöver
korsa Sunnavägen för att ta sig till busshållplatsgång och cykelväg eller
intilliggande bostadsområde. Avståndet mellan de bägge gångtunnlarna är ca
500 m.
Ett viltstängsel kan inte förhindra någon att korsa Sunnavägen då öppningar
måste finnas vid busshållplatserna. Den södra delen av Sunnavägen är det
gångbanor i direkt anslutning till vägen vilket gör det olämpligt att
viltstängsel uppsättes.
Parkenheten lägger alla resurser på att klara drift och underhåll av de parker
som finns idag och har inga möjligheter att utöka verksamheten med fler
objekt. Kommunen driver inte verksamhet i form av glasskiosk, den formen
av rörelse får en privat näringsidkare driva.
Parkenheten är medveten om att större delen av kommunens lekplatser är i
dåligt skick. Tekniska förvaltningen renoverar så mycket som möjligt varje
år för de investeringspengar som budgeteras, och gör det efter en turordning
där lekplatser som är i sämst skick blir renoverade först. Förvaltningen är
dessutom i en situation där lekplatser måste tas bort. Lindesnäs har en
lekplats som har beslutat att behålla, men den kommer inte att utökas utan
hållas kvar i samma storlek då den har för litet upptagningsområde för att
satsas mer på.
Forts
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§ 100 forts
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Klätterträd på lekplats kan inte planeras in enligt svensk standard och den
måste följas. Bakom lekplatsen finns en skog.
Parkenheten anordnar inte bryggdans. Karlskrona handels och service AB
har anordnat bryggdans vid Fisktorget. Skönstaviks camping drivs i privat
regi.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.322.310

§ 101
Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010
§ 68 av Nicole Rosén. Förslaget är att det behövs fler hundbadplatser i
kommunen.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 7 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att på allmänna badplatser får inte hundar
bada med anledning av att kommunen gör mätningar på vattnet och de kan
bli missvisande då hundar vistas i vattnet, vilket i slutändan kan leda till att
badplatsen får stängas p g a dåliga värden. Man behöver också ta hänsyn till
att människor, barn och vuxna, kan vara rädda för hundar. Hundar får idag
vistas kopplade på badplatserna.
Kommunen har stora kuststräckor och det finns många platser där hundar
kan bada utanför allmänna badplatser.
Parkenheten ska övervaka att skyltar finns på alla badplatser.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.609.880

§ 102
Svar på medborgarförslag om att införskaffa Vita Briggen (fängelset)
till nytt bibliotek.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december
2010 § 190 av Hans-Christer Olsson. Förslaget är att införskaffa Vita
Briggen (fängelset) till nytt bibliotek.
Kulturnämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 23 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Tanken är intressant men idén är inte så
lätt att genomföra då byggnaden ej har några förutsättningar att, till rimligt
kostnad, kunna göras om till en modern publik byggnad.
Dessutom är det av fullmäktige beslutat att placering av ett nytt bibliotek ska
lokaliseras till Kungsplan i första hand. Detta är inlagt i kommunens
översiktsplan som är det mest tongivande dokumentet för kommunens
utveckling en lång tid framöver.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2008.326.730

§ 103
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheterna att införa ett
frivilligt socialt år för ungdomar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 2008
§ 40 av Birgitta Wändahl. Förslaget är att undersöka möjligheterna att införa
ett frivilligt socialt år för ungdomar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 15 februari 2011 lämnat
förslag och yttrande. Förvaltningen skriver att de tycker att förslaget är bra
och kommer att undersöka möjligheten vidare via Arbetsförmedlingen. Vi
vill att Karlskrona kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för både
nuvarande och blivande medarbetare och detta förslag ligger i linje med detta
– en möjlighet att marknadsföra kommunens yrken till våra ungdomar.
Förvaltningen gör bedömningen att detta i första hand skulle kunna utgöra
någon form av arbetsmarknadsåtgärd och har därför för avsikt att undersöka
möjligheten vidare via Arbetsförmedlingen.
I anslutning till detta finns också anledning att informera om den satsning
Karlskrona kommun gör för ungdomar genom att under 2011 avsätta tre
miljoner kronor till sommarjobb för ungdomar i liknande syfte som
förslagsställaren framför.
Äldreförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen har fått förslaget
för yttrande men avstår att yttra sig.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
______
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§ 104
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län;
a) Beslut 2011-02-11, dnr 434-3360-10, bidrag till kulturhistoriskt
motiverade kostnader vid vård av bastion Kungshall på fastigheten
Stumholmen 1:2, Karlskrona kommun.
b) Beslut 2011-02-25, dnr 211-3114-10, tillstånd till allmän
kameraövervakning.
c) Beslut 2011-02-25, dnr 211-5272010, tillstånd till allmän
kameraövervakning.
d) Beslut 2011-03-02, dnr 431-85-10, Tillstånd till ingrepp i del av
fornlämning RAÄ nr 68 med villkor om särskild undersökning på fastigheten
Karlskrona 6:24, Karlskrona socken och kommun.
e) Förordande 2011-03-08, dnr 214-89-2011, förordnande av borgerlig
vigselförrättare.
3.Sveriges kommuner och Landsting;
a) 11:07, Budgetförutsättningar för åren 2011-2015.
b) 11:08, Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänstens område- överenskommelse för 2011 mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting.
4. 11:09, Arbetsdomstolens dom 2010 nr 91 om diskriminering i arbetslivet
på grund av ålder.
5. Begäran om överprövning av åklagarens beslut att inte väcka åtal trolöshet
mot huvudman- 2009-10-01, ID:10009501462, Ext ärendenr 100-K1436809.
6. Anmälan om vidaredelegation enligt delegationsordning för
kommunledningsförvaltningen, 2011-02-08.
7. SKTF, anmälan av SKTF-representanter i Karlskrona kommuns nämnder.
8. Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB.
9. Val av revisorer i Vårdförbundet Blekinge.
10. Attestlista för kommunledningsförvaltningen 2010-11-30.
11. Attestlista för kommunledningsförvaltningen 2010-12-06.
12. Attestlista för kommunledningsförvaltningen 2011-01-13.
13.Klaipeda Chamber of commerce, industry and crafts.
14. Protokoll 2011-01-20 från Vårdförbundet Blekinge direktionen.
15. Skolinspektionen, regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun.
16. Synpunkter på marknadsanalys bredbandsutbyggnad i Nävragöl.
Forts
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§ 104 forts
Anmälningsärenden
17. SKTF, begäran om kommunens rapport beträffande det systematiska
arbetsmiljöarbetet för år 2010.
18. Fackförbundets SKTF:s synpunkter på utredningen om
serviceförvaltningen.
19. Angående fackförbundets SKTF:s anmälan av personalföreträdare i
kommunens nämnder.
20. Månadsrapportering februari 2011 internbanken.
21. Uppföljning och tillsyn av bredbandsutbyggnad med statligt stöd.
22. Öppningstider för Hasslöbron på väg 673 i Karlskrona och Ronneby
kommuner, Blekinge län.
23. Angående SKTF:s skrivelse den 14 mars 2011.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.145.406

§ 105
En enklare plan- och bygglag- förslag till ny taxa.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 mars 2011, § 80
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta Sveriges kommuner och
landstingets förslag till plan- och bygglovstaxa 2011, med faktor N=12.
En ny plan- och bygglag (PBL) träder i kraft den 2 maj 2011. Det primära
syftet med den nya lagen är att förenkla och förtydliga regelverket inom
planering och byggande för den enskilde. Det är också en tydlig avsikt i
lagen att öka myndighetskontrollen i själva byggnationen, för att på det sättet
minska de problem inom området som på senare tid tydligt uppmärksammats
i media (byggfusk, oseriös/ otillräcklig kontroll m m). Bemötande och
medborgardialog betonas också ytterligare.
Detta sker genom att lagen inför nya tidsramar för miljö- och
byggnadsnämnden att lämna besked/fatta beslut, ökat informationsflöde till
den enskilde, samt ökad närvaro av miljö- och byggnadsnämnden i pågående
byggprojekt. Ett antal nya besluts- och kontrollpunkter införs också i
bygglovsprocessen.
Den nya taxan är utformad för att vara kostnadstäckande för kommunens
plan och byggverksamhet, frånsett strategisk/översiktlig planering. Den utgår
från en grundläggande formel där varje ansökan tilldelas en objektsfaktor
utifrån sin storlek och standard. Objektsfaktorn multipliceras sedan med två
olika faktorer som beskriver ansökans komplexitet och behov av arbetsinsats
för kommunen. Formeln multipliceras därefter med ett ”milliprisbasbelopp”,
d v s en tusendels prisbasbelopp, för att inflationssäkra taxan. Till detta läggs
sedan en särskild faktor ”N” som definieras utifrån respektive kommuns
storlek. SKL har en rekommenderad skala där kommuner under 20 000
invånare bör använda N=0,8 och kommuner över 50 000 invånare (t ex
Karlskrona) bör använda N=1,2. Kommuner däremellan bör använda N=1,0.
Skälen bakom indelningen anges inte, men antas vara förväntat ärendeflöde,
samt större antal komplexa ärenden och större organisationer
och omkostnader i större kommuner.
Förändringarna i kostnad för den enskilde kommer i de flesta fall att öka
genom förslaget till ny taxa, då kommunens arbete och tillsyn i de flesta fall
blir påtagligt större.
Forts
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§ 105 forts
En enklare plan- och bygglag- förslag till ny taxa.
I det nya förslaget till taxa hanteras inte planavgifter, d v s den kostnad
kommunen tar ut i samband med bygglov i planområden där kommunen på
egen bekostnad upprättat detaljplaner. Detta bör därför hanteras i ett särskilt
tillägg till taxan.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 mars 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M), yrkar att den nya taxan ska gälla från den 2 maj
2011.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta Sveriges kommuner och landstingets förslag till plan- och
bygglovstaxa 2011, med faktor N=12, samt
2. att den nya taxan gäller från den 2 maj 2011.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2011.191.042

§ 106
Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Redovisningschef Bengt Nilsson föredrar ärendet.
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen bereda och lämna förslag till
resultatreglering. I samband med detta är det dessutom lämpligt att beslut
fattas avseende eventuell överföring av investeringsmedel från föregående
år.
Budgetberedningen har vid bokslutsberedningen fått en presentation från
samtliga nämnder och bolagsstyrelser innehållande bl.a. redovisning av
ekonomiskt resultat och måluppfyllelse. Nämnderna har, i förekommande
fall, redovisat sin syn på en eventuell resultatreglering, och på en eventuell
överföring av kvarvarande investeringsmedel från föregående år.
Vid denna genomgång konstateras att ingen nämnd uppfyller samtliga de av
kommunfullmäktige fastställda målen.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:
•
•
•
•

Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över till
nästkommande år nämnd för nämnd.
Överföring av överskott förutsätter att de verksamhetsmässiga målen
för prestation och kvalitet m.m. är uppfyllda fullt ut.
Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild prövning, medges
om det politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl.
Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen och
beslutas av kommunfullmäktige.

Bokslutsberedningen anser att synnerliga skäl får anses föreligga hos
följande nämnder och styrelse, vilka därmed undantas från huvudregeln:
Handikappnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden avseende bostadsanpassningsbidrag
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Forts
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§ 106 forts
Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Därutöver har Kommunfullmäktige gett tekniska nämnden tillstånd att
överskrida ramen med hänvisning till rivning av byggnader, vilket uppgår
till 4,4 mnkr. Vidare har en förändrad redovisningsprincip medfört ett
redovisat sämre resultat på VA med totalt 7,4 mnkr utöver tillåtelse att ta 1
mnkr av det egna kapitalet i anspråk.
I den gällande budgeten för 2011 finns inte någon reserv budgeterad för en
eventuell resultatreglering vilket innebär att regleringen får direkt påverkan
på kommunens budgeterade resultat för 2011. För 2011 uppgår det
budgeterade resultatet till + 1,8 mnkr.
Efter beaktande av den förslagna resultatregleringen avseende 2010 års
bokslut förbättras det budgeterade resultatet därmed med 1,0 mnkr och
uppgår därefter till +2,8 mnkr
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige som
ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de förs över enligt
de av nämnderna redovisade förslagen, vilket totalt uppgår till 116,462
mnkr.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har Karlskronahem
begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme 2010 om 23,5 mkr till
år 2011.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättat förslag till resultatreglering för år 2010, samt
2. att godkänna upprättat förslag avseende överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
______

5 april 2011 51

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

KS2011.23.102

§ 107
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser följande till och med 31 december 2014 eller till
dess att nyval sker:
Arbetsgrupp för framtida utdelning från bolagskoncernen
Åke Stridh (V)
Bruno Carlsson (SD)
Stämmoombud Föreningen Energikontor sydost
Sofia Bothorp (MP)
Politisk styrgrupp för lokaleffektivisering
Camilla Brunsberg (M)
Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Lars Hildingsson (S)
Ulf Hansson (V)
Ola Svensson (SD)
_______
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§ 108
Övrigt
Servicekontor Försäkringskassan
Ordförande informerar om att försäkringskassans servicekontor blir kvar.
_________

8 mars 2011
Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 8 mars 2011, kl 08.30-16.00
Sammanträdet ajourneras kl. 12.05-14.30

Beslutande:

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

2

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C) kl 08.05- 11.05, kl 14.30-16.00 §§ 46
punkt 1-7, 47-75
Christina Mattisson (S)
Lars Hildingsson (S) kl 14.30-16.00 §§ 47-75
Patrik Hansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M) kl 08.30-12.00 §§ 46
Sophia Ahlin (M) kl 08.30-12.05 §§ 46
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD) kl 11.05-16.00 §§ del av §§ 46-75
Sofia Bothorp (MP)
Tommy Olsson (KD) kl 08.30-12.05 §§ 46

Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-12.05 §§ 46
Bruno Carlsson (SD)
Nicklas Platow (M) kl 11.05-16.00 §§ 46 punkt 8-9, §§4775
Arnstein Njåstad (M) kl 12.00-16.00 §§ 47-75
Inga- Lill Siggelsten Blum (KD) kl 14.30-16.00 §§ 47-75

Närvarande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (S) kl 14.30-16.00 §§ 47-75
Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S) kl 08.30-12.05 §§ 46
Patrik Enstedt (S)
Nicklas Platow (M) kl 08.30- 11.05 §§ 46
Arnstein Njåstad (M) kl 11.05-12.00 §§ 46
Anna Ekström (FP) kl 08.30-12.05 §§ 46
Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-12.05 §§ 46
Ulf Hansson (V)
Inga- Lill Siggelsten Blum (KD) kl 08.30- 11.25 §§ 46

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström kl 08.30-12.05 §§ 46
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman kl
08.30- 09.50, 10.45Förvaltningschef Anette Lirsjö
Informationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Controller Helena Olsson kl 08.30-08.50 §§ 46, 50
Personalspecialist Henrik Sundihn kl 08.30-08.50 §§ 46,
50
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Chef för strategisk planering Tore Almlöf kl 08.50-09.35,
kl 14.30-16.00 §§ 46, 51
Förvaltare Emil Åsedal kl 09.30-10.00 §§ 46, 55
Projektledare Karin Grimbe kl 09.30-10.00 §§ 46, 55
Enhetschef Per-Göran Holsbrink kl 09.20-10.00 §§ 46, 55
Finanschef Helen Wolf kl 09.20-10.10 §§ 46, 58
Utredare/analytiker Pia Kronengen kl 10.10-10.20 §§ 46,
59
Controller Maria Stivén kl 10.20-10.40 §§ 46, 60
Personalspecialist Nina Andrén kl 10.20-10.40 §§ 46, 60
Redovisningschef Bengt Nilsson kl 10.40-11.05 §§ 46, 62
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 10.40-12.05 §§ 46,
62
IT-utvecklingschef Fredrik Sjölin kl 11.05-12.00 §§ 46,
64
Informationssäkerhetschef Anders Danielsson kl 11.0512.00 §§ 46, 64
Förhandlingschef Mikael Jansson kl 11.35-12.05 §§ 46,
66
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Yvonne Sandberg Fries (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 46-75
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Yvonne Sandberg Fries

8 mars 2011

Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 47 har den 9 mars 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 46, 48-75 har den
kommunens anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

mars 2011 anslagits på
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§ 46
Informationer och föredragningar
1. Bokslut för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 2010,
föredras av controller Helena Olsson och personalspecialist Henrik Sundhin.
2. Blekingetrafikens förslag till marknadsplan för åren 2112-2014, föredras
av chef för strategisk planering.
3. Projekteringstillstånd för ombyggnad av Telenor Arena Karlskrona
(TAK), föredras av förvaltare Emil Åsedal, projektledare Karin Grimbe och
enhetschef Per-Göran Holsbrink.
4. Månadsrapportering internbanken, föredras av finanschef Helen Wolf.
5. Samverkansavtal med polisen, föredras av utredare/analytiker Pia
Kronengen.
6. Bokslut år 2010 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen,
föredras av controller Maria Stivén och personalspecialist Nina Andrén.
7. Bokslut 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet, föredras
av redovisningschef Bengt Nilsson, VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och
personalchef Anneli Ekström.
8. IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015, föredras av
IT-utvecklingschef Fredrik Sjölin.
9. Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag, fördras av
förhandlingschef Mikael Jansson.
________

8 mars 2011
Region Blekinge
Handläggare
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten
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KS2011.100.501

§ 47
Projektet ”Bothnian Green Logistic Corridor”
I norra Sverige och Finland har man framgångsrikt drivit projektet ”Bothnian
Corridor”. Flera investeringar har redan genomförts och fler är på gång.
”Bothnian Corridor” har också av de Skandinaviska länderna föreslagits ingå
i det prioriterade TEN-T nätverket, vilket nu håller på att revideras av EC
med avseende på omfattning och innehåll.
Ett partnerskap för ”Bothnian Corridor” håller nu på att utarbeta ett större
Interreg-projekt ”Bothnian Green Logistic Corridor – transport solutions for
sustainable European added value” med avsikten att senast den 31 mars
2011 ansöka om EU-medel inom ramen för Interreg IV,
Östersjöprogrammet. Partnerskapet leds av Region Västerbotten. Ansökan
kommer att omfatta ett projekt med totalbudgeten ca 4 milj €. För svenska
partners är EU-bidraget 75% . Partnerskapet kommer primärt från Sverige,
Finland och Norge samt i någon mån från Tyskland/MecklenburgVorpommern.
Projektets innehåll handlar i första hand om att utveckla järnvägstransporter
från norra Sverige, Finland och Norge mot olika marknader i söder och i öst.
Fokus ska vara att utveckla mer effektiva och miljövänliga
järnvägstransporter än de som erbjuds idag.
Föreslagen projektstruktur
Region Västerbotten är föreslagen som ”lead partner” i projektet. Projektet
föreslås indelat i följande arbetspaket (WP):
WP1 Projektledning och administration
(Region Västerbotten)
WP2 Kommunikation och spridning av resultat
(Intresseföreningen Norrtåg)
WP3 Gröna korridorkoncept, logistiknoder och terminaler
(Trafikverket)
WP4 Logistikkedjor och transportflöden
(Nordland Fylkeskommune)
WP5 Infrastrukturens ekonomiska effekt på regional och industriell tillväxt
(Någon finsk region)
WP6 Bottnisk transportstrategi och intressentsamverkan
(Sundsvalls kommun)

Forts

8 mars 2011
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§ 47 forts
Projektet ”Bothnian Green Logistic Corridor”
Blekinge och Pomorskie inbjudna att delta
I ett sent skede av projektutvecklingen (slutet av januari 2011) har Region
Blekinge och Pomorskie Region i Poland blivit inbjudna att delta i projektet.
Senare har också förfrågan gått till Gdynia hamn och ”Gdansk Maritime
Institute”. Partnerskapet har förklarat att man i första hand vill ha regionala
partners med i projektet och att lokala partners är välkomna som associerade
partners. Denna invit innebär att man inom projektet insett att transporter
från norra Skandinavien mot Polen via färjelinjen Karlskrona - Gdynia är av
stort intresse.
Fördelar med ett deltagande för Karlskrona, Blekinge och Sydöstra Sverige
I dagsläget ingår den Nordiska Triangeln, transportkorridoren Karlskrona Gdynia samt väg- och järnvägssystemet söderut från Gdynia/Gdansk med i
EU:s prioriterade del av TEN-T. Inför den kommande revideringen av TENT har regeringen föreslagit EU att även den Bottniska korridoren ska ingå i
det prioriterade delen av TEN-T. I detta läge saknas järnvägssträckan
Karlskrona – Alvesta i TEN-T systemet för att få en ”obruten”
transportkorridor från norra Sverige ner till Adriatiska havet.
För Karlskronas och Blekinges del bedöms således ett deltagande i projektet
innehålla följande fördelar och möjligheter:
•

att inkludera sträckan Alvesta – Karlskrona - Gdynia i ”Bothnian
Corridor-projektet” innebärande att vi knyter ihop den Nordiska
triangeln med de prioriterade TEN-nätverken i Polen inom ramen för
ett större internationellt projekt.
• Projektdeltagandet stärker möjligheten att vidareutveckla stråkets
infrastruktur
• Inom projektets ram kan bl.a. frågan om hur fisktransporterna från
norra Norge till Polen kan drivas och utvecklas när järnvägen
Emmaboda-Karlskrona har öppnats för trafik
• Stena Line har ett intresse av att utveckla järnvägstransporter från
norra Sverige mot Polen. Dessa frågor kan hanteras inom projektets
ram.
• Utvecklingen av gröna transportkoncept utgör ett av fokusområdena.
Dessa frågor är av stort intresse för vårt deltagande i projektet.
Förslag
Region Blekinge förutsätts gå in med 1 milj. kr i form av regionala
utvecklingsmedel av vilka 600 tkr växlas upp med EU-medel. Karlskrona
kommuns insats, 460 tkr, (inkl. ev. medel från Baltic-Link Association och
Karlskrona Baltic Port AB) kommer inte att växlas upp med EU-medel då
dessa partners kommer att vara associerade partners i projektet. De
föreslagna insatserna är fördelade på åren 2011, 2012 och 2013. Forts
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§ 47 forts
Projektet ”Bothnian Green Logistic Corridor”
När det gäller Karlskrona kommuns insats förutsätts att minst en av de ovan
nämnda organisationerna (Baltic-Link Association och Karlskrona Baltic
Port AB) kommer att medfinasiera upp till minst 50 % av insatsen. Således
kommer Karlskrona kommuns insats att bli maximalt 77 000 kr/år i kontanta
medel under åren 2011, 2012 och 2013
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Karlskrona kommun ska medverka i projektet ”Bothnian Green
Logistic Corridor” som associerad partner,
2. att en förutsättning för Karlskrona kommuns medverkan som associerad
partner är att Region Blekinge går in i projektet som fullvärdig partner,
3. att Karlskrona kommuns insats i projektet är maximalt 230 tkr fördelat på
77 tkr/år under åren 2011, 2012 och 2013,
4. att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att förhandla med BalticLink Association och Karlskrona Baltic Port AB att medfinasiera upp till den
totala insatsen på 460 tkr,
5. att Karlskrona kommuns maximala insats 77 tkr/år under åren 2011, 2012
och 2013 finansieras genom ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens
reserv för projekt, samt
6. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_____________

8 mars 2011
Revisorerna
Handläggare
Akten
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KS2010.615.007

§ 48
Svar PM – hearing med serviceförvaltningen i Karlskrona kommun
Ernst & Young har, på uppdrag av Karlskrona kommuns revisorer,
genomfört en översiktlig granskning av serviceförvaltningen. Syftet var att få
en bild av serviceförvaltningens verksamhet avseende organisation,
ekonomi- och verksamhetsstyrning samt intern kontroll.
Granskningen genomfördes genom en hearing som baserades på i förväg
formulerade frågor. Hearingen genomfördes den 7 september 2010 i
samband med ett revisionssammanträde. Förvaltningschef samt ett antal
enhetschefer närvarade. En kompletterande intervju genomfördes med
förvaltningschefen efter hearingen och relevanta styrdokument granskades.
Revisionens granskning pekar på att förvaltningens uppdrag är tydliga och,
vid tiden för granskningen, höll förvaltningen på att ta fram mål, nyckeltal
och verksamhetsmått. Den 2 november 2010 beslutade Kommunstyrelsen att
godkänna det övergripande måldokument som serviceförvaltningens
ledningsgrupp tagit fram. Med utgångspunkt från de av fullmäktige beslutade
uppdrag enligt ovan kommer förvaltningen att arbeta med fokus på kund,
medarbetare, ekonomi, utveckling och miljö och med siktet inställt på:
”Serviceförvaltningen ska genom samverkan, engagemang och förtroende
alltid upplevas som en trygg och pålitlig samarbetspartner”
Det framtagna måldokumentet är tänkt att användas som styrdokument inom
serviceförvaltningens alla verksamhetsområden och därmed vara vägledande
i varje enhets framtagande av operativa mål och aktiviteter för att nå dessa
mål.
Revisionen pekar också på vikten av att förvaltningen fortsätter att se över
arbetsprocesserna. Eftersom just produktionen av effektiva administrativa
processer är ett av serviceförvaltningens huvuduppdrag, arbetar varje enhet
med detta kontinuerligt.
En sista punkt i granskningen gäller styrprinciper, vilka revisionen menar
behöver fastställas. De menar också att tjänsteutbud behöver förtydligas,
priser fastställas samt överenskommelser och avtal upprättas så snart som
möjligt. I fråga om styrprinciperna håller ekonomichefen på med en
revidering av kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrningsdokument,
vilket också behandlar förhållandet mellan säljare och köpare inom
kommunen.
Forts
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§ 48 forts
Svar PM – hearing med serviceförvaltningen i Karlskrona kommun
Gällande tjänsteutbud, prissättning och överenskommelse/avtal kan nämnas
att IT-avtal som ska användas mellan IT-enheten och respektive förvaltning
beslutades i kommunens ledningsgrupp under december månad 2010.
En kostpolicy för barn och elever inom skola, barnomsorg och gymnasium är
framtagen av kostenheten och är på remiss hos barn- och ungdomsnämnden
samt utbildningsnämnden. Efter remissrundan ska kostpolicyn upp för beslut
i kommunstyrelsen. Kostpolicyns syfte är att främja bra matvanor och
förmedla matglädje till matgästerna, att klargöra ansvarsfördelning,
tydliggöra riktlinjer samt att skapa en ambitionsnivå där kostverksamheten
arbetar för en hög och jämn kvalitet på samtliga köksenheter.
Riktlinjer för internprissättning mellan kostenheten och köpande
förvaltningar togs fram under 2009 för att gälla under 2010 och 2011. Under
2011 kommer en revidering att ske inför 2012. Separata överenskommelser
har också upprättats mellan kostenheten och enskilda köpande förvaltningar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att översända detta förslag till yttrande över revisionsrapporten till
revisorerna.
______

8 mars 2011
Serviceförvaltningen
Handläggare
Akten

KS.SEF2010.72.108

§ 49
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
serviceförvaltningen
Sammanställning och redovisning av synpunkter, klagomål eller förslag
som har inkommit till förvaltningen ska redovisas för nämnden en gång i
halvåret. Det har inkommit 3 stycken synpunkter, klagomål eller förslag
till serviceförvaltningen under tiden den 1 juli till den 31 december 2010.
Alla tre personerna har fått svar från berörd handläggare.
Dessa synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till
serviceförvaltningen har sammanställts med svar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna ovanstående redovisning av inkomna synpunkter, klagomål
eller förslag för tiden 1 juli till 31 december 2010
______
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Controller SEF
Ekonomienheten
Revisionen
Akten
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KS2011.112.042

§ 50
Bokslut per 2010-12-31 för Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen
Controller Helena Olsson och personalspecialist Henrik Sundhin föredrar
ärendet.
Bokslutet för serviceförvaltningens verksamheter redovisas i tre delar, de
olika delarna är:
•
•
•

Kommentarer till bokslutet samt ekonomisk analys med
resultaträkning
Personalbokslut
Verksamhetsberättelser

Bokslutet för 2010 visar en negativ budgetavvikelse om -43 tkr, vilket ligger
inom ramen för prognostiserat utfall.
Under året har serviceförvaltningen klarat av ett besparingskrav om 5,7
Mnkr. Till detta ska räknas besparingskravet för 2009 som var på 3,5 Mnkr,
vilket totalt gör 9,2 Mnkr i besparingar sedan serviceförvaltningen bildades
den 1 oktober 2008.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna bokslutet för 2010.
_______

8 mars 2011
Kommunfullmäktige
Akten
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KS2010.639.107

§ 51
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens förslag till marknadsplan
2012-2014.
Chef för strategisk planering Tore Almlöf föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har från Blekingetrafiken AB erhållit förslag till
marknadsplan för åren 2012 – 2014 för yttrande. Efter att bolagets ägare
lämnat yttrande ska planen fastställas av ägarna vid årsstämman den 12 maj
2011.
Ägarnas synpunkter på marknadsplanen ska vara Blekingetrafiken tillhanda
senast den 15 mars 2011. Remissvaren kommer därefter att sammanställas
och utgöra underlag för styrelsens slutliga förslag till marknadsplan vid
årsstämman. På Region Blekinges initiativ kommer ägarsamråd att hållas i
syfte att skapa enhetliga ägardirektiv inför årsstämman den 12 maj.
Marknadsplanen
Marknadsplanen utgår från region Blekinges kollektivtrafikutredning och
den regionala strategi för kollektivtrafiken som utgjorde en bilaga till
kollektivtrafikutredningen.
Bolagets ägare beslutade vid årsstämman 2010 ”att planeringen för
Blekinges framtida kollektivtrafik ska utgå från de av
kollektivtrafikutredningen föreslagna inriktningarna, där de övergripande
målen är en på sikt fördubblad marknadsandel och ett till år 2030 fördubblat
resande i kollektivtrafiken (jämfört med basåret 2008). Denna inriktning ska
enligt stämmobeslutet gälla vid utarbetande av Marknadsplan 2012 – 2014.
I planen föreslår Blekingetrafiken att ägarna godkänner en ekonomisk
totalram för bastrafiken på 178 milj. kr år 2012, 184 milj. kr år 2013 samt
189 milj. kr år 2014 i kostnadsläge 2011.
I marknadsplanen presenteras tre alternativ vad avser bastrafiken.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 1 mars 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag.

Forts
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§ 51 forts
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens förslag till marknadsplan
2012-2014.
Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka alternativ E i den ekonomiska planen för Blekingetrafiken
avseende åren 2012 – 2014, samt
2. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad
kommunledningsförvaltningen anfört gällande förslag till marknadsplan för
åren 2012 – 2014.
______

8 mars 2011
Blekingetrafiken
Handläggare
Akten
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KS2011.14.531

§ 52
Blekingetrafikens förslag avseende trafiken under trafikåret 2011/2012.
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade förslag på remiss från
Blekingetrafiken.
Bakgrund
Blekingetrafiken gör årligen en översyn av befintlig trafik inför närmast
kommande trafikår. Inför det nya trafikåret 2011/2012 som börjar vid
tidtabellskiftet i juni 2011 föreslås inga större trafikförändringar i buss- och
tågtrafiken som berör Karlskrona kommun.
Tilläggstrafik busstrafik och båttrafik i Karlskrona kommun
Förslaget
Nedanstående turer bedrivs som tilläggstrafik under trafikåret 2010/2011 och
Blekingetrafiken önskar kommunens besked om turerna skall fortsätta vara
tilläggstrafik även under trafikåret 2011/2012.
- Turen på linje 120 med avgångstid kl. 16.50 från Jämjö Parkvägen till
Brömsebro och Kristianopel är tilläggstrafik. Turen går måndag till fredag
under höst-vinter-vår och är främst till för gymnasieelever. Resandet har i de
senaste undersökningarna varit 2,9 resande i snitt per tur. Nettokostnaden för
turen har beräknats till ca 61 tkr.
- Turen på linje 121 med avgångstid kl. 06.38 från Kristianopel till
Fågelmara är tilläggstrafik. Denna tur har anslutning kl. 6.48 till linje 120 i
Fågelmara för vidare färd till Karlskrona. Turen går måndag till fredag under
höst-vinter-vår med undantag av lovdagar och är främst till för
gymnasieelever. Resandet har i de senaste undersökningarna varit 4,0
resande i snitt per tur. Nettokostnaden för turen är ca 11 tkr.
- På linje 153 som går mellan Björkeryd och Motellet finns två turer i
gymnasieläge med avgångstid kl. 06.57 från Björkeryd och kl. 16.34 till
Björkeryd. Turen kl. 6.57 är bastrafik och turen kl. 16.34 är tilläggstrafik.
Turerna går måndag till fredag under höst-vinter-vår och är främst till för
gymnasieelever. Resandet har i de senaste undersökningarna varit 5,9
respektive 3,0 resande i snitt per tur. Morgonturen som f.n. klassificeras som
bastrafik bör åter bedömas som tilläggstrafik. Nettokostnaden för turerna har
beräknats till ca 70 tkr.
Forts
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§ 52 forts
Blekingetrafikens förslag avseende trafiken under trafikåret 2011/2012.
På linje 174 som går mellan Ledja och Stengöl finns två turer i gymnasieläge
med avgångstid kl. 6.50 från Ledja och kl. 16.27 till Ledja. Båda turerna är
bastrafik. Turerna går måndag till fredag under höst-vinter-vår och är främst
till för gymnasieelever. Resandet har i de senaste undersökningarna varit 6,0
resande i snitt per tur för båda turerna. Turerna på linje 174 bör framdeles
bedömas som tilläggstrafik. Nettokostnaden för turerna har beräknats till ca
61 tkr.
Tilläggstrafiken för skärgårdstrafiken 2011 i Karlskrona kommer i stort sett
att ha samma trafikutbud som 2010 men efter ny upphandling har kostnaden
ökat. Trafiken har upphandlats och beslut om finansiering har redan tagits av
Karlskrona kommun. För 2011 beräknas kostnaden på tilläggstrafiken uppgå
till ca 3 183 tkr som är fördelat på tre linjer enligt följande:
Sommartrafik på linjen Karlskrona – Östra skärgården med skärgårdsbåten
Wittus. Kostnad ca 1 329 tkr.
Sommartrafik på linjen Karlskrona _ Tjurkö – Kungsholmen – Aspö med
skärgårdsbåten Gåsefjärden. Kostnad ca 1 015 tkr.
Sommartrafik på linjen Karlskrona – Nättraby med skärgårdsbåten Axel.
Kostnad ca 893 tkr.
Synpunkter
Kommunledningsförvaltningen föreslår att de turer som tidigare utgjort
bastrafik men som nu har under 7 resande i snitt köps av kommunen som
tilläggstrafik då samtliga turer är av betydelse för gymnasieresorna. Detta
gäller följande turer:
Turen kl. 6.57 från Björkeryd på linje 153 till en kostnad av ca 35 tkr. Den
tillkommande kostnaden är ca 15 tkr/år.
Turen kl. 6.50 på linje 174 från Ledja till Stengöl samt 16.27 från Stengöl till
Ledja till en kostnad av ca 61 tkr. Den tillkommande kostnaden är ca 26
tkr/år
När det gäller övrig tilläggstrafik avseende buss föreslår
kommunledningsförvaltningen att dessa bibehålles då de också är av
betydelse för gymnasieresorna.
Det föreslagna turutbudet avseende båttrafiken och de ökade kostnaderna i
samband med den nya upphandlingen har redan inarbetats i kommunens
budget.
Forts
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§ 52 forts
Blekingetrafikens förslag avseende trafiken under trafikåret 2011/2012.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att den ökade kostnaden på 41 tkr/år
för den föreslagna nya tilläggstrafiken kan täckas inom ramen för anslaget
för kollektivtrafik.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att de turer på linjerna 120, 121 som under trafikåret 2010/11 utgör
tilläggstrafik även ska göra detta under trafikåret 2011/12,
2. att turen på linje 153, Björkeryd-Motellet, med avgångstid kl. 6.57
övergår till att bli tilläggstrafik pga. ett resande på under 7,0 i snitt,
3. att turen på linje 153, Motellet-Björkeryd, med avgångstid 16.34 även
fortsättningsvis ska utgöra tilläggstrafik,
4. att turerna på linje 174, Ledja-Stengöl, med avgångstid 6.50 och StengölLedja, med avgångstid 16.27 övergår till att bli tilläggstrafik då resandet
understiger 7,0 i snitt.
5. att den föreslagna sommarbåtstrafiken ska utgöra tilläggstrafik under
2011/12,
6. att de nytillkommande kostnaderna för tilläggstrafik avseende buss, ca 41
tkr/år, ska täckas inom ramen för anslaget för kollektivtrafik, samt
7. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad
kommunledningsförvaltningen anfört.
______

8 mars 2011
Svenska kyrkan, Lunds stift
Handläggare
Akten
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KS2011.44.106

§ 53
Yttrande över förslag på indelningsändring av Jämjö, Kristianopel,
Ramdala, Sturkö,och Torhamns församlingar i Karlskrona kommun.
Karlskrona kommun har av stiftsstyrelsen i Lunds stift beretts tillfälle att
yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innebär att Jämjö, Kristianopel,
Ramdala, Sturkö och Torhamns församlingar inom Jämjö kyrkliga
samfällighet läggs samman till en församling från den 1 januari 2012.
Namnet på den nybildade församlingen föreslås vara Jämjö församling.
I folkbokföringen används begreppet territoriell församling som en
administrativ, geografisk indelning. Detta begrepp har i sig egentligen inget
med den kyrkliga församlingen att göra vad avser tillhörighet till kyrkan. Vid
en sammanläggning av församlingar kommer det i fortsättningen inte vara
möjligt att redovisa t.ex. befolkningsstatistik enligt den gamla indelningen
och därmed följa de enskilda församlingarnas utveckling. Detta kan till viss
del lösas med hjälp av statistik fördelad efter nyckelkoder, det vill säga
mindre geografiska områden som bygger på fastigheter, men serien är bruten.
Att den nya sammanlagda församlingen föreslås namnet Jämjö församling är
bra då samma område före kommunsammanlägg-ningen utgjorde Jämjö
kommun.
Karlskrona kommun har inget att erinra mot förslaget på sammanläggning av
församlingar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att lämna ovanstående yttrande till Stiftsstyrelsen i Lunds stift
______

8 mars 2011
Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS2011.70.880

§ 54
Investering i fler självbetjäningsautomater till biblioteksverksamheten
Kulturnämnden ansöker om en för år 2011 med 240 tkr tillfälligt utökad
investeringsram för inköp av självbetjäningsautomater även till tre
större biblioteksfilialer (Rödeby, Lyckeby och Jämjö). Investeringen är
av sådan storlek att den inte kan inrymmas inom nämndens årliga och
begränsade investeringsutrymme. Kulturnämnden har redan tidigare
enligt särskilt beslut fått tillstånd att anskaffa sådana maskiner till
stadsbiblioteket.
Erfarenheterna av denna investering är således mycket positiva utifrån
såväl arbetsmiljöaspekter för personalen som servicenivåer för
låntagarna. De tillkommande kapitalkostnaderna till följd av denna
satsning räknar kulturnämnden samtidigt med att kunna rymma inom
den för år 2011 av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tillfälligt för år 2011 utöka kulturnämndens investeringsram med
240 000 kronor för inköp av självbetjäningsautomater till tre större
biblioteksfilialer,
2. att täcka denna utökning genom en motsvarande omdisposition av
medel från kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv till
kulturnämnden, samt
3. att kapitalkostnaderna till följd av denna investering ska rymmas
inom den för kulturnämnden från år 2011 tilldelade budgetramen.
____

8 mars 2011
Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten
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KS2010.481.292

§ 55
Investeringstillstånd för ombyggnad av Telenor Arena Karlskrona
(TAK).
Förvaltare Emil Åsedal, projektledare Karin Grimbe och enhetschef PerGöran Holsbrink föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 januari 2011, § 5 och idrottsoch fritidsnämnden har vid sammanträde den 17 januari 2011, 13 beslutat
hemställa hos kommunstyrelsen om att få investeringstillstånd för
ombyggnad av Telenor Arena Karlskrona, samt att investeringsutgiften
5 mnkr finansieras med 4 mnkr ur 2010 års anslag för TAK, plan 3 samt
1 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv 2011.
Karlskrona Hockeyklubb (KHK) har i beslut uppdragit åt tekniska
förvaltningen att återkomma med förslag på ombyggnad av plan 3 till
loger och konferensdel.
När TAK byggdes så förberedde man för att kunna bygga på 1-2 våningsplan
inom befintlig byggnad ovanför cafeterian. Denna yta är nu tänkt att
användas till konferens- och VIP-utrymmen, vilket kommer att skapa en
attraktivare arena för så väl kommunen som KHK. Detta ger även en stor
möjlighet för KHK att utveckla sitt samarbete med sina sponsorer.
Den nya ytan bedöms bli ca 400 kvm och det är tänkt att KHK skall hyra
direkt av tekniska förvaltningen. Investeringen kommer att samordnas med
arenans återstående avskrivningstid, vilket innebär att om projektet slutförs
enligt plan i september 2011 blir avskrivningstiden på investeringen 27 år.
Hyreskontrakt kommer att skrivas på 10 år med förlängningsklausul och med
ett restvärde, vilket innebär att om KHK säger upp avtalet i förtid så får de
lösa ut återstående del av investeringen.
Under förstudien skisserades det på 3 alternativa lösningar.
Alternativen 1 och 2 innehöll om- och tillbyggnader i 2 plan (plan 3 och plan
4) med varierande storlek på andra våningsplanet i tillbyggnaden medan
alternativ 3 endast avsåg tillbyggnad i ett plan. De tidigare planerade logerna
på plan 3 har nu ersatts med en öppen planlösning. matcher, är lokalerna en
fullgod konferensanläggning, som kommer att kunna nyttjas av bland andra
kommunen.
Forts

8 mars 2011
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§ 55 forts
Investeringstillstånd för ombyggnad av Telenor Arena Karlskrona
(TAK).
Under projekteringsfasen, som nu går in i sitt slutskede, har inriktningen
blivit ett modifierat alternativ 1. Denna modifiering innebär att det på plan 4
endast blir konferensrum.
Investeringskostnaden beräknas till 5 mnkr och kalkylräntan i hyran sätts i
enlighet med träffad överenskommelse mellan kommunstyrelsens ordförande
och KHK.
Byggnadsfasen kommer ej att kunna påbörjas i april 2011 med hänsyn till
den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Lokalerna beräknas kunna tas i bruk
under hösten 2011.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd avseende ombyggnad av Telenor Arena
Karlskrona, samt
2. att investeringsutgiften 5 mnkr finansieras med 4 mnkr ur 2010 års anslag
för TAK, plan 3 samt 1 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv 2011.
_____

8 mars 2011
Kommunala val
Kommundirektör
Akten
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KS2011.3.299

§ 56
Inrättande av en politisk styrgrupp
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2011 och plan
2012-2013 skall lokaleffektivisering göras s att lokalkostnaderna minskas
med 3,5 Mkr 2012 och ytterligare 5,0 Mkr för 2013 för att möjliggöra att
effektiviseringarna genomförs måste arbetet inledas snarast.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås att en politisk
styrgrupp för lokaleffektiviseringarna tillsätts för att leda arbetet. Gruppen
föreslås bestå av en kommunstyrelseledamot för varje parti.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 mars 2011 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Christina Mattisson (S) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Sofia Bothorp (MP), Nicklas Platow (M), Mats Lindbom (C) och ordförande
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Patrik Hansson (S), Yvonne Sandberg Fries (S), Elina Gustafsson (S) OCH
Åsa Gyberg Karlsson (V) yttrar sig
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Reservationer
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), Elina
Gustafsson (S) och Yvonne Sandberg Fries reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att tillsätta en politisk styrgrupp för lokaleffektivisering, samt
2. att utse en kommunstyrelseledamot från varje parti att ingå i styrgruppen.
________

8 mars 2011
Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

KS2011.20.108

§ 57
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen
Sammanställning och redovisning av synpunkter, klagomål eller förslag
ska ske en gång i halvåret till nämnden. Under tiden den 1 juli till den 31
december 2010 har det inkommit 11 st synpunkter, klagomål eller förslag
till kommunledningsförvaltningen. Utav dessa är det två synpunkter som
har skickats vidare, en till tekniska förvaltningen och den andra berörde
Blekingetrafiken. Från de övriga nio stycken är det fem stycken som har
fått svar. En synpunkt inkom anonymt och kunde därmed inte besvaras.
Tre personer har ännu inte fått svar från berörd handläggare.
Dessa synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till
kommunledningsförvaltningen har sammanställts med svar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna ovanstående redovisning av inkomna synpunkter, klagomål
eller förslag för tiden juli till den 31 december 2010
_____
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8 mars 2011
Finanschef
Ekonomienheten
Akten

KS2011.127.045

§ 58
Månadsrapport från Internbanken
Finanschef Helen Wolf föredrar ärendet.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för
Karlskrona Kommun” framgår att månadsrapportering avseende
den finansiella verksamheten ska levereras till KSAU samt
kommunstyrelsen senast nästkommande månad med undantag för
juni som rapporteras i augusti månad.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som
kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad
nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all
upplåning och utlåning i kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna upprättad rapport och anta den som standard för
månatlig finansiell rapportering.
______
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8 mars 2011
Polismyndigheten i Blekinge Län
Informationsenheten
BRÅ
Socialförvaltningen
Akten
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2009.382.106

§ 59
Samverkansavtal mellan kommun och polis i brottsförebyggande arbete.
Utredare/analytiker Pia Kronengen föredrar ärendet.
Under våren 2009 antogs det första samverkansavtalet mellan Karlskrona
kommun och polismyndigheten i Blekinge län med syfte att ange de yttre
ramarna för verksamheten samt det förhållningssätt som ska genomsyra
samarbetet mellan parterna. Avtalsförslaget togs fram efter direktiv från
Rikspolisstyrelsen och innehöll bland annat utgångspunkter för samverkan,
strategier och vilka resurser som finns att tillgå. Till grund för framtagande
av problemområden användes en gemensam problembild med utgångspunkt i
Handlingsprogram för Lokala Brottsförebyggande rådet i Karls-krona
kommun 2007-2010 samt polisens samlade bedömning av underrättelse och
statistik.
Polisen har gjort en uppföljning av sin del i det tidigare samverkansavtalet
och kommunen har via Lokala brottsförebyggande rådet kompletterat med
kommunens åtgärder. Avtalet har nu uppdaterats med anpassning till vissa
lagändringar ibland annat tobakslagen och förslag finns på nytt
samverkansavtal för 2011. Under hand har kommundirektören fört samtal
med länspolismästaren och närpolischefen om att låta samarbetsavtalet gälla
för två år, det vill säga för 2011 och 2012, vilket också är förslaget för beslut.
Kommunledningsförvaltningen vill betona att Karlskrona kommun och den
lokala polisen har ett gott samtalsklimat och ett givande samarbete mellan
olika verksamheter, på olika nivåer och i olika sammanhang.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna avtalet för samverkan mellan kommun och polis för perioden
2011-2012
______

8 mars 2011
Controller KLF
Ekonomienheten
Revisionen
Akten
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KS2011.112.042

§ 60
Bokslut per 2010-12-31 för
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
Controller Maria Stivén och personalspecialist Nina Andrén föredrar ärendet.
Bokslutet består av tre delar:
• Kommentarer till bokslutet samt ekonomisk analys
• Personalbokslut
• Verksamhetsberättelse
Resultatet för 2010 slutade på ett överskott på 3,2 Mnkr vilket är en
förbättring mot senaste prognos per oktober med 1,2 Mnkr. Resultatet
fördelar sig enligt följande:
Politisk verksamhet -1,4 Mnkr
Basbudget
1,8 Mnkr
Projektbudget
0,9 Mnkr
Övrigt
1,9 Mnkr
Budgetramen uppgick till 146,6 Mnkr för 2010.
Av investeringsramen om 1,2 Mnkr återstår 0,1. Med anledning av
våra senaste snörika vintrar har det uppstått ett behov på Bubbetorp att
förnya maskinparken för att säkerställa skottning och sandning för de
hyresgäster som finns på gården. Förvaltningen önskar därför föra
över 0,1 Mnkr till 2011 för att rymma denna investering på kommande
budgetår.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna bokslutet för 2010, samt
2.att föreslå kommunfullmäktige att i samband med resultatreglering
av bokslut 2010 överföra 100 000 kr av ej nyttjade investeringsmedel
till 2011.
_____

8 mars 2011
AB Karlskrona Moderbolag
Ekonomienheten
Kommunal val
Akten
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KS2011.6.040

§ 61
Arbetsgrupp för framtida utdelning från bolagskoncernen
AB Karlskrona moderbolag beslutade, vid sitt styrelsemöte 2010-11-18, §
122, att be kommunstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med
frågan om framtida utdelningsnivåer.
Då såväl kommunens som bolagens verksamhet påverkas av utdelningens
storlek är det viktigt med en långsiktig utdelningsnivå som tar hänsyn till
hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet. För att på bästa sätt uppnå
en långsiktighet bör arbetsgruppen ha en bred politisk förankring. Då
dessutom gruppens arbete bör ske i samklang med kommande
budgetprocess borde gruppen med fördel kunna utgöras av
budgetberedningen dvs. ett förstärkt KS Au.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 februari 2011 § 39 beslutat
att ärendet ska utgår.
Yrkande
Christina Mattisson (S) yrkar att representanter till arbetsgruppen utses vid
sammanträdet med näringslivs- och utvecklingsutskottet den 15 mars 2011.
Ordförande yrkar bifall på Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att tillsätta en arbetsgrupp bestående av en företrädare från respektive
politiskt parti som finns representerat i Karlskrona kommuns
kommunfullmäktige.
2. att arbetsgruppens uppdrag är att lämna förslag på framtida
utdelningsnivåer som är långsiktigt hållbara ur ett koncernnyttoperspektiv,
3. att arbetsgruppens förslag skall presenteras i samband med
budgetberedningens förslag till budget 2012 och planer 2013-2014, samt
4. att arbetsgruppen utses vid sammanträdet med näringslivs- och
utvecklingsutskottet den 15 mars 2011.
______

8 mars 2011
Revisionen
Ekonomienheten
Akten
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KS2011.112.042

§ 62
Bokslut 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Redovisningschef Bengt Nilsson, VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och
personalchef Anneli Ekström föredrar ärendet.
Det nu upprättade årsbokslutet ska överlämnas till revisorerna. Förslag till
resultatreglering av nämndernas över- och underskott kommer att beredas av
bokslutsberedningen i mars. Detta förslag beslutas av kommunfullmäktige i
april då även årsredovisningen behandlas.
Resultatet för Karlskrona kommun blev för 2010 ett överskott om +50,1
mnkr. Det balanskravsjusterade resultatet uppgår till +14,9 mnkr.
I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag i samband med beslut om
budget år 2010, har det underskott, -10,3 mnkr, som uppstod år 2009 fullt ut
återställts.
Lars Hildingsson (S), Mats Lindbom (C) och ordförande yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna bokslutet för år 2010 och överlämna detta till kommunens
revisorer.
_____

8 mars 2011
Kommunfullmäktige
Akten
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KS2011.112.042

§ 63
Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012 – 2013
Fördelning av utökat föreningsstöd till barn och ungdomar
I den av kommunfullmäktige den 15 december 2010 fastställda
budgeten/planen för åren 2011 – 2013 har idrotts- och fritidsnämndens
budgetram från år 2011 utökats med 1,0 miljon kronor i syfte att stärka
föreningsverksamheten riktad till barn och ungdomar. I den till
budgetbeslutet kopplade särskilda budgetskrivelsen anges samtidigt att
denna resursförstärkning ska komma barn och ungdomar såväl inom idrottssom kulturverksamheten till godo. Denna skrivning indikerar tydligt att den
aktuella ramutökningen i stället på något sätt bör fördelas mellan idrottsoch fritidsnämnden och kulturnämnden.
Till grund för denna fördelning kan då tyvärr inte läggas något rent
statistiskt och objektivt underlag, eftersom bidragssystemen och
bidragsgivningen inom de bägge berörda nämnderna ser mycket olika ut.
Enligt nedanstående tabeller har ett försök gjorts till att försöka få ett visst
underlag för hur en fördelning av det utökade föreningsstödet skulle kunna
göras, utifrån tre olika fördelningsgrunder (enligt uppgifter lämnade från
respektive förvaltningschef).
Av upprättad tabell framgår svårigheten att finna en objektiv metod,
grundad på enhetlig statistik, för att fördela detta utökade föreningsstöd. En
skönsmässig bedömning måste i stället göras med utgångspunkt från den
statistik som inhämtats.
Utifrån en sådan bedömning förordar kommunledningsförvaltningen att det
utökade föreningsstödet fördelas med 70 % till idrotts- och fritidsnämnden
och 30 % till kulturnämnden innebärande 700 tkr till Idrotts- och
fritidsnämnden och 300 tkr till kulturnämnden.
Klimatsmart administration
I budgetbeslutet finns ett besparingskrav benämnt ”klimatsmart
administration”. Besparingskravet storlek uppgår till 0,5 mnkr 2010, 1,0
mnkr 2011 samt 2,0 mnkr 2012. Detta är ett besparingskrav som berör och
som ska effektueras av kommunens samtliga nämnder/styrelse. Detta
innebär att en fördelning på samtliga nämnder/styrelser ska göras och
kommunledningsförvaltningen föreslår att denna fördelning görs utifrån
nämndernas/styrelsens totala budgetram enligt tabell.
Forts

8 mars 2011
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§ 63 forts
Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012 – 2013
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 februari 2011 § 38 beslutat
att ärendet skulle återremiteras.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 mars 2011 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag till attsats 1,
samt yrkar att i fastställd budget/plan för 2011-2013 omdisponera 200 tkr
från idrotts- och fritidsnämndens tilldelade budgetramar till kulturnämndens
budgetramar avseende ett ökat föreningsstöd till barn och ungdomar.
Börje Dovstad (FP), Carl-Göran Svensson (M), Ola Svensson (SD), Sofia
Bothorp (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall Patrik Hansson ändringsyrkande på
att-sats 1.
Yvonne Sandberg- Fries (S), Arnstein Njåstad (M), Niklas Platow (M) och
ordförande yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hansson ändringsyrkande på attsats 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att i fastställd Budget/Plan för åren 2011 – 2013 omdisponera 300 tkr
från idrotts- och fritidsnämndens tilldelade budgetramar till kulturnämndens
budgetramar avseende ett ökat föreningsstöd till barn och ungdomar
2. att besparingskravet avseende klimatsmart administration fördelas per
nämnd/styrelse avseende åren 2011 – 2013 enligt upprättad tabell
______

8 mars 2011
Kommunfullmäktige
Akten
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KS2011.122.534

§ 64
IT Infrastrukturprogram.
Utvecklingschef IT Fredrik Sjölin föredrar ärende.
På uppdrag av kommunstyrelsens förra ordförande har
kommunledningsförvaltningen tagit fram ett IT Infrastrukturprogram som
redovisar förslag på strategier och prioriterade åtgärder för utbyggnad av
bredband för perioden 2011-2015.
IT Infrastrukturprogrammet utgår från regeringens bredbandsstrategi och
tillämpar samma målsättning- år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2015 bör 40 % ha tillgång
till bredband med den hastigheten.
Det finns förhållandevis väl utbyggda fiberstammar i Karlskrona kommun
men för att nå målen krävs en ökad utbyggnad av det fiberbaserade nätet
fram till varje enskilt hushåll, ofta benämnt områdesnät, som kopplas till en
befintlig fiberstam. En samverkan mellan marknadens aktörer är nödvändig
för att gjorda investeringar av fiberstammar ska användas på bästa sätt.
Dessutom finns behov av ytterligare fiberstammar. Det är av stor vikt dels att
fiber samförläggs när kommunen gräver ner andra rör, ledningar etc samt att
den samlade kommunala verksamheten tar ansvar för att så sker, när det
långsiktigt främjar samhällsnyttan.
Utgångspunkten är att marknadskrafterna skall svara för utbyggnaden, men
för att få fiberanslutning till rimligt pris på landsbygden kommer ett lokalt
engagemang att krävas. Ett vanligt tillvägagångssätt är att invånarna i ett
samhälle bildar en förening som tillsammans med lokala företag bygger ett
områdesnät som ansluts till en fiberstam.
Ola Svensson (SD) yttrar sig.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta IT Infrastrukturprogram för 2011-2015, samt
2. att AB Karlskrona Moderbolag i förslag till nytt ägardirektiv tillser att
Affärsverken säkerställer att fiber finns, när det långsiktigt främjar
samhällsnyttan.

8 mars 2011
Kommunfullmäktige
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KS2011.121.004

§ 65
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 februari 2011.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner och medborgarförslag: en motion eller medborgarförslag bör
beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen eller
medborgarförslaget 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 eller medborgarförslaget
från vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
_____
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KS 2010.337.041

§ 66
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
Förhandlingschef Mikael Jansson föredrar ärendet.
Bakgrund
I Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda finns
en regel om hur barntillsynskostnader skall ersättas. Ersättning skall betalas
för skäliga kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i
den förtroendevaldes familj. Barnet får enligt regeln inte fyllt 10 år under
kalenderåret och ej heller vara inskriven i den kommunala barnomsorgen.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
närstående.
Ersättning betalas högst med det belopp som fullmäktige årligen fastställer i
särskild beloppsbilaga till regelverket. Ersättningen utgör idag motsvarande
belopp som utgår till kommunens anställda dagbarnvårdare.
Synpunkter
Förtroendevalda med barn har framfört synpunkter på de ersättningsnivåer
som finns i kommunens regler inte är tillräckliga och inte täcker de kostnader
som uppstår.
Kommunal barnomsorg arrangeras från 1 års ålder varför problemet med
tillsyn i första hand uppstår om barnet ännu ej fyllt 1 år. Skall tillsyn kunna
ordnas innan 1 års ålder måste denna köpas av annan anordnare.
För att föräldrar med barn under 1 år i högre grad skall kunna inneha uppdrag
och delta i sammanträden bör nuvarande beloppsbilaga justeras så att
barntillsynen ersättes med skäligt belopp och därmed på ett bättre sätt
möjliggöra deltagande i sammanträden eller motsvarande.
För att på ett rimligt sätt täcka kostnader som uppstår för att köpa
barnomsorg från en annan anordnare än kommunen behöver ersättningen för
tillsyn höjas till ett tak om max 300 kr/timme. Detta utbetalas endast om den
förtroende valde redovisar sina kostnader och styrker dessa med kvitto. Det
är rimligt att göra denna förändring från den 2011-01-01 då övriga
förändringar i ersättningar till förtroendevalda gjordes.
Kommunstyrelsen beslutade för egen del den 30 november 2010 §§ 275 att
arvodesberedningen fick i uppdrag att se över arvodena.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 mars 2011 tillstyrkt förslaget.
Forts
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§ 66 forts
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
Yrkande
Börje Dovstad (M) yrkar att ärendet återremitteras för att vidare utreda
förslagets åldersgränser, hur barnomsorg på obekväma arbetstider ska
hanteras och skatterättsliga effekter.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Börje
Dovstads återremissyrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras.
_______
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KS2007.507.214

§ 67
Exploateringskalkyl för detaljplan för handel och småindustri, Västra
Nättraby 6:17.
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska förvaltningen
upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade detaljplan.
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i november 2008, och har
efter att överklagats nyligen vunnit laga kraft genom regeringsbeslut.
Området är beläget i Nättraby, i anslutning till befintligt verksamhetsområde söder om E22, och norr om Idrottsvägen och omfattar en utökning
av området med 50 000 kvm avsedda för kontor,handel, hantverk och
småindustri.
Kommunen har idag ett stort behov av verksamhetsmark för handel och
småindustri. Sedan tidigare har flera företag har visat intresse för
etablering i Nättraby.
Detaljplanen medger verksamhetstomter på minst 2000 kvm, med en
byggnadsarea på maximalt 40% av tomtarean och en nockhöjd på
byggnaderna på 8,0 m. Som mest kan då 15-20 verksamhetstomter bildas
inom området.
Utbyggnad enligt detaljplanen omfattar anläggandet av en industrigata
genom området, samt hantering av dagvatten med ett fördröjningsmagasin.
Vidare så föreslås att en ny genomfartsgata byggs parallellt med den
befintliga Idrottsvägen inom detaljplaneområdet. Denna kommer att
avlasta en stor del av trafiken från Idrottsvägen på sträckan mellan
Nättrabyskolan och idrottsplatsen, till förmån för cykel- och gångtrafik.
I förutsättningarna för områdets exploatering ingick en upprustning av ytor
inom idrottsplatsen, för att ersätta en bollplan som kommer att tas i
anspråk inom verksamhetsområdet. Denna upprustning är utförd, den
tidigare grusplanen inom idrottsplatsen har rustats upp och belagts med
gräs.
Ett sammandrag av de olika kostnaderna för exploateringen redovisas
nedan:
1. Administration, plankostnad mm ca 500 000 kr 4 % på hela projektet
2. Ianspråktagen råmark för planområdet

1 500 000 kr

3. Industrigata, inkl belysning mm

4 560 000 kr
Forts
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§ 67 forts
Exploateringskalkyl för detaljplan för handel och småindustri, Västra
Nättraby 6:17.
4. Fördröjningsmagasin för dagvatten

500 000 kr

5. Ny genomfartsgata längs Idrottsvägen

2 700 000 kr

6. Ränta under exploateringstiden 5% och 3 år
Pkt 3-5

1 170 000 kr

Summa total kostnad exkl VA pkt 1-6
Summa anläggningskostnad exkl VA pkt 3-6

10 930 000 kr
8 930 000 kr

7. Utbyggnad av vatten och avlopp inom området 2 200 000 kr
Anläggningsavgifterna för VA för de 15-20 verksamhetstomterna inom
området beräknas täcka kostnaden för utbyggnad av vatten- och
avloppsanläggningarna.
Med ett pris om 220 kr/kvm för tomtmarken som omfattar 50 000 kvm,
erhålls täckning för kommunens exploateringskostnad med 11 000 000 kr
från inkommande köpeskillingar.
Total kostnad för hela projektet (pkt 1-7):

13 130 000 kr

Intäkter från VA-anläggningsavgifter
Köpeskillingar för 50 000 kvm á 220 kr
Summa intäkter

2 200 000 kr
11 000 000 kr
13 200 000 kr

Då kommunen redan äger marken och administrationsersättningen täcks av
köpeskillingarna, är den kostnad som behöver anslås för utbyggnaden av
anläggningarna(pkt 3-6) 8 930 000 kr samt för utbyggnaden av VA(pkt 7)
2 200 000 kr, tillsammas 11 130 000 kr.
Täckning av denna kostnad sker sedan med inkommande köpeskillingar och
anläggningsavgifter.
Beviljas medel för exploateringen beräknas anläggningsarbetena kunna
påbörjas senare under våren- sommaren.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att exploatera ovan nämnda område i Nättraby för småindustri och handel,
samt att anslå erforderliga 11 130 000 kr för exploateringen, att senare täckas
av inkommande köpeskillingar och anläggningsavgifter.
_______
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KS2010.137.214

§ 68
Köpeavtal för etablering av Biltema inom f d Stadsträdgården, del av
Karlskrona 6:24.
Förhandlingar med Biltema om en etablering inom f d Stadsträdgården har
förts en tid och en nyligen antagen detaljplan möjliggör etablering av handel
inom området. Kommunledningen har underhand informerats i ärendet.
Handelsområdet är på ca 3,8 ha och då Biltemas tilltänkta tomt är på ca 1,75
ha finns det mark för ytterligare en större etablering och det finns en
intressent till detta.
Vad gäller tillfart till handelsområdet kommer den att ske via den befintliga
tillfarten från Gullbernavägen. De väntade trafikströmmarna till
handelsområdet bedöms bli så stora att den befintliga korsningen
Gullbernavägen-Lyckebyvägen inte räcker till utan bör byggas om till en
cirkulationsplats och finansieras gemensamt av intressenterna och
kommunen. Vidare anläggs en ny avfart från E22án ner till Infartsleden, då
den befintliga är otidsenlig. Avfarten är ett gemensamt åtagande för
Trafikverket och kommunen. Den är kostnadsberäknad till ca 7,0 miljoner
som Trafikverket och kommunen delar på med hälften vardera. Dock får
kommunen förskottera hela kostnaden en liten tid.
Inom delar av planområdet har konstaterats förekomst av sandödla som är
biotopskyddad. Men länsstyrelsen har konstaterat att populationen inte
kommer att påverkas då deras förekomst/livsmiljö är utanför
exploateringsområdet och då i den västra delen inom fornminnesområdet.
Det befintliga fornminnesområdet ligger utanför exploateringen och är
dessutom skyddat i lag. En arkeologisk förundersökning har dock visat att
delar av handelsområdet har arkeologiskt intresse och fordrar närmare
undersökning i samband med markarbetena inför en byggnation.
Länsstyrelsen har medgett att fornfynd där få tagas bort efter den särskilda
undersökningen. Kommunen svarar för arkeologikostnaderna, dock ej för
avbaning och friläggande som normalt är en del av byggprocessen.
Planeringen är nu sådan att Trafikverket, som svarar för anläggandet av
avfarten, kommer att gå ut med en anbudsförfrågan i början av februari för
en byggstart av avfarten 1 april i år och ett färdigställande efter
byggsemestern. Biltema har aviserat att de vill påbörja sitt markarbete och
sin byggnation senast i april för invigning våren 2012. Kommunen har därför
upprättat bilagda förslag till köpeavtal, bilaga 1, med Biltemas
fastighetsbolag Buffin Real Estate Sweden AB. Bolaget förvärvar ca 17600
kvm av fastigheten Karlskrona 6:24 för en köpeskilling om 5 485 000
kronor.
Forts
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§ 68 forts
Köpeavtal för etablering av Biltema inom f d Stadsträdgården, del av
Karlskrona 6:24.
Vidare betalar de 1,5 miljoner för del i byggandet av cirkulationsplatsen
Gullbernavägen-Lyckebyvägen samt 75 000 kronor som del av
plankostnaden. Summa ersättning 7.06 miljoner. Rivning och borttransport
av å fastigheten befintliga byggnader åvilar bolaget. Bolaget har tagit del i
planarbetet och är införstådda med anläggandet av avfarten och att
borttransport av bergmassor kommer att ske över deras fastighet samt de
arkeologiska förutsättningarna för deras fastighet. Kommunen svarar för
arkeologikostnaderna, dvs. ej för avbaningen som är en del av bolagets
byggprocess. Lantmäteriförrättning är sökt och tillträde för bolagets del till
fastigheten och köpeskillingens erläggande 10 dagar efter beslutet om
fastighetsbildning vunnit laga kraft. I övrigt är köpeavtalet av gängse
innehåll.
Inflytande köpeskillingar från försäljningen av marken för handelsområde
inom planområde kommer att täcka planområdets kostnader för infrastruktur,
arkeologi, del i avfart, flytt av div. verksamheter m.m. som ett sedvanligt
exploateringsobjekt.
Sofia Bothorp (MP) deltar ej i beslutet.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan kommunen och Buffin Real
Estate AB (org. nr 556297-3338), varigenom kommunen försäljer del av
Karlskrona 6:24 till bolaget för 5 485 000 kronor.
_______
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KS2008.609.107

§ 69
Revidering av företagspolicy och ägardirektiv.
AB Karlskrona Moderbolags styrelse har arbetat fram ett förslag till
revidering av företagspolicyn. Ägardirektivet påverkas av skrivningarna i
företagspolicyn och därför har även ett förslag till revidering av
ägardirektivet tagits fram. Anledningen till revideringen är behovet att
förtydliga och uppdatera företagspolicyn. Nuvarande företagspolicy är från
2000.
Syftet med företagspolicyn är dels att förtydliga de gemensamma reglerna för
utveckling av verksamheten, dels att fastslå rollfördelningen mellan
kommunen som ägare och företagen samt tydliggöra styrelsens roll och
ansvar i företagen.
Samtliga bolagsstyrelser inom koncernen har haft en utbildningsdag med
information och diskussion om ”Svensk kod för bolagsstyrning” och
styrelsearbete. Synpunkterna från dessa dagar har försökt fångas i
revideringen av företagspolicyn. Moderbolagets styrelse har sedan tagit fram
ett förslag till reviderad företagspolicy som har lämnats för remiss till
dotterbolagens styrelser. I stort sett alla synpunkter har beaktats i
revideringen. De som inte beaktas är synpunkter på bolagens resultatkrav.
Den stora förändringen i företagspolicyn är ett nytt avsnitt (avsnitt 4) som
beskriver styrelsens uppdrag och ordförandens och ledamöternas roller i
styrelsen. Syftet är att det ska vara grunden för ett gott styrelsearbete. Det
görs och har gjorts stora investeringar inom Karlskrona kommuns bolag.
Detta innebär ett större ansvar för respektive bolagsstyrelse och det
investeras kraftigt i bolagen vilket gör att det ställs ännu högre krav på gott
styrelsearbete. I revideringsarbetat har ”Svensk kod för bolagsstyrning”
använts som underlag för avsnitt 4. Koden vänder sig till börsnoterade bolag.
Syftet med ”Svensk kod för bolagsstyrning” är att säkerställa att bolaget
sköts så effektivt som möjligt för aktieägarna, ett syfte som gäller även för
Karlskrona kommuns bolag.
Även avsnitten ”syftet med företagspolicyn” och ”ägarstyrning” är nya i
företagspolicyn.
Det som tagits bort från företagspolicyn är det sista stycket i p 3. Detta ha i
praktiken ersatts av bolagens medverkan i budgetprocessen och att bolagens
investeringsbudgetar hanteras i kommunens budgetprocess.
I övrigt har vissa avsnitt flyttats från ägardirektivet till företagspolicyn vilket
medför att ägardirektivet ändrats.
Forts
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§ 69 forts
Revidering av företagspolicy och ägardirektiv.
Dessutom har följande ändringar gjorts i ägardirektivet:
1. Investeringsobjekt som inte finns upptagna i budget överstigande 1 mkr
ska godkännas av AB Karlskrona Moderbolag och Kommunfullmäktige.
Texten är borttagen eftersom hanteringen av investeringsobjekt som inte
finns i budgeten framgår av ”Ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun”. Tilläggsbeslut om borttagandet av texten beslöts av
Moderbolagets styrelse den 4 februari 2011.
2. Karlskrona Stuveri AB är borttaget från ägardirektivet.
Det som är nytt i ägardirektivet är att dotterbolagen ska ta fram affärsplaner
(avsnitt 6). Affärsplaner ska tas fram för varje bolag och för Affärsverken
ska affärsplaner tas fram för varje affärsområde. Innan affärsplanerna
beslutas av dotterbolagsstyrelserna ska AB Karlskrona Moderbolags
synpunkter inhämtas och beaktas. Affärsplanen ska innehålla mål, plan för
att uppfylla målen samt utveckling av tillgångar och skulder. Affärsplanen
ska avse 3-5 år.
Styrelsen i AB Karlskrona Moderbolag i beslut den 14 december 2010
föreslagit att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige besluta.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa upprättad företagspolicy och ägardirektiv samt
2. att företagspolicy och ägardirektiv ska gälla från nästkommande
bolagsstämma och därmed ersätta befintliga ägardirektiv och företagspolicy.
_______
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2010.424.052

§ 70
Svar på motion om kortare betalningstid till leverantörer.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2010 § 111
av Anna Ekström (FP).
Motionärens förslag är att utreda de administrativa möjligheterna till att
betala till Karlskrona kommun och dess ägda bolag redan efter 20 dagar,
samt att beräkna kostnaden i form av ändrade rutiner och utebliven ränta om
leverantörer får betalt efter 20 dagar istället för dagens 30 dagar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 3 januari 2011.
Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun betalar årligen ut ca 1,1
miljarder kronor till externa leverantörer. För att förstärka kommunens
likviditet, utan att behöva låna en specifik summa, är en checkkredit knuten
till kommunens bankkonto. På det belopp som sedan faktiskt utnyttjas
betalas en överenskommen rörlig ränta. Tillgodohavanden på kontot
genererar (för närvarande) en intäktsränta om 1,37 % och ett utnyttjande av
krediten genererar en kostnadsränta om 2,65 %. Checkkrediten utnyttjas ca
10 dagar/månad. Detta beaktat skulle en kortare betalningstid om 10 dagar
innebära en årlig kostnad om ca 540 000 kronor. En förändring av räntenivån
med en procentenhet påverkar kostnaden med +- 301 000 kronor.
Karlskrona kommun är en stor och komplex organisation och antalet
leverantörsfakturor som hanteras årligen uppgår till ca 115 000 fakturor.
Dessa fakturor skall kontrolleras och attesteras av drygt 1 000 olika
attestanter innan de är klara att utbetalas. Karlskrona kommun klarar idag,
med en kredittid på 30 dagar, inte av att betala samtliga fakturor på utsatt
förfallodag. Utbetalningar avseende betalningspåminnelser och
dröjsmålsräntor för år 2010 uppgick till ca 75 000 kronor.
Från och med år 2011 har kommunfullmäktige antagit nya riktlinjer för attest
som bl.a. innebär ett obligatorium om minst två attestanter. I vissa nämnder
finns ytterligare skärpta krav om minst tre attestanter. Att garantera att en
kortare kredittid inte åsidosätter nämndernas krav på attest- och
kontrollrutiner eller leder till att fakturan inte kan betalas på utsatt
förfallodag bedöms i nuläget inte vara möjligt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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2010.425.106

§ 71
Svar på motion om att utveckla medborgardialogen med unga.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2010 § 111
av Bo Löfgren (FP), Anna Ekström (FP) och Gunilla Ekelöf (FP).
Motionärernas förslag är att årligen inrätta ungdomens fråge- och dialogdag
tillsammans med kommunfullmäktige.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 17 januari 2011, § 9 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man ser det positivt att det
kommer till stånd möten mellan unga och politiker.
Dessa möten bör då genomföras i mindre sammanhang och/eller på
ungdomars naturliga arenor. När önskemål kommer från ungdomar om att
öppna upp kommunfullmäktige för samtal ska möjlighet ges till detta.
Grunden för dialog ska bygga på ungdomars initiativ och intresse.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
_______
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2010.63.246

§ 72
Svar på medborgarförslag om skyltar på Aspö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 januari
2010, § 5 av Ingvar Bergljung. Förslaget är att kommunen avsätter medel för
att sätta upp vägnamnskyltar på Aspö, att kommunen meddelar de nya
adresserna till systemoperatörer av GPS-system, samt att kommunen särskilt
informerar Landstingets enheter, färdtjänst m.fl myndigheter och aktörer om
de nya adresserna.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 31 januari 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att det pågående
adressättningsarbetet har föranletts av Lagen om
lägenhetsregister(2006:378), enligt vilken kommunen är skyldig att för varje
entré i hus som innehåller bostadslägenheter fastställa en belägenhetsadress.
Hela adressen består av belägenhetsadress, postnummer och postadress.
Lägenhetsregistret införs eftersom folkbokföring per lägenhet håller på att
införas i hela landet, istället för som tidigare, där folkbokföringen skedde per
fastighet. För Karlskrona kommuns del så kommer folkbokföring per
lägenhet att införas under våren 2011.
Vägnamnsskyltar har under 2010 satts upp på Aspö genom tekniska
förvaltningens försorg.
Beträffande de övriga punkterna i förslaget så håller inte kommunen själv
något adressregister/databas, utan kommunen beslutar om adressen och
registrerar den hos Lantmäteriet. Härifrån sker sedan kopplingen med andra
register, såsom t.ex postens register och Skatteverkets folkbokföringsregister.
Adressflödet redovisas på bifogade bild. (Bilaga)
Det är således från Lantmäteriet som adresser ska distribueras till berörda
myndigheter och aktörer.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
______
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2010.608.455

§ 73
Svar på medborgarförslag om nytt namn för området
Bubbetorpstippen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december
2010, § 190 av Sigvard Mattsson. Förslaget är ett nytt namn för området
Bubbetorpstippen.
Affärsverken har i skrivelse den 18 januari 2011 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Affärsverken skriver att man tidigare behandlat ett liknande
medborgarförslag och föreslagit att bolaget inför starten av kraftvärmeverket
utlyser en namntävling för området. Kommunfullmäktige behandlade
medborgarförslaget vid sitt sammanträde 21 oktober 2010, §§ 154 och biföll
bolagets förslag till namntävling.
Affärsverken har åtagit sig att i samband med invigningen av
kraftvärmeverket arrangera en namntävling och i samband med invigningen
kungöra det nya namnet på den gemensamma avfallsanläggningen och
kraftvärmeverket.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
______
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§ 74
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län;
a) Beslut 2011-01-03, dnr 211-2463-10, tillstånd till allmän
kameraövervakning.
b) Förordnande 2011-01-25, dnr 214-89-2011, förordnande som borgerlig
vigselförrättare.
c) Underrättelse 2011-01-27, dnr 402-17-11, Angående beslut om prövning
enligt kap 12.1 § plan- och bygglagen (PBL) avseende detaljplan för del av
kvarteret Kölen i Karlskrona kommun.
d) Beslut 2011-02-03, dnr 211-5924-09, tillstånd till allmän
kameraövervakning.
e) Förordnande 2011-01-31, 214-3146-2010, 214-3119-2010, förlängning av
förordnande till notarius publicus.
f) Beslut 2011-02-07, dnr 218-235-2011, Ansökan om skyddsjakt efter älg
(”Fabbe”) i Rödeby, Karlskrona kommun.
3.Förvaltningsrätten i Stockholm
a) Dom 2011-02-02, mål nr 12028-10 enhet 13, Utbetalning av stöd från
Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt förordning (2007:14) om
förvaltning av EG:s strukturfonder.
4.Sveriges kommuner och Landsting;
a) 11:01, Cirkulärhantering 2011 samt abonnemang på cirkulär 2011 och
cirkulärförteckning 2010.
b) 11:02, Kommunal fastighetsskatt 2009-2011.
c) 11:04, personalomkostandspålägg- information, användning och möjlig
differentiering.
d) 11:05, Arbetsdomstolens dom 2011 nr 7 om avsked av förskollärare som
slagit ett barn på förskolan.
e) 11:06, Traktamentsbelopp 2011.
f) Styrelsens beslut nr 21, 2010-12-17, ålderspension till förtroendevalda
med deltidsuppdrag efter samordning med allmän pension.
g) Styrelsens beslut nr 1, 2001-01-21, Överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting om prestationsbaserat stimulansbidrag på
äldreområdet.
h) Styrelsens beslut nr 2, 2011-01-21, överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för
god kvalitet inom socialtjänstens område.
Forts
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§ 74 forts
Anmälningsärenden
i) Skrivelse 2010-01-24, Uppdrag att redovisa läget i diskussionerna om en
ny regionindelning.
j) Skrivelse 2011-01-24, kommunerna har en viktig roll i regionaliseringen.
k) Skrivelse 2011-02-02, ägardirektiv till allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag.
5. Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-27, § 18, Val av ordförande och
vice ordförande i allergikommittén.
6. Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-27, § 20, Val av representanter i
Miljöpriskommittén.
7. Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-27, § 21, Val av representant i
Lyckebyåns vattenförbund.
8. Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-27, § 22, Val av representant till
juryn för ombyggnadspriset, nybyggnadspriset och planstipendiat
9. Kulturnämnden 2011-01-25, § 10 yttrande över skrivelse angående att
upplåtandet av kommunal utställningslokal för konstföreningens utställningar
ska strida mot konkurrenslagstiftning gällande otillbörlig konkurrens.
10. Protokoll från styrelsemöte med Samordningsförbundet i Blekinge 201012-22.
11. Attestlista för serviceförvaltningen 2011-01-17.
12. Revisionen, granskning av hemmaplanlösningar och
institutionsplaceringar inom Karlskrona kommun.
13. Fortifikationsverket, 2011-01-13, 2549/2010 Mark, försäljning av
järnvägstunneln i Karlskrona.
14.Beslut om ersättning för ledningspersonal.
15. Utser upphandlare på upphandlingsenheten på serviceförvaltningen.
16. Skrivelse till kustbevakningen 2011-01-26, angående översynen av
Kustbevakningens regionledningar.
17. Svar på skrivelse från kustbevakningen 2011-02-07, om
Kustbevakningens regionala organisation.
18. Beslut om vidaredelegering på kommunledningsförvaltningen.
19. Yttrande i mål nr 5318-10 Tommy Carlsson ./. Karlskrona kommun
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
_______
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§ 75
Övrigt
Avtal med ekonomisk förening i Holmsjö
Ledamot Christina Mattisson (S) undrar om avtalet är tecknat med den
ekonomiska föreningen i Holmsjö som man kunnat läsa i tidningen. För att
avtalet ska gälla är det en förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
det.
Mats Lindbom (C) svarar.
---------Kontaktuppgifter till Försäkringskassan
Ersättare Ulf Hansson (V) överlämnar information om kontaktuppgifter till
chef för lokalt försäkringscenter i Karlskrona och till chef för servicekontor i
Karlskrona, samt informerar om vad ett servicekontor är.
----------Delegationsbeslut
Patrik Hansson (S) undrar varför en försäljning på tomt som skett år 2009 på
delegation anmäls som först vid dagens sammanträde.
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman svarar att han ska ta reda
på orsaken och återkomma med svar till kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare.
_________

11 januari 2011

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 11 januari 2011, kl.08.30-10.35. kl 13.30-14.30
Sammanträdet ajourneras kl. 10.35-13.30

Beslutande:

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

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Elina Gustafsson (S) kl 08.30-10.35 §§ 1
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M) kl 13.30-14.30 §§ 2-29
Sophia Ahlin (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Sofia Bothorp (MP)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstgörande

ersättare

Nicklas Platow (M) kl 08.30-10.35 §§ 1
Emma Swahn Nilsson (M)
Oscar Dyberg (S)
Lisbeth Bengtsson (S) kl 13.30-14.30 §§ 2-29

Närvarande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-10.35 §§ 1
Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Patrik Enstedt (S)
Nicklas Platow (M) kl 13.30-14.30 §§ 2-29
Peter Glimvall (M) kl 08.30-10.35 §§
Bruno Carlsson (SD)
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande tjänstemän

2

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Informationschef Ulla Nelson
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström kl 08.30-10.35 §§ 1
Kommunjurist Maria Thuresson
Kostchef Eva Wrobel kl 08.30-09.25 §§ 1, 3-5
Controller Helena Olsson kl 08.30-09.25 §§ 1, 3-5
Chef för strategisk planering Tore Almlöf kl 10.05-10.35
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 10.05-10.35 §§ 1, 17-18

11 januari 2011
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Projekteringschef Jan-Anders Glantz kl 10.05-10.35 §§ 1,
17-18
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Patrik Hansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 1-29
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Patrik Hansson

11 januari 2011

Tillkännagivande av protokollsjustering har den januari 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

4

11 januari 2011
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§1
Informationer och föredragningar
1. Redovisning av internkontroll för serviceförvaltningen, föredras av
controller Helena Olsson.
2. Plan för internkontroll 2011 för serviceförvaltningen, föredras av
controller Helena Olsson.
3. Internbugdet och verksamhetsplan 2011 för serviceförvaltningen, föredras
av controller Helena Olsson.
4. Redovisning av internkontroll 2010 för kommunledningsförvaltningen,
föredras av kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren.
5. Plan för interkontroll 2011 för kommunledningsförvaltningen, föredras av
kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren.
6. Medborgarundersökningen 2010 kommunstyrelsens verksamhet, föredras
av kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren.
7. Förslag till projektorganisation för Motorways of the sea, föredras av chef
för strategisk planering Tore Almlöf.
8. Projketeringstillstånd för Motorways of the sea projektet, föredras av
förvaltningschef Anders Jaryd och projekteringschef Jan-Anders Glantz
________

11 januari 2011

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Länsstyrelsen i Blekinge län
De valda
Akten

2011.23.102

§2
Kommunala val
Mats Lindbom (C) föreslår att kommunstyrelsen utser följande till och med
31 december 2014 eller till dess att nyval sker:
Vigselförrättare
Sophia Ahlin (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Ruben Leopoldsfond
Ledamot
Mikael Svensson (MP)
_______

6
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Controller SEF
Ekonomienheten
Akten
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KS.SEF2011.3.040

§3
Intern kontroll 2010 för serviceförvaltningen.
Controller Helena Olsson föredrar ärendet.
Serviceförvaltningen har under 2010 haft en plan för intern kontroll.
Intern revision av attestregler
Första processen av den interna kontrollen består av kontroll av avvikelse
mot attestreglementet. En slumpmässig kontroll av 10 beslutsattesterade
leverantörsfakturor/månad har gjorts och resultatet är att samtliga fakturor
har varit attesterad av en behörig beslutsattestant och fakturabeloppen ryms
inom beslutsattestantens behörighet. Förvaltningschefens kostnader och
intäkter har beslutsattesterats av nämndens ordförande.
Intern revision av ramavtal
Uppföljning av ett ramavtal har också gjorts på Serviceförvaltningen och det
innebär en kontroll av hur man på förvaltningen följer det ramavtal som är
upphandlat för ett specifikt område. Serviceförvaltningen har valt att
kontrollera hur man följer inköpen inom avtalet av kontorsmaterial. Det finns
ett ramavtal med Karlskrona Papperslager och under 2010 har förvaltningens
inköp av kontorsmaterial fördelat sig enligt följande:
• 76 % av inköpen har man gjort hos Karlskrona Papperslager
• 11 % av inköpen har man gjort hos Lyreco (leverantör som
kommunen tidigare hade ramavtal med)
• 13 % av inköpen är gjorda hos 12 andra leverantörer
Intern revision av egenkontrollprogrammet Kostenheten
Enligt livsmedelslagen skall verksamhetens egenkontrollprogram godkännas
av Miljöenheten och en internrevision skall göras avseende innehåll
(avvikelser/uppdateringar i Livsmedelslagen) och utförande minst 1 gång/år.
Under 2010 har en revidering och uppdatering av egenkontrollen genomförts
på kostenheten.
Årets internrevision har fokuserats på innehåll i egenkontrollen och att den
överensstämmer med livsmedelslagen. Syftet med uppdateringen under 2010
har varit dels en översyn av innehåll i egenkontrollen samt att digitalisera
samtliga dokument och kontrollera avvikelser från Livsmedelslagen.
Revisionen och eventuella avvikelser dokumenteras enligt rutiner i
egenkontrollprogrammet på respektive enhet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2010
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Controller SEF
Ekonomienheten
Akten
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KS.SEF2011.2.040

§4
Serviceförvaltningens plan för intern kontroll 2011.
Controller Helena Olsson föredrar ärendet.
I enlighet med Karlskrona kommuns riktlinjer för intern kontroll, fastställt av
kommunfullmäktige 209-05-28 (§103), ska kommunstyrelsen, nämnder och
styrelser upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll.
Serviceförvaltningens har upprättat ett antal kontrollpunkter för sin
verksamhet 2011. Rapportering av resultat till kommunstyrelsen ska ske i
samband med årsbokslut.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta Serviceförvaltningens plan för intern kontroll 2011.
_____

11 januari 2011

Kostenheten
KS.SEF2011.4.041
IT-enheten
Personalenheten
Kommunhälsan
Karlskrona Kompetens Center
Upphandlingsenheten
Controller SEF
Ekonomienheten
Akten
§5
Förslag till internbudget 2011 och verksamhetsplan 2011-2013 för
serviceförvaltningen
Controller Helena Olsson föredrar ärendet.
Härmed överlämnas förslag till internbudget för serviceförvaltningen för år
2011. Beloppen är uttryckta i 2010 års lönenivå och prisnivå.
Totalt uppgår internbudgetförslaget till 70,7 Mnkr. Jämfört med 2010 års
budget är serviceförvaltningens ramar minskade med -5,3 Mnkr inför år
2011. Ramminskningarna är fördelade enligt följande:
Ramkorrigering enligt budgetdirektiv
- 5,0 Mnkr
Besparing semlöneskuld, omställningspaket och inköp - 0,3 Mnkr
Total ramminskning:
- 5,3 Mnkr
Följande förändringar är inarbetade i serviceförvaltningens internbudget för
år 2011:
Helårseffekt 2011 till följd av besparingar gjorda 2010 1,8 Mnkr
• Redovisningsenheten 3,75 tjänster
0,6 Mnkr
• System- och utvecklingsenheten 1,0 tjänst
0,3 Mnkr
• Internservice 1,5 tjänst
0,3 Mnkr
• Generella besparingar
0,6 Mnkr
Minskning av övertid
0,5 Mnkr
Effektivisering kostverksamheten
1,9 Mnkr
Effektivisering IT-enheten
1,0 Mnkr
Effektivisering i samband med övertagande av transporter 0,3 Mnkr
Effektivisering ekonomi- och personaladministration 0,4 Mnkr
Tjänst på upphandlingsenheten
-0,6 Mnkr
Summa besparingsförslag:
5,3 Mnkr
I textmaterialet har tillägg avseende övergripande mål gjorts den 10 och 11
januari 2011.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2011 och planer 20122013.
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Controller KLF
Ekonomienheten
Akten
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KS2009.322.040

§6
Uppföljning av kommunledningsförvaltningens plan för den interna
kontrollen 2010.
Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade 9 mars 2010 anta plan för
kommunledningsförvaltningens interna kontroll för 2010.
Kontroll Flyktingintroduktionen
Enligt avtal med Migrationsverket skall alla personer, oberoende av ålder,
som genererar schablonersättning till kommunen ha en upprättad
introduktionsplan inom tre månader från personens registrering i kommunen.
Under våren 2010 kontrollerades samtliga registrerade personer och alla hade
en öppnad, och mot övrig dokumentation i systemet uppdaterad,
introduktionsplan. Sju stycken behövde dock mindre kompletteringar, vilket
också genomfördes. En gång i kvartalet har sedan kontroll skett på de
personer som har tillkommit under perioden. En extra kontroll genomfördes
13-14/12 2010 på samtliga under året nyregistrerade.
Resultat av kontrollen
Vid tidpunkt 2010-12-14 fanns 465 personer registrerade, varav 247 vuxna
och 218 barn. Samtliga har en, enligt avtalet med Migrationsverket,
upprättad introduktionsplan.
Attestkontroll
Under 2010 har tre stickprovskontroller utförts på leverantörsfakturor i
enlighet med antagen kontrollplan.
Den första kontrollen avsåg samtliga fakturor betalda 2010-04-19, totalt 11
fakturor. Samtliga fakturor var attesterade av två olika personer och rätt
beslutsattestant enligt attestlistan. Alla utom en hade registrerat rätt
momsbelopp. Denna faktura lämnades till redovisningsenheten för rättning.
Utbetalt belopp stämde med underlaget vilket också var ställt till rätt
mottagare.
Den andra kontrollen avsåg samtliga fakturor bokförda under juni månad,
totalt 466 fakturor. Med anledning av synpunkter från revisionen samt de nya
riktlinjerna för attest som var på väg kontrollerades hur många av fakturorna
som var attesterade och betalda av en och samma person. 11 fakturor var
attesterade av rätt beslutsattestant, men attesterade och betalda av en och
samma person.
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§6
Uppföljning av kommunledningsförvaltningens plan för den interna
kontrollen 2010.
De förklaringar som kom fram för de totalt 11 fakturorna var; bråttom med
betalning, underlag redan attesterade av annan, översyn av rutin pågår,
fakturan avser sådana kostnader där förvaltningen är bunden av avtal som el
och kopieringsleasing och är av den anledning inte påverkbar kostnad, nära
förfallodatum och övriga attestanter var på semester. Samtliga berörda
informerades om att systemet förmodligen skulle komma att ändras från
årsskiftet så att det inte längre blir möjligt för en person att ensam attestera
och betala. Översyn av vissa rutiner påbörjades därför.
Den tredje kontrollen avsåg samtliga fakturor bokförda under perioden
november till 6 december (kl 08:50), totalt 477 fakturor. Av dessa var 19
fakturor attesterade och betalade av en och samma person. Samtliga var dock
attesterade av rätt beslutsattestant. Förklaringen var att det var bråttom med
betalning och att den person som vanligtvis utför granskningsattesten var
ledig. Ersättare för granskningsattestant kommer att tas fram inför 2011.
Medarbetarsamtal
118 anställda (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda) på
Kommunledningsförvaltningen har fått frågan om man har haft eller kommer
att ha medarbetarsamtal under 2010.
106 personer (89,8%) har besvarat frågan.
96 personer (90,6% av de som svarat) har svarat ja.
10 personer (9,4%) har svarat nej.
Orsaken till de 10 personernas nej-svar:
4 anger att man nyanställdes 2010.
1 var föräldraledig och minns inte om erbjudande om samtal lämnades.
3 anger att det egentligen var ett lönesamtal som genomfördes (avser enheten
för miljöstrategi)
1 hade ett 5-minuterssamtal (Arenan)
1 har ej blivit erbjuden samtal (anställdes tidsbegränsat på
flyktingintroduktionen i febr.)
Kontakt har tagits med de arbetsledare som inte fullt ut fullgjort sitt uppdrag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna redovisningen av interna kontrollplanen för 2010.
_____

11 januari 2011
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten
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KS2010.617.040

§7
Kommunledningsförvaltningens plan för den interna kontrollen 2011.
Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren föredrar ärendet.
Varje nämnd skall årligen fastställa en plan för den interna kontrollen.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram nedanstående förslag på
punkter som skall ingår i förvaltningens plan för 2011.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett antal kontrollpunkter för sin
verksamhet 2011.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att resultatet av den interna kontrollen
ska redovisas i december samma år som planen avser. Rapporteringstillfället
bör ändras till i samband med bokslutet, eftersom kontrollen då kan avse hela
kontrollåret.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta internkontrollplanen för kommunledningsförvaltningen för 2011,
samt
2. att rapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med bokslutet för
det år som internkontrollen avser.
_______

11 januari 2011

Kommundirektör
Akten

13

KS2010.618.040

§8
Fastställande av mål, verksamhetsplan och verksamhetsmått för
kommunledningsförvaltningen år 2011.
Kommunstyrelsen fastställde i samband med antagande av internbudgeten
för 2010 även mål för förvaltningen, samt plan för verksamheten och
verksamhetsmått. Förvaltningens förslag för 2011 har samma inriktning som
för 2010, medan planen för att såväl mäta som att uppnå målen till delar
ändrats.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag på mål och
verksamhetsplan för 2011.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår för ny beredning.
_______

11 januari 2011

Kommundirektör
Controller KLF
Akten
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KS2011.26.041

§9
Förslag till internbudget 2011 och plan 2012-2013
Budgetförslaget innefattar Kommunstyrelsen, Valnämnden,
Överförmyndarnämnden, Kommun-revisionen, Kommunfullmäktige,
Högskoleutbildning, Kollektivtrafik samt Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Kommunstyrelsens verksamhet omfattar kommunstyrelsen, KS reserv för
utvecklingsprojekt och kommunledningsförvaltningen. Ramen för dessa
verksamheter uppgår 2011 till 78,9 Mnkr. För år 2012 höjs ramen till 79,7
Mnkr och 2013 till 80,4 med anledning av den strategiska satsningen på IT
som startar 2011 med en investeringsram om 2,0 Mnkr årligen. I
budgetförslaget har anpassningar med hänsyn till omställningspaket och
övriga finansieringsposter inarbetats. Budgetförslaget är balanserat för åren
2011-2013.
Valnämndens budget är sänkt 2011 eftersom det inte är val. Ramen uppgår
till 0,1 Mnkr för perioden 2011-2013.
Överförmyndarnämndens verksamhet har fått ett tillskott i
kommunfullmäktiges budgetbeslut i december med 0,5 Mnkr. Ramen för
verksamheten uppgår då till 4,1 Mnkr per år under perioden 2011-2013.
Kommunrevisionens verksamhet och likaså kommunfullmäktige har för den
kommande budget- och planperioden en oförändrad ram på 2,1 Mnkr
respektive 5,6 Mnkr per år för perioden 2011-2013.
Högskoleutbildningens ram är utökad under 2011 med anledning av en ökad
lokalkostnad för studentkåren och uppgår till 0,7 Mnkr.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har för åren 20112013 en oförändrad ram, så när som på kompensation för löneökningar, på
37,2 Mnkr. Avsatta medel under kommunstyrelsens reserv för merkostnader
vid en flytt av brandstationen är lagt till år 2013.
Kollektivtrafikens ram utökas med 4,2 Mnkr 2011, med 1,0 Mnkr 2012 och
med ytterligare 8,0 Mnkr 2013, dels för att anpassa budgetram till
marknadsplan och för att täcka kostnadsökningen för skärgårdstrafiken.
Forts

11 januari 2011
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§ 9 forts
Förslag till internbudget 2011 och plan 2012-2013
Ramen uppgår till 55,9 Mnkr år 2011. Enligt avstämning mot antagen
marknadsplan 2010-2012 finns risk för en total kostnadsvolym om 1,0 Mnkr
över budget men då det finns faktorer som också talar för en lägre
kostnadsvolym ber förvaltningen att få invänta budgetuppföljningen i
februari innan eventuell begäran om att få ta reserverna om totalt 2,0 Mnkr i
anspråk.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår för ny beredning.
_______

11 januari 2011
Utvecklingschef IT
Akten
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KS2011.1.004

§ 10
Digital ärendehantering
Kommunledningsförvaltningen har undersökt möjligheten att införa
läsplattor för att digitalisera ärendehanteringen för i första skedet
Kommunstyrelsens allmänna utskott. En digitaliserad ärendehantering är
önskvärd både ur ett miljöhänseende och ur ett ekonomiskt perspektiv då det
innebär en minskning av pappersförbrukningen, utskrifter samt portokostnad.
Det innebär också en höjd säkerheten då utskrivet material innebär
spridningsrisker.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att en digital ärendehantering införs
på försök under mars – juni 2011 på Kommunstyrelsens allmänna utskott.
Ärenden kommer under testperioden att publiceras på en skyddad arbetsyta
på Intranätet och befintliga arbetsdatorer kan användas för att nå
dokumenten. Under testperioden kommer den vanliga pappershanteringen av
ärenden att erbjudas parallellt.
En iPad (läsplatta från Apple) köps in och testas i kommunens IT miljö för
att ta reda på om produkten kan ingå i IT enhetens sortiment. Om testet faller
väl ut köps ytterligare två iPads in och används under testperioden. Om
större problem upptäcks med iPad testas istället Tablet PC (bärbardator med
tryckkänslig skärm) under testperioden.
Efter testperioden utvärderas arbetssättet och användandet av olika typer av
hårdvara. Utvärderingen ska visa om en mer omfattande digital
ärendehantering kan genomföras eller om brister måste rättas till innan en
digital ärendehantering kan införas i större skala.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2011 tillstyrkt
förslaget.
Ordförande yrkar att alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som alla
redan nu vill har handlingarna digitalt via e-post anmäler det till
kommunsekreteraren
Kommunstyrelsen beslutar
1. att digital ärendehantering införs på försök under april – juni 2011 på
Kommunstyrelsens allmänna utskott, Forts
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§ 10 forts
Digital ärendehantering
2. att tre iPads köps in och utvärderas under testperioden,
3. att en utvärdering lämnas till Kommunstyrelsens allmänna utskott i
september 2011, samt
4. att

alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som vill har
handlingarna digitalt via e-post anmäler det till kommunsekreteraren
______
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Utredare/analytiker
Äldreförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Loka Brå
Akten
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KS2010.448.106

§ 11
Medborgarundersökning 2010- kommunstyrelsens verksamhet.
Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren föredrar ärendet.
Statistiska centralbyrån, SCB, erbjuder två gånger per år Sveriges kommuner
att delta i en medborgarundersökning. Karlskrona kommun har deltagit i
denna under-sökning hösten 2006, hösten 2008 och nu senast våren 2010.
Syftet med undersök-ningen är att få information om vad kommunens
medborgare tycker om kommunen som en ort att leva och bo i (Nöjd-RegionIndex), hur kommunen klarar sina upp-gifter (Nöjd-Medborgare-Index) samt
hur de ser på sin möjlighet till inflytande (Nöjd-Inflytande-Index). Dessutom
tas genom dessa betyg fram underlag för priori-teringar av frågor eller
verksamheter som kommunen bör förbättra för att få nöjdare invånare.
Datainsamlingen gjordes via en postenkät som skickades till ett urval av
medborga-re i åldern 18-64 år i kommunen. Antalet mottagare bestäms av
kommunens storlek befolkningsmässigt och för Karlskronas del är urvalet
1 000 personer. Datainsam-lingen pågick under tiden 11 mars och 10 maj
2010 och SCB skickade ut frågeblan-ketten och sammanlagt tre påminnelser.
Formuläret bestod av frågor kring trettio olika verksamheter eller faktorer i
kommunen samt bakgrunds- och erfarenhets-frågor. Resultatet presenteras
med tabeller, matriser samt jämförelsetal i en rapport och olika tabeller.
Svarsandel i Karlskronas undersökning våren 2010 var 52 procent, hösten
2008 var den 51 procent och hösten 2006 var den 52 procent. Den
sammanlagda svarsandel-en för samtliga 48 kommuner som deltog under
våren 2010 var 53 procent.
Nöjd-Region-Index, NRI, dvs. medborgarnas syn på Karlskrona kommun
som en plats att bo och leva på fick betyget 65. Nöjd-Medborgar-Index,
NMI, medborgarna om Karlskrona kommuns verksamheter fick betyget 54.
Nöjd-Inflytande-Index, NII, medborgarna om inflytandet i Karlskrona
kommun, slutligen fick betyget 37. De två första betygen räknas som
godkända, medan det senare bedöms som icke god-känt. Generellt har det
skett en förbättring av betygen från tidigare undersökningar till årets, men
skillnaderna är inte alltid statistiskt säkerställda enligt SCB:s rapport.
Forts
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§ 11 forts
Medborgarundersökning 2010- kommunstyrelsens verksamhet.
Resultat – kommunstyrelsens verksamhet
De flesta områden som ingår i medborgarundersökningen går att hänföra till
olika förvaltningar inom kommunen. Kommunstyrelsens uppdrag blir att
göra en övergripande analys av resultatet samt studera vissa områden
särskilt. De frågor som finns med i undersökningen som vi kan härröra till
vår egen verksamhet är det sammanfattande begreppet Rekommendation och
faktorerna Trygghet och Kommunikationer inom Nöjd-Region-Index samt
hela området inom Nöjd-Inflytande-Index.
Trygghet
Faktorn trygghet består i frågeformuläret av fyra frågor som handlar om hur
nöjd man är med sin kommun vad gäller hur trygg och säker man kan känna
sig, hur tryggt man kan vistas utomhus på kvällar och nätter samt hur trygg
och säker man kan känna sig mot stöld och inbrott. Resultatet för denna
faktor blev 51 under våren 2010, vilket är en ökning från hösten 2008 då
resultatet var 45. Den lägsta upplevda tryggheten finns bland äldre som har
svarat på enkäten. Det finns ingen skillnad mellan könen i resultatet av denna
faktor, men de som bor i centralorten har gett faktorn ett högre betyg än
boende utanför tätort.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att trots att det skett en ökning av
betyget för faktorn trygghet så är det fortfarande lågt. Även polisens
trygghetsmätning som genomförs årligen visar på en ökad upplevd trygghet i
Karlskrona kommun. Det trygghetsskapande arbetet behöver dock fortsätta,
bland annat för att höja den upplevda tryggheten bland äldre.
Kommunikationer
Faktorn kommunikationer inom nöjd-region-index innehåller frågor som
berör hur nöjd man är med kollektivtrafikens linjesträckning, turtäthet och
biljettpriser, vägnätet, tillgången till förbindelser via fjärrtåg, expressbuss
och flyg. Resultatet för denna faktor blev 54 under våren 2010, vilket är en
ökning från hösten 2008 då resultatet var 49. Jämfört med genomsnittet för
samtliga 90 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna har
Karlskrona kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre
betygsindex för faktorn kommunikationer. Kvinnor gav högre betyg än män
och de äldre gav högre betyg än yngre. När det gäller bakgrundsfaktorn var
man bor var man mest nöjd i kommunens centralort och minst nöjd var de
som bor utanför tätort.
Nöjd-Inflytande-Index
Indexet mäter hur medborgarna i Karlskrona kommun ser på möjligheterna
till inflytande på kommunens verksamheter och kommunala beslut.
Forts
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§ 11 forts
Medborgarundersökning 2010- kommunstyrelsens verksamhet.
Modellen innefattar fyra faktorer: Tillgänglighet, Information – Öppenhet,
Påverkan samt Förtroende. Sammanlagt består området av 18 frågor.
Resultatet totalt sett blev 37, vilket inte är godkänt, trots en ökning från förra
undersökningsomgången då betyget blev 35. Tillgänglighet fick betyget 42
(39 hösten 2008), Information – Öppenhet fick 52 (49), Påverkan fick 36
(31) och Förtroende fick betyget 39 (34). Kommunledningsförvaltningen
konstaterar att resultatet är otillfredsställande trots att det skett en viss ökning
och att vi fortsatt behöver anstränga oss för att förbättra medborgarnas bild
av kommunen. Enligt SCB:s rapport är det i Karlskrona kommun framför allt
faktorerna Påverkan och Förtroende som bör uppmärksammas.
Ett av kommunledningsförvaltningens mål för 2010 handlade om att
medborgarnas syn på information från kommunen skulle förbättras i
mätningen 2010 i förhållande till mätningen 2008. Informationsavdelningen
konstaterar att medelvärdet stigit från 49 år 2008 till 52 år 2010 och att målet
således är uppfyllt. Informationsavdelningen kommer på olika sätt att arbeta
vidare med information till och kommunikation med medborgarna, t.ex.
genom att utveckla kommunens webbplats, arbeta med sociala medier för att
nå nya målgrupper, höja kompetensen i de interna nätverken för
kommunikation och webb samt att ge fortsatt stöd och hjälp till
förvaltningarna så att de kan förbättra sin information.
Öppna svar
Av de 512 som svarade på enkäten använde 118 personer möjligheten att
skriva egna kommentarer. Allra flest kommentarer fick kollektivtrafiken
med synpunkter på bland annat turer, busshållplatser och biljettpriser, inte
minst med koppling till landsbygdsfrågor som fick näst mest kommentarer.
De allra flesta som nämnde landsbygden upplever en orättvisa vad gäller
fördelning av resurser mellan stad och land och känner sig åsidosatta på olika
sätt. Vidare fick trafiksäkerhet, gator och snöröjning, kultur och fritid samt
politiken många kommentarer. Det är intressant att notera att även det nya
hotellet vid Fisktorget fick många kommentarer.
Övrigt
Från och med hösten 2010 har förändringar gjorts i
medborgarundersökningens upplägg genom viss anpassning av
frågeställningarna till kommunal verksamhet samt möjlighet för
respondenterna att svara på enkäten via Internet. Då två av våra
jämförelsekommuner valt att genomföra sina medborgarundersökningar
under hösten, samtidigt som vi var tre som deltog under våren kan det ske
vissa svårigheter vid jämförelse. Jämförelserapporten har aviserats till
årsskiftet, men det återstår ännu att se hur mycket av förändringarna i
modellen som kommer att påverka själva jämförelsen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning i detta skede är dock att de
förändringar som skett verkar vara till gagn för hela undersökningen.
Forts
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§ 11 forts
Medborgarundersökning 2010- kommunstyrelsens verksamhet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med
Lokala brottsförebyggande rådet i Karlskrona kommun och
äldreförvaltningen ta fram förslag på åtgärder för att öka tryggheten hos
äldre, samt
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att på olika sätt fortsätta
att utveckla informationen till allmänheten och kommunikationen med
medborgarna.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2009.888.030

§ 12
Ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och LP-verksamheten i
Karlskrona för år 2011
LP-verksamheten i Karlskrona har inkommit med en ansökan om
förlängning av samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun och LPverksamheten i Karlskrona. Förutom bidrag för hyror har önskemål
inkommit om utökat verksamhetsbidrag från tidigare 400 000 till 600 000.
LP-verksamheten hänvisar till ökade kostnader för fast personal.
Ansökan grundar sig på tidigare avtal mellan Karlskrona kommuns
arbetsmarknadsenhet och LP-verksamheten i Karlskrona. Avtalen har löpt
under 1 år, LP-verksamheten önskar 3 årigt avtal. Arbetsmarknadsenheten
finns inom kommunens projektbudget som löper på ett år i taget. Det senaste
avtalet löper ut den 31 december 2010 och upphör automatiskt efter detta
datum.
Under 2010 har 40 personer varit placerade i verksamheten. Ca 6 är anställda
och uppbär lönebidrag via arbetsförmedlingen, 5 har placerats via Karlskrona
kommuns socialförvaltning, bland övriga är flertalet anvisade från
Arbetsförmedlingen (oklart i vilken form), Försäkringskassa och
Kriminalvården.
Arbetsmarknadsenheten har under 2010 inte haft behov av att placera
deltagare inom LP-verksamheten. I de fall missbruksproblematik har funnits
har egen rehabilitering utförts i samverkan med erfarna handläggare på
Bubbetorps Gård och socialförvaltningens Alkohol- och drog sektion.
I projektbudgeten för 2011 finns 400.000 kr reserverat för LP-stiftelsen. Det
finns inget ekonomiskt utrymme att utöka detta bidrag enligt LP-stiftelsens
begäran.
Övriga bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning
hanteras av socialnämnden. Kommunledningsförvaltningen anser därför att
även verksamhetsbidraget till LP-stiftelsen bör hanteras av socialnämnden.
Forts
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§ 12 forts
Ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och LP-verksamheten i
Karlskrona för år 2011.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar avslag på att-sats 3.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på Christina Mattissons avlagsyrkande
på att-sats 3.
Ordförande och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons avslagsyrkande på att-sats 3 och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att bevilja verksamhetsbidrag med 400 000 kronor för 2011,
2. att teckna avtal med LP-stiftelsen för 2011 med likvärdiga villkor som i
avtalet för 2010,
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att föreslå kommunfullmäktige att från och med 2012 överföra
hanteringen av verksamhetsbidrag för LP-stiftelsen med tillhörande
projektmedel från kommunstyrelsen till socialnämnden.
_______
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KS.SEF2010.137.023

§ 13
Rekrytering av förvaltningschef.
Bodil Karsvalls har slutat som förvaltningschef för barn- och
ungdomsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att tjänsten
återbesätts. Kostnad för att genomföra rekrytering beräknas till ca 100 000
SEK inkl annonsering och personbedömning. Kommunstyrelsens presidium,
ordf samt 2:e vice ordf BUN, kommundirektör och personalchef samt
fackliga företrädare föreslås bilda rekryteringsgrupper för beredning av
tillsättningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att kommunstyrelsens presidium, företrädare för BUN och
kommunledning enl ovan samt fackliga organisationer utses till
rekryteringsgrupper,
2. att anvisa 100 000 sek för rekrytering av förvaltningschef, samt
3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 2011.
_______
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Tillväxtenheten
Kanslienheten
Styr och ledning
Informationsenheten
Kommunarkivet
Akten
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2011.2.109

§ 13
Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald för
kommunledningsförvaltningen 2011
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en ny
handlingsplan för etniskt mångfald för år 2011. Förslaget har diskuterats och
godkänts av förvaltningens ledningsgrupp och de fackliga organisationerna
kommunal, SKTF och lärarförbundet.
Varje förvaltning ska en gång per år göra sin egen handlingsplan för etniskt
mångfald, vilken ska utgå från Karlskrona kommuns plan för etnisk
mångfald 2009-2011.
Kommunledningsförvaltningen ska redovisa måluppfyllelse och utvärdering i
verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet.
Kommunledningsförvaltningens handlingsplan har framtagit mål utifrån
Karlskrona kommuns prioriterade områden inom mångfaldsarbetet. De
områden som berör förvaltningen är demokrati, arbete och
respekt/tillväxt/näringsliv.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att se om inte förslaget
strider mot likabehandling när det gäller praktikplatser för ungdomar.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras i dag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att fastställa förslag till handlingsplan för etnisk mångfald för
kommunledningsförvaltningen år 2011.
_________
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Kommunstyrelsens allmänna utskott
2009.845.002
Kommunstyrelsens personaldelegation
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör
Ekonomichef
Utvecklingschef
Informationschef
§ 14
Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
Delegationsordning för kommunstyrelsen fastställdes senast av
kommunstyrelsen den 1 december 2009, § 314.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till reviderad
delegationsordning.
Kommunfullmäktiges beslutade den 23 september 2010, § 135, att ansvaret
för flyktingintroduktionen skulle övergå till socialnämnden fr o m 2010-1201. Med anledning av beslutet tas delegationen under rubriken Introduktion
bort.
Med anledning av att förköpslagen (1967:868) respektive lagen (1975:1132)
om förvärv av hyresfastighet upphävts tas delegationen avseende dessa lagar
bort.
Enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister har kommunen till uppgift att
fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer. Under rubriken Strategisk
utveckling görs ett tillägg under en ny punkt: ”Beslut i ärenden om
fastställande av belägenhetsadress och lägenhetsnummer enligt 10 §
respektive 11§ lagen om lägenhetsregister”
Delegat: Utvecklingschef med möjlighet till vidaredelegation.
Enligt delegationsordning för serviceförvaltningen finns en delegation till
förvaltningschef att fatta beslut om avskrivning av fordran. Det föreslås att
motsvarande delegation att skriva av kundfordringar införs i
delegationsordning för kommunstyrelsen under rubriken Ekonomi.
Enligt lag (1998:150) om allmän kameraövervakning ska den kommun där
kameraövervakningen ska ske få tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen
fattar beslut i tillståndsfrågan. Syftet med bestämmelsen är enligt lagens
förarbeten att kommunen skall få möjlighet att föra fram eventuella lokala
synpunkter och särskilda kommunala aspekter i ett ärende. Själva
tillståndsbedömningen, som sker utifrån en överviktsprincip där
övervakningsintresset ställs mot integritetsintresset, görs av
tillståndsmyndigheten, d v s länsstyrelsen.
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§ 14 forts
Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
Justitiekanslern har genom sin möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut
till uppgift att bevaka det allmänna intresset att det sker en lämplig
avvägning mellan intresset av att beivra brott och den enskildes intresse av
bibehållen respekt för sitt privatliv. Enligt nu gällande delegationsordning
skall ärenden om yttrande i kameraövervakningsärenden beslutas av KSAU
och idag förs därför samtliga ärenden upp för beslut av KSAU. Förslaget är
att kommundirektören ges en delegation med möjlighet till vidaredelegation
att fatta beslut om att avstå från att lämna yttrande i de ärenden där det inte
finns särskilda kommunala aspekter att framföra. För de fall där det bedöms
att yttrande ska lämnas föreslås att KSAU, liksom idag, beslutar på
delegation.
Delegationsordningen innehåller idag två punkter med en delegation till
teknisk chef: Beslut om försäljning av bostadsrätt upp till 20 basbelopp samt
beslut om att ansöka om avhysning och verkställighet av sådana beslut.
Denna delegation hör hemma i tekniska nämndens delegationsordning och
kommer att införas i denna. Punkterna tas därför bort i kommunstyrelsens
delegationsordning.
Vidare har en justering gjorts genom att ordet kommunchef (Kc) bytts ut mot
kommundirektör (Kdir) med anledning av kommunstyrelsens beslut om
titeländring den 5 oktober 2010, § 199.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta upprättad delegationsordning för kommunstyrelsen i Karlskrona
kommun.
_______
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Kommunstyrelsens allmänna utskott
KS.SEF2011.5.002
Kommunstyrelsens personaldelegation
Kommunstyrelsens ordförande
Förvaltningschef
Upphandlingschef
Förhandlingschef
Chef för IT-enheten
Chef för redovisningsenheten
Chef för ekonomistyrningsenheten
Chef för upphandlingsenheten
Chef för kostenheten
Chef för löneenheten
Chef för personalenheten
Chef för kommunhälsan
Chef för Kompetenscenter
Chef för kundservice
§ 15
Uppdatering av delegationsordning för Serviceförvaltningen
Översyn av Serviceförvaltningens delegationsordning har genomförts i
samband med ny sammansättning av nämnden samt på grund av visst behov
av uppdatering.
Serviceförvaltningens delegationsordning är i stort den samma som
Kommunledningsförvaltningens då förvaltningarna delar nämnd. Skillnader
föreligger i organisation samt vidaredelegeringar.
Förändringar i delegationsordningen:
* 1.6 Besluta och ingå avtal och andra förpliktelser inom förvaltningens
verksamhetsområde inom given budgetram.
Förvaltningschef kan nu vidaredelegera upp till 5 år
Förvaltningschef ändras från 3 år till 5 år
* 4.2 Förhandla och med bindande verkan (genom kollektivavtal
eller på annat sätt) reglera förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess anställda.
b) förändrad till Förh.chef
* 4.6 Beslut om tjänstledighet för anställd vid serviceförvaltningen,
överstigande sex mån för enskild angelägenhet
Förvaltningschef kan nu vidaredelegera
* 4.7 Omplacering mellan förvaltningar p.g.a. övertalighet eller
annan anledning
Ändras från personalchef till förvaltningschef
* 4.9 Löneförmåner under tjänstledighet för fritidsstudier
Förvaltningschef kan nu vidaredelegera
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna serviceförvaltningens delegationsordning.
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Chef för strategisk planering
Kommunala uppdrag
Akten
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2007.18.105

§ 16
Projektorganisation för Baltic-Link Gdynia-Karlskrona, Motorways of
the Sea Action 2009-2013.
Chef för strategisk planering Tore Almlöf föredrar ärendet.
Den 15 maj 2009 ansökte konsortiet ”Baltic-Link, Gdynia – Karlskrona” om
EU-medel från TEN-T budgeten via EU:s initiativ ”Motorways of the Sea”.
Den 12 augusti 2010 beslutade kommissionen att bifalla ansökan.
Efter beslutet har arbetet koncentrerats kring att ta fram en s.k. ”Strategic
Action Plan” för projektet.
Organisation
Ansvarig partner för samordningen av projektet är Regionförbundet södra
Småland.
Som partner i projektet har Karlskrona kommun att utse en representant i
styrgruppen för hela projektet. Organisationen och hittills utsedda
representanter framgår av upprättad bilaga.
För genomförande av Karlskrona kommuns specifika
investeringar/aktiviteter föreslås att kommunstyrelsens allmänna utskott
utgör styrgrupp. Till denna styrgrupp knyts en ledningsgrupp bestående av
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget på organisation framgår av
upprättad bilaga.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ola Svensson (SD) yrkar att Sverigedemokraterna får en plats i styrgruppen.
Ordförande yrkar avslag på Ola Svenssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Ola
Svenssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
allmänna utskottets förslag.
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§ 16
Projektorganisation för Baltic-Link Gdynia-Karlskrona, Motorways of
the Sea Action 2009-2013.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att utse kommunstyrelsens allmänna utskott till styrgrupp för
genomförande av Karlskrona kommuns aktiviteter inom ramen för projektet
Baltic-Link Gdynia-Karlskrona, Motorways of the Sea Action 2009-2013,
2. att styrgruppen (KS au) inom sig utser Karlskrona kommuns representant i
projektets övergripande styrgrupp, samt
3. att i övrigt godkänna redovisat förslag till organisation.
_______
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2007.18.105

§ 17
Projekteringstillstånd MoS-projektet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 november 2010, § 114,
föreslagit kommunstyrelsen besluta att meddela projekteringstillstånd för
MoS-projektet, samt att utöka tekniska nämndens ram med ökade drift- och
kapitalkostnader som uppkommer med anledning av MoS- projketet från och
med år 2011.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2011 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Mats Lindbom (C) yrkar att bevilja tekniska nämnden projekteringstillstånd
för MoS-projektet i sin helhet, att avslå tekniska nämndens yrkande om
utökad budgetram för år 2011, samt att hänskjuta tekniska nämndens yrkande
om utökad budgetram från år 2012 och framåt till budgetberedningen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Mats
Lindboms ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
Mats Lindboms ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att bevilja tekniska nämnden projekteringstillstånd för MoS-projektet i sin
helhet,
2. att avslå tekniska nämndens yrkande om utökad budgetram för år 2011,
samt
3. att hänskjuta tekniska nämndens yrkande om utökad budgetram från år
2012 och framåt till budgetberedningen.
________

11 januari 2011

Kommunfullmäktige
Akten

32

2010.578.701

§ 18
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
År 1996 beslutade kommunstyrelsen att starta ett kommunråd. Syftet var att
utveckla stödet för de mest utsatta barnen och ungdomarna. Projektet var från
början tvåårigt och har utvärderats såväl externt som internt vid flera
tillfällen.
2002 tydliggjorde kommunfullmäktige uppdraget. Rådet ska dels vara en
övergripande resurs, behjälplig vid genomförande av planeringsmetoder runt
enskilda barn, dels fortlöpande rapportera och föreslå åtgärder mot systemfel.
Kommunfullmäktige antog också en generalklausul: ”Om det råder oenighet
om nämnders ansvar i gällande reglemente och ett enskilt barns behov skall
barnets behov gälla”.
5 december 2006 beslutade kommunstyrelsen att kommunrådet skulle
fortsätta sitt arbete under mandatperioden, samt utsåg undertecknad till
ordförande i rådet.
2007 – 2010
Rådets sammansättning
Kommunrådet har under perioden bestått av följande personer:
Barn- och ungdomsförvaltningen: André Halai
Anja Eklund
BUP:
Per Rosenqvist
Monika Sjöbring-Larsson
Handikappförvaltningen
Ingrid Karlsson
Idrotts- och fritidsförvaltningen Sivone Persson
Socialförvaltningen:
Christine Held
Utbildningsförvaltningen:
Jorun Nilsen (tom aug 2008)
Daniel Timms
Ordförande
Ingrid Augustinsson Swennergren
Barnhabilitering deltog i början av perioden, men har under de senaste åren
inte haft någon representant i rådet.
Vilka barn- och ungdomar
Kommunrådet för inga samlade anteckningar över de barn och ungdomar
som diskuterats i rådet. Handlingsplaner etc förvaras i ungdomarnas
personakter hos socialtjänsten eller i elevakten på respektive skola.
Färre nya ärenden än tidigare år har anmälts till kommunrådet. Ett 10-tal
ärenden har diskuterats under mandatperioden. Fyra stycken har varit
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§ 18 forts
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
barn/ungdomar som tidigare aktualiserats men som varit i behov av nya
åtgärder. Två av ungdomarna är flickor och åldersfördelningen mellan 12
och 19 år.
Ungdomar har haft bristande skolgång eller varit svagbegåvade eller haft
svåra neuropsykiatriska funktionshinder. Alla ärenden har aktualiserats av
barn- och ungdomsförvaltningen. Två ärenden avsåg elever i friskola och 2
avsåg gymnasieelever där vårdnadshavaren tog upp frågan med sin tidigare
kontakt på barn- och ungdomsförvaltningen.
Har kommunrådet någon betydelse?
I Kommunrådet har diskussionen förts kring om rådet har någon betydelse.
Själva anser vi, liksom tidigare, att vi möter barn/ungdomar och föräldrar
med värdighet och respekt. Vi lyckas få dem att förstå att vi bryr oss om dem
och deras situation. Flera ungdomar och föräldrar blir positivt överraskade av
att så många personer från så många olika förvaltningar och organisationer
sitter ner och tar sig tid till att lyssna på dem och deras problem.
I kommunrådet har vi den unika möjligheten att helt fokusera barnet och vi
lyckas bortse från vad som är ”gängse” / ”regelmässigt”. Det gör att våra
handlingsplaner ibland innehåller åtgärder som strider mot rutiner/arbetssätt
och kommunrådsrepresentanterna måste många gånger påtala att beslut är
fattat av Kommunrådet och ska genomföras. Just att det är ett
Kommunrådsärende, och att dessa är så få, gör det ändå möjligt att skapa
förståelse för udda och regelöverskridande åtgärder.
Samtidigt har verksamheterna under de senaste åren aktualiserat färre
ärenden än tidigare. Vi menar att samarbetet mellan förvaltningarna har
utvecklats och dessutom har förvaltningscheferna i berörda verksamheter
regelbundna träffar där samarbetsfrågor är i fokus.
I kommunrådet har tidigare funnits representanter från landstinget för både
barnhabilitering och barnpsykiatri. Under de senaste åren har endast
representant från barnpsykiatrin deltagit. Det är av stor vikt att det finns
representanter från båda dessa verksamheter för att få till stånd så bra
hjälpinsatser som möjligt.
Kommunen för nu diskussioner med såväl barnhabilitering som barnpsykiatri
kring möjligheten att upprätta samverkansavtal med samtliga aktörer från
landstinget och kommunen. Ett länsövergripande avtal om samordning av
insatser för barn och ungdomar ska tas fram, liksom lokala samarbetsavtal. I
de lokala avtalen ska samverkan/samarbete regleras mer konkret gällande
både arbetssätt, rutiner, planering och samarbetsgrupper. Forts
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§ 18 forts
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
Vad tycker verksamheterna?
Tycker personalen i berörda verksamheter att kommunrådet gör någon nytta
– att det är viktigt att rådet finns? Kommunrådets deltagare har diskuterat
frågan i sina verksamheter och kommit fram till:
Förvaltningsledning och rektorer inom Barn- och ungdomsförvaltningen
uttrycker att det känns tryggt att kommunrådet finns, även om de inte
behöver använda rådet så ofta. Idén med rådet är mycket bra och rådet bör
inte tas bort förrän det finns något annat som arbetar i samma anda.
Bland ett urval av förvaltningens personal har rådet också uppskattats för
dess fokus på barnet/familjens behov. Några anser att det tjänat ut sin roll,
medan andra anser att det bör finnas kvar fram till dess att det finns andra,
liknande, samverkansformer.
Handikappförvaltningen anser att kommunrådet varit betydelsefullt för de
barn och familjer som varit aktuella i rådet. Det bästa med rådet är att det
fokuserar på barnets behov och inte på vem/vilka som ska bära kostnaderna
för föreslagna åtgärder.
Kommunrådet bör finnas kvar fram till dess att det finns andra
samverkansformer, som likt kommunrådet kan finna lösningar i
komplicerade ärenden där flera parter är inblandade.
Idrotts- och fritidsförvaltningen deltar i kommunrådet, men personalen har
aldrig aktualiserat något ärende. Tycker dock att det är utmärkt med ett
forum som kan engageras i ärenden där barnet/familjen riskerar att ”falla
mellan stolarna”.
På Utbildningsförvaltningen upplevs att rådet blivit mer okänt genom åren.
Brister finns när det gäller information mellan grund- och gymnasieskolan
beträffande vilka ungdomar som är aktuella i kommunrådet.
Utbildningsförvaltningens representant tycker att det är svårt att bistå med
insatser och ekonomiska resurser, eftersom det blivit allt svårare att
finansiera stöd till enskilda elever, Rådet bör dock finns kvar fram till dess
att nya samverkansformer finns på plats.
Personalen på Barn- och ungdomspsykiatrin, som inte aktualiserat något
ärende i kommunrådet anser att det finns andra mer närliggande
samverkansformer som de utnyttjar. Menar att kommunrådet i stort sett är
överspelat.
Bland Socialförvaltningens personal uttrycker de som haft barn- och
ungdomar aktuella å rådet att de varit mycket nöjda. Socialförvaltningen vill
att rådet ska vara kvar.
Forts
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§ 18 forts
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
Kommunrådet har funnits i Karlskrona kommun sedan 1996. Syftet med
rådet är att utveckla stödet för de mest utsatta barnen. Flertalet verksamheter
upplever att rådet gör ett bra arbete och att det är ett viktigt komplement när
det gäller komplicerade ärenden. Rådet efterfrågas i allt mindre utsträckning,
vilket bla kan bero på att samverkan kontinuerligt förbättrats mellan
verksamheterna.
Nya former för samverkan mellan landstingets och kommunens
verksamheter för barn och ungdomar planeras. När dessa kommit till stånd
och fungerar bör kommunrådet upphöra, så att inte parallella strukturer
skapas. Eftersom arbetat nyligen påbörjats är det skäligt att anta att de nya
samverkansformerna ska fungera fr o m 20130101
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att Kommunrådet fortsätter sitt arbete under tiden 20110101 – 20121231,
samt
2. att utse kommundirektören till ordförande i rådet under samma period.
_______
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KS.SEF2010.3.041

§ 19
Förändringar pga ny prissättning beslutad i äldrenämnden - försäljning
måltider inom Kostenhetens verksamhetsområde från och med den 1
februari 2011.
Beslutsärenden gällande prishöjningar i kostverksamheten delas mellan
äldrenämnden och kommunstyrelsen när det gäller kök inom
äldreförvaltningens verksamhetsområden.
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 för pensionärer oavsett om det finns ett biståndsbeslut eller ej.
Detta beslut ersätter tidigare beslut taget i samma ärende i Kommunstyrelsen
den 2november 2010, 228. Priskorrigeringen sker med anledning av att
äldrenämnden den 20 december 2010 tagit beslut om att höja lunchpriset för
matdistribution. Därmed höjs samtliga måltidspriser i köken som servar
äldreförvaltningens verksamheter med en (1) krona per portion. Priserna
inom skolverksamheten lämnas oförändrade.
Kommunstyrelsen tar även beslut angående prishöjningar i
kostverksamhetens kök inom barn- och ungdomsförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen.
Prissättning gällande försäljning i köken på Ekliden, Fregatten, Af Klint,
Elineberg, Fredriksdal,Fridlevstad och Hammarbygården, samt kök inom
barn- och ungdomsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna ovanstående prissättning för måltidsförsäljning i de kök som
finns inom Barn- och ungdoms, Utbildnings- samt Äldreförvaltningens
verksamhetsområde från och med 1 februari 2011.
_____
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2011.4.702

§ 20
Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag.
Regeringen har i en proposition föreslagit att en ny alkohollag skall ersätta
nuvarande alkohollag (1994:1738). Flertalet av bestämmel-serna i
nuvarande alkohollag har förts över till den nya lagen. Lagen har också
kompletterats med ett antal nya bestämmelser såsom tillstånd och
rättigheter, vilket i sin tur innebär att nya avgifter skall utgå för dessa
prövningar.
Beslut om ny alkohollag behandlades i socialutskottet 2010-11-02 och i
riksdagen 2010-12-01. Den nya alkohollagen träder i kraft 2011-01-01.
Enlig alkohollagen 7 kap 13 § ges kommunen rätt att ta ut avgifter för
tillståndsprövning och för den löpande tillsynen. Avgiftsuttaget måste följa
kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning. Denna
självkostnadsprincip behöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje
enskilt fall.
Förslag till avgifter
1. Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet för
slutna sällskap, enligt Alkohollagen 8 kap. 4 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om
7 500 kr.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar avgift för nuvarande
stadigvarande tillstånd förslutna sällskap
2. Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang, enligt
Alkohollagen 8 kap. 6 §.
för ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om
4 500 kr för en dag samt 6 300 kr för fler än en dag.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande
avgift för tillfälligt tillstånd till allmänheten.
3. Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe, enligt
Alkohollagen 8 kap. 7 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om
7 500 kr.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande
avgift för stadigvarande tillstånd till allmänheten.
Forts
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§ 20
Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag.
4. Anläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen, enligt
Alkohollagen 8 kap. 12 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en avgift om 1 000 kr per
provtillfälle.
Motivering; Kommunen/socialnämnden skall ansvara för
genomförandet av provet. Provet kommer att vara web-baserat
med cirka 50 frågor och tar 90 minuter att genomföra.
Kommunen skall tillhandahålla lokal, dator samt övervaka sökanden
vid provtillfället.
5. Serveringstilstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
enligt Alkohollagen 8 kap. 14 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om
4 500 kr för en dag samt 6 300 kr för fler än en dag.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande
avgifter för tillfälligt tillstånd till allmänheten.
Ordförande yrkar bifall till socialnämndens beslut, samt yrkar att
kommunfullmäktige föreslår att socialnämnden får i uppdrag att titta över
taxorna och relevansen runt taxorna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avgifterna enligt punkt 1-5 fastställs, för nytillkomna bestämmelser där
serveringstillstånd kan meddelas enligt den nya alkohollagen,
2. att avgifterna skall träda ikraft i samband med beslutet, samt
3. att socialnämnden får i uppdrag att titta över taxorna och relevansen runt
taxorna.
_______
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2011.4.702

§ 21
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för kommunstyrelsen fastställdes senast av kommunfullmäktige
den 17 december 2009, § 242.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av ett antal av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattade beslut samt ett antal
lagändringar upprättat ett förslag till reviderat reglemente.
Kommunfullmäktiges beslutade den 23 september 2010, § 135, att ansvaret
för flyktingintroduktionen skulle övergå till socialnämnden fr o m 2010-1201. Med anledning av beslutet görs en förändring under rubriken Uppgifter
enligt speciallagstiftning § 6 genom att det sista stycket med lydelsen
”Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter avseende mottagande och
introduktion av flyktingar i Karlskrona kommun samt fördelar erhållen
ersättning för flyktingmottagande” tas bort.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 4 november, § 171,
om ansvarsfördelning mellan kommunalråden. Reglementet uppdateras
under rubriken Ansvarsområden § 28 i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut om ansvarsfördelning.
Under rubriken Delegering från kommunfullmäktige § 8 punkten 6 och 8
hänvisas i reglementets nuvarande lydelse till förköpslagen (1967:868)
respektive lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet. De båda lagarna
är numera upphävda, varför punkt 6 och 8 tas bort.
Enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister har kommunen till uppgift att
fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer. Kommunfullmäktige
skall fatta ett formellt beslut om att tilldela en nämnd uppgiften att hantera
ärenden enligt lagen. Uppgiften handhas lämpligen av enheten för mark- och
exploatering varför det under rubriken Delegering från fullmäktige införs en
ny punkt att kommunstyrelsen skall besluta i ärenden enligt 10 -11 §§ lagen
om lägenhetsregister.
Vidare har en justering gjorts genom att ordet kommunchef bytts ut mot
kommundirektör med anledning av kommunstyrelsens beslut om titeländring
den 5 oktober 2010, § 199.
Forts
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Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa det upprättade reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona
kommun
_____
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§ 22
Socialnämndens reglemente
Kommunfullmäktige beslutade 23 september 2010, med
anledning av förändringar beträffande ansvaret för introduktion
av flyktingar, att ge kommunstyrelsen och socialnämnden i
uppdrag att innan 2010-12-01 föreslå förändringar i
kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente.
Socialnämnden föreslås lämna förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om nytt reglemente för nämnden. De
föreslagna förändringarna innebär att tillägg görs i reglementet
beträffande ansvar för introduktionsinsatser för flyktingar som
mottagits före 2010-12-01 och samordning och organisering av
kommunala uppgifter beträffande invandrare som mottages efter
november 2010.
Socialnämnden föreslår förändringar genom att punkterna 3 och 4
tillförs nämndens uppgifter enligt § 1, sista stycket, i reglementet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa det upprättade reglementet för socialnämnden i Karlskrona
kommun.
_______
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2009.814.537

§ 23
Svar på motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, §§ 222 av Gerthie Olsson (S). Förslaget är att ge tekniska nämnden
och miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med Landstinget
Blekinge utreda möjligheten att bygga ett trafiksäkert och framkomligt
Bergåsa resecentrum.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 oktober 2010, § 107 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen delar motionärens
uppfattning om den besvärliga och otrygga trafiksituationen som råder främst
för gående och cyklister vid Wämö Center. Dock anser förvaltningen att
plankorsningen mellan väg och järnväg utgör den största säkerhetsrisken. I
denna korsning passerar varje dygn 54 tåg, cirka 700 bussar, ett mycket stort
antal gående och cyklister, utryckningsfordon samt övrig trafik.
Förvaltningen får idag information om att många gående chansar och
springer mot rött ljus i vägkorsningen och/eller kryper under fällda bommar.
Kust- till kustbanan skall rustas upp (nya spår och kontaktledningar).
Arbetena skall vara klara till juni 2013. Efter upprustningen kommer
korsningen att passeras av cirka 70 tåg per dygn.
Med utökad tågtrafik kommer cirka 108 tåg alltså dubbelt så många att
passera korsningen per dygn. Trafiksituationen kommer att bli ohållbar
med planerad trafik och bibehållen plankorsning. Enligt tekniska
förvaltningens uppfattning bör korsningen byggas om och det
bör göras samtidigt som banan rustas upp och tågtrafiken tillfälligt upphör.
Trafikverket och Karlskrona kommun i samverkan har tagit initiativ till en
förstudie som syftar till att ta fram ett förslag på en säkrare korsning för alla
trafikslag. I förstudien kan även busshållplatsen vid Wämö Center studeras
för att även här förbättra trafiksituationen.
Kostnaden för ombyggnad av plankorsningen ingår ej i
upprustningskostnaden för kust- till kustbanan. Diskussioner pågår mellan
flera parter för att lösa finansieringen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
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2010.275.331

§ 24
Svar på motion om Kovikens parkområde på Saltö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010, §§ 68 av Alf Stålborg (SD). Förslaget är att båtarna får uppläggas i
parken under tiden 15september till 15 maj, skyltar bör sättas upp som anger
när uppläggningen får ske, samt att samråd bör ske med Saltö- Ekholmens
trädgårds- och intresseförening.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 oktober 2010, § 106 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen är medveten om
problemet sen lång tid tillbaka, inte bara på Saltö utan runt om på kommunal
parkmark. Idag är det inte tillåtet att lägga upp båtar på kommunal parkmark.
De senaste två åren har tekniska förvaltningen inventerat bryggor som
byggts på kommunal mark, nästa steg blir att se över om det finns kommunal
mark som kan användas för uppläggning av båtar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
______
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2010.103.310

§ 25
Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Kungsmarken eller dess
omnejd.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010, §§ 27 av Ivan Nyström. Förslaget är att anlägga en
hundrastgård anläggs i Kungsmarken eller dess omnejd.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 oktober 2010, § 104 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har tidigare behandlat förslag
om hundrastgård på Trossö. Principen för att kommunen skall anordna
hundrastgård har då varit att skötsel skulle ske genom självförvaltning d v s
att sökanden via en förening frivilligt tar på sig ansvaret för skötsel av
hundrastgården (städning
och tömning av papperskorgar/hundlatriner mm).
Frågan om hundrastgårdar utanför Trossö har ej tidigare varit aktuellt,
men nämnden ser det som positivt om detta kan ske i enligt
med ovan angivna förutsättningar. Denna skulle därmed kunna bli den
första hundrastgården inom kommunen.
Tekniska förvaltningen har även haft samråd med Karlskronahem som
är intresserade av att medverka i finansiering av anordnande av en
hundrastgård under ovan angivna förutsättningar.
Den totala anläggningskostnaden bedöms uppgå till ca 60 000 kronor.
Av de i skrivelsen föreslagna platserna är tekniska förvaltningen och
Karlskronahem överrens om att den lämpligaste platsen är den i
medborgarförslaget angivna platsen nr 4 det vill säga nordväst om
Kungsmarksplan där det redan idag finns en lämplig grusyta.
Förvaltningen har även varit i kontakt med medborgarförslagets
kontaktperson som ser positivt på ovan angivna lösning och avser nu försöka
lösa frågan om självförvaltning med övriga intresserade hundägare inom
Kungsmarksområdet. En ytterligare förutsättning är att även andra
hundägare, förutom Kungsmarksboende, ges tillträde till en eventuell
hundrastgård.
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§ 25 forts
Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Kungsmarken eller dess
omnejd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med
Karlskronahem anordna en hundrastgård inom Kungsmarken enligt ovan
och under förutsättning att skötseln kan ordnas av de boende genom
självförvaltning, samt
2. att medborgarförslaget härmed är besvarad.
______
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2010.312.332

§ 26
Svar på medborgarförslag om att rusta upp lekparken i Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010, §§ 68 Nathalie Ahlin. Förslaget är att rusta upp lekparken i
Spandelstorp i skogen vid Musikgatan och ängen.
Varför inte sätta dit en slänggunga som finns på Spandelstorpsskolan.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 oktober 2010, § 105 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att parkenheten är medveten om att
större delen av kommunens lekplatser är i dåligt skick. Renovering utförs
varje år i enlighet med investeringsanslaget och efter en turordning.
I medborgarförslaget framgår inte tydligt om det gäller lekplatsen på
Fagottgatan eller den på Orkestergatan. Vad det gäller Orkestergatan är den
helt nyrenoverad (bekostad av exploateringen av det nya bostadsområdet)
och en av de största kommunen har.
Tanken är att lekplatsen på Fagottgatan ska kunna läggas ner nu när
lekplatsen Orkestergatan är renoverad, eftersom de ligger nära varandra och
upptagningsområdet täcks in av den nyrenoverade lekplatsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
______
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2006.444.821

§ 27
Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i
gamla ishallen (Klinteberga).
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, §§ 135 av Lennart Lindgren. Förslaget är vinterförvaring av husvagnar
och båtar i gamla ishallen (Klinteberga).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007 §§ 71 beslutat att
ärendet utgår.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 oktober 2010, § 103 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att rivning/nedmontering av hallen har
påbörjats varför medborgarförslaget inte längre är aktuellt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
______
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§ 28
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Protokoll Personaldelegationen §§ 60-63 och § 64
3.Länsstyrelsen i Blekinge län;
a) Protokoll 2010-11-16, dnr 203-2199-2010, inspektion hos
överförmyndarnämnden i Karlskrona kommun.
b) Redovisning av uppdrag 41 (planeringsunderlag m.m) och uppdrag 42
(uppsikt och tillsyn m.m) enligt regleringsbrev 2010, Boverkets dnr 2092901/2010
4. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 10:64, Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA.
b) 10:67, Basbelopp för år 2011.
c) 10:68, Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning
och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdeförsäkring av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2011.
d) 10:69 Hyreshöjning fr.o.m 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI
e) 10:70 Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser år
barn med funktionshinder.
f) 10:74 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 45 angående avsked av vårdbiträde.
g) 10:75 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer enligt AGS-KL.
h) 10:78 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2011
i) 10:79 Information om Patientsäkerhetslagen (2010:659)
j) 10:80 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014
k) Sveriges kommuner och Landstings kommungruppsindelning 2011.
Arbetsgivarförbundet Pacta.
l) Vägledning regionala trafikförsörjningsprogram.
5. Miljö- och byggnadsnämnden 2010-11-11, § 416, yttrande över remiss
med förslag till ny plan- och byggförordning.
6.Migrationsverket, informations- och prognosbrev om asylsökande,
mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarkanden 2010-2011.
7. Region Blekinge, Protokoll från regionstyrelsen 2010-09-08, 2010-10-13
och regionfullmäktige 2010-09-22
8. Regeringsrättens dom Mål nr 126-10 Laglighetsprövning enligt KL
(1991:900)
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§ 28 forts
Anmälningsärenden
9. Attestlista för serviceförvaltningen.
10. Attestlista kommunledningsförvaltningen.
11. Tidpunkt för upphörande av introduktionsersättning på
kommunledningsförvaltningen.
12. Tackbrev från H.K.H Kronprinsessans sekreterare
13. Regeringsrätten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen den 1
januari 2011
14. Tackbrev från Landshövdingen Bleking Län för stöd till Pax Baltica.
15. Hemställan om införande av fiskeförbud i hamnområdet vid
Tallebryggan i lokala ordningsreglerna.
16. Tekniska nämnden, Förslag till taxor år 2011 enligt delegation.
17. Protokoll från Finsam den 26 november 2010.
18. Landstinget Blekinge inrättar den 1 januari 2011 Samverkansnämnden i
Blekinge.
19. Skrivelse från SJ AB, förutsättningarna för järnvägen har dramatiskt
förändrats de senaste åren.
20. Begäran om yttrande ang beslut om interimistiskt förbud att ändra eller
riva straffgården på Björkholmen, fastigheten Karlskrona 4:20, Karlskrona
kommun
21. Skrivelse om överklagande av beslut om ersättning till förvaltningschef
_______
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§ 29
Övrigt
Konferens
Ledamot Sofia Bothorp informerar inspirations- och utbildningsträffen
den 20 jan 14.00 - 16.30 på Hotel Scandic, Karlskrona om en
Starkare ekoprofil i Karlskrona - för ekologisk omställning av ”Sverige - det
nya matlandet Karlskrona kommun vill satsa på att vara med i eko-täten!
-------------Stärka föreningsverksamheten till barn och ungdomar.
Ledamot Jan Lennartsson (M) undrar hur pengarna ska fördelas efter
kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2010 av budgeten för
åren 2011 – 2013, då idrotts- och fritidsnämndens budgetram från
år 2011 utökats med 1,0 miljon kronor i syfte att stärka
föreningsverksamheten riktad till barn och ungdomar.
Ordförande svarar att ärendet kommer att skrivas fram för beslut i
kommunfullmäktige.
---------------Konferens
Ledamot Tommy Olsson (KD) anmäler att han skulle vilja åka på
kustkonferensen 2011den 9 februari 2011 i Göteborg.
Kommunstyrelsen beslutar
att Tommy Olsson (KD) ska får åka på kustkonferensen 2011 den
9 februari 2011.
---------Kurs
Ordförande anmäler att hon skulle vilja åka på utbildning den 28 januari om
mentorskap i Stockholm och på nätverksträff den 3-4 mars i Stockholm
Kommunstyrelsen beslutar
att ordförande ska får åka på utbildning den 28 januari om mentorskap i
Stockholm och på nätverksträff den 3-4 mars i Stockholm
---------------Konferens
2:e vice ordförande Christina Mattisson (S) anmäler att hon skulle vilja åka
på ordförandedagen 2011 den 30 mars 2011i Stockholm.
Forts
--------------------
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§ 29 forts
Övrigt
Planeringsdag
Ordförande informerar om att planeringsdagen den 22 februari 2011 kommer
att flyttas och att kommunsekreteraren återkommer med förslag på datum.
----------------Utbildning för politiker i kommunstyrelsen.
Ordförande informerar om att den 2 februari 2011 kommer utbildning att äga
rum för alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.
_________

