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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sa mmanträde den 10 
januari 2012. 
 
§ 1 Information och föredragningar. 
§ 2 Slutredovisning av kostutredningen. 
§ 3 Redovisning av utredning avseende städverksamheten. 
§ 4 Principer för internprissättning och finansieringsprinciper vid försäljning av 

måltider och livsmedel 2012.  
§ 5 Förändringar på grund av ny prissättning beslutad i äldrenämnden- försäljning 

inom kostenhetens verksamhetsområde från och med 1 februari 2012. 
§ 6 Förlängning av förordnade som kommundirektör. 
§ 7 Förlängning av förordnade som förvaltningschef. 
§ 8 Erbjudande om löneväxling. 

 § 9   Yttrande angående tematiskt tillägg för översiktsplanen med inriktning 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Ronneby kommun. 

§ 10   Ansökan om bidrag till LP-verksamheten 2012. 
§ 11   Projekteringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola. 
§ 12 Projekteringstillstånd för utbyggnad av Nättraby skola 
§ 13 Remissvar till Finansdepartementet, Departementspromemorian 

Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt (Ds 2011:41) 
§ 14   Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelser inom grundskolan 2011.  
§ 15   Svar på remiss om betänkandet, spara i goda tider- för en stabil 

kommunal verksamhet (SOU 2011:59).   
. § 16  Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek 2011. 
 § 17  IT-kostnader. 
 § 18  Karlskrona kommuns visionsarbete. 
 § 19  Bilande av Näringslivsbolag. 
 § 20   Ändring och förtydligande av planbestämmelse i detaljplanen för kv Kölen, 

Hästö Marina, Karlskrona kommun. 
 § 21  Förslag till ändring av förbundsordning för räddningstjänsten Östra Blekinge. 
 § 22  Ändring av reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden. 
 § 23  Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna 

handlingar. 
 § 24  Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola. 
 § 25  Svar på motion om villkoren på landsbygden.  
 § 26   Svar på medborgarförslag om att sänka ersättningarna till förtroendevalda i 

Karlskrona kommun när kommunen går med underskott. 
 § 27   Svar på medborgarförslag om en isbana på Fisktorget. 

§ 28   Svar på medborgarförslag om ett unikt seniorboende vid KA2:s gamla 
verkstäder (Rosenholm). 

 § 29  Svar på medborgarförslag om nya kommunala tomter för radhusbebyggelse. 
 § 30  Anmälningsärende. 
 ___ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sa mmanträde den 31 
januari 2012. 
 
§ 31 Information och föredragningar. 
§ 32 Kommunala val. 
§ 33 Tillägg till ärende angående att ej lämna egenregi - anbud, skolmåltider-

Rosenholmsområdet. 
§ 34 Karlskrona kommuns visionsarbete. 
§ 35 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för jobb istället för bidrag.  
§ 36 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för nolltolerans mot 

ungdomsarbetslösheten. 
§ 37 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för högre kunskapsresultat i 

grund- och gymnasieskolan. 
§ 38 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en trygg och meningsfull 

fritid. 
§ 39 Svar på remiss, statsstödsutredningens betänkande (SOU 2011:69). 
§ 40   Omdisposition av medel till kollektivtrafiken. 
§ 41   Projekterings- och investeringstillstånd för Vedeby vägbro K5 på 

Lyckebyvägen. 
§ 42 Modernisering av externwebben www.karlskrona.se. 
§ 43 Projektplan för framtagande av Miljöprogrammet för Karlskrona kommun. 
§ 44  Förslag till fortsättning av projekt Energiska Karlskrona.  
§ 45   Dokumenthanteringsplan för EU-projekt.   

. § 46  Markanvisning för exploatering av Västra Gärde II, Spandelstorp 5:4. 
 § 47  Exploateringskalkyl för exploatering av Gärde II, Spandelstorp 5:4. 
 § 48  Yttrande över tematiskt tillägg för översiktsplanen med inriktning på vindkraft i 

Ronneby kommun- utställning. 
 § 49  Avveckling av Strömsbergs och Skrävles skola. 
 § 50   Förslag till taxor 2012 för salutorgsavgifter för upplåtelse av allmän plats. 
 § 51  Svar på motion om verksamhetsinnerhåll i särskilt boende.  
 § 52   Svar på medborgarförslag om att minska trafiken på infartsleden samt i 

centrum både vad som gäller utsläpp och buller. 
 § 53   Svar på medborgarförslag om trafikbulor på Kummelvägen i Lyckeby. 

§ 54   Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Långö. 
 § 55  Anmälningsärende. 
 ___ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 6 mars 
2012. 
 
§ 57 Information och redovisningar. 
§ 58 Kommunala val 
§ 59 Karlskrona kommuns Visions arbete. 
 § 60 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för högre kunskapsresultat i 

grund- och gymnasieskolan. 
 § 61 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en trygg och meningsfull fritid. 
 § 62 Redovisning av resultat i Medarbetarundersökningen 2011. 
§ 63 Årsbokslut 2011 för kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen 

 § 64  Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till 
serviceförvaltningen.   

 § 65 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till 
 kommunledningsförvaltningen.   
 § 66 Årsbokslut 2011 för kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen 
 § 67 Utvecklingsplan för Arenaområdet. 
 § 68 Rekrytering av förvaltningschef. 
 § 69 Omställningsavtal (KOM-KL) för kommuner, landsting samt medlemmar i Pacta.   
§ 70 Förslag till åtgärdspaket för ett ännu bättre näringslivsklimat. 
§ 71 Svar på remiss avseende kollektivtrafiken trafikåret 2012/2013. 
§ 72 Försäljning av kommunala fastigheter. 
§ 73 Ansökan om medel ur fågelmatsfonden för 2011. 
§ 74  Uppstart av miljöprojektet ”Självklart inför alla beslut” 
§ 75  Bokslut år 2011 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 
§ 76 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen. 
§ 77 AB Karlskronahems begäran om utökat investeringsutrymme och 

utökning av låneramen avseende särskilt boende Vedebylund. 
§ 78 AB Karlskronahems begäran om utökat investeringsutrymme och 

utökning av låneramen avseende uppförande av flerbostadshus på 
Vedebylund. 

§ 79 Förvärv av Karlskrona Nät ABs fibernät. 
§ 80 Kommunfullmäktiges ramar för upplåning, utlåning och borgensteckning 

år 2012. 
§ 81 Svar på motion om skola utan hemläxor. 
§ 82 Svar på medborgarförslag om att flytta gästhamnsverksamheten till turist 

eller näringslivsenheten. 
§ 83 Svar på medborgarförslag om papperskorgar eller soptunnor i anslutning 

till Ekebacken, Lyckeby. 
§ 84  Anmälningsärende. 
§ 85 Svar på remiss från Region Blekinge avseende ändring av Region 
Blekinges förbundsordning. 
§ 86 Förvaltningschef till Handikappförvaltningen. 
§ 87 Övrigt. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sa mmanträde den 3 april 
2012. 
 
§ 88 Information och redovisningar. 
§ 89 Information om kommunledningsförvaltningens organisation. 
§ 90 Åtgärder efter rapporten, utvärdering av styrning, ledning och kontroll av 

ekonomi, personal och IT efter  inrättande av serviceförvaltningen. 
 § 91 Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelser inom biblioteksverksamheten 

2011. 
 § 92 Nedläggning av mötesplatsen Sunnadal. 
 § 93 Finansiell riktlinje- AB Karlskrona Moderbolag 
 § 94 Begäran om projektmedel för studiebesök i samband med utredning av 

kontaktcentra/medborgarservice. 
 § 95 Redovisning av uppdrag högre kunskapsresultat i grund- och gymnasieskola. 
 § 96 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en trygg och meningsfull fritid. 
 § 97 Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar dricksvatten 

och spillvatten Rödeby- Fridlevstad. 
 § 98 Korrigering av beslut om projekterings- och investeringstillstånd för om- och 

tillbyggnad av korttidsboende i Rödeby. 
 § 99 Aktiva åtgärder inom ekonomiskt bistånd avseende egen försörjning med rätt 

ersättning.  
 §100 Yttrande över Emmaboda kommuns översiktsplan- samråd. 
 §101 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för jobb istället för bidrag och 

Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för nolltolerans mot 
ungdomsarbetslöshet. 

§ 102 Bokslut 2011 för Karlskrona kommun och den samlade verksamheten. 
§ 103 Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av kvarvarande 

investeringsmedel. 
§ 104 Uppföljning per den 29 februari 2012 för kommunledningsförvaltningen. 
§ 105 Uppföljning per den 29 februari 2012 för serviceförvaltningen. 
§ 106 Uppföljning per den 29 februari 2012 för Karlskrona kommuns samlade   

verksamhet. 
§ 107 Ansökan om permutation J A Borgströms stiftelse. 
§ 108 Taxa för lotterier enligt §§ 16-17 lotterilagen. 
§ 109 Förslag till taxor 2012, p 14 salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av  

allmän plats, alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för försäljning  
av övrigt exklusive snabbmat. 

§ 110 Förslag till Social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012. 
§ 111 Karlskrona centralorts vattenförsörjning. 
§ 112 Reglemente för valnämnden. 
§ 113 Skolöverenskommelsen. 
§ 114 Förslag om förändrat kommunalt ansvar för Folkhälsorådet. 
§ 115 Svar på motion om att göra Karlskrona till en Fairtrade City. 
§ 116 Svar  på motion om justa villkor vid offentlig upphandling. 
§ 117 Svar på motion om frukost i skolan. 
§ 118 Svar på medborgarförslag om att uppmärksamma platsen för Karlskronas 

första varv. 
§ 119 Svar på medborgarförslag om P-platser på Stortorget. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sa mmanträde den 8 maj 
2012. 
 
§ 123 Information och redovisningar. 
§ 124 Information om Karlskrona kommuns visionsarbete. 
§ 125 Anställning av förvaltningschef/ ekonomi kommunledningsförvaltningen. 
 § 126 Rekrytering av förvaltningschef till äldreförvaltningen. 
 § 127 Redovisning av serviceförvaltningens medarbetarenkät för 2011. 
 § 128 Redovisning av kommunledningsförvaltningens medarbetarenkät för 2011. 
 § 129 Projekterings- och investeringstillstånd för tillbyggnad av Jändelskolan. 
 § 130 Gåva till Karlskrona kommun för vidare uppbyggnad av Bubbetorps gård. 
 § 131 Utvärdering av Karlskrona kommuns samverkansavtal. 
 § 132 Information om folkhälsorapporten. 
 § 133 Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar, effektiviseringar och 

åtgärder motsvarande 50 Mkr. 
 § 134 Förslag till förändring av förbundsordning Region Blekinge.  
 § 135 Åtgärder efter rapporten ”Utvärdering av styrning, ledning och kontroll av 

ekonomi, personal och IT efter inrättande av serviceförvaltningen”. 
 § 136 Förslag till förändrad rutin för anställningsprövning. 
 § 137 E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun. 
 § 138 Ändringar i ägardirektiven avseende resultatkrav för Kruthusen 

företagsfastigheter AB, investeringsplan samt förtydligande av direkivträtt från 
koncernstyrelsen. 

 § 139 Ansvarsfrihet för Cura individutvecklingsdirektion för år 2011. 
 § 140 Utökad investeringsram Affärsverken avseende fjärrvärme på Verkö. 
 § 141 Samarbetsprogram för perioden 2012-2015 mellan Karlskrona kommun- 

Azipute kommun i Lettland. 
 § 142 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 april 

2012. 
 § 143 Svar på medborgarförslag om att placera skulpturen Gallionsfigurerna från Bo 

93 i rondellen i Vedeby. 
§ 144 Hyresavtal särskilda boendet Handelsträdgården, Vedebylund 1:1 m.fl 
§ 145 Anmälningsärende. 
___ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sa mmanträde den 5 juni 
2012. 
 
§ 146 Information och redovisningar. 
§ 147 Förlag om att ersätta delårsrapport april med sedvanlig ekonomiuppföljning. 
§ 148 Delårsrapport per den 30 april 2012 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen. 
 § 149 Redovisning av serviceförvaltningens medarbetarenkät för 2011 
 § 150 Redovisning av kommunledningsförvaltningens medarbetarenkät för 2011. 
§ 151 Delårsrapport per den 30 april 2012 för kommunstyrelsen/ 
       kommunledningsförvaltningen. 
 § 152 Förändringar i serviceförvaltningens internbudget 2012 med tillhörande   
   konsekvensbeskrivning. 
 § 153 Budgetjustering 2012 för kommunledningsförvaltningen 
§ 154 Förslag till överenskommelse mellan Trafikverket Region Syd och Karlskrona  
          kommun avseende samverkan i frågor som rör samhällsutvecklingen och  
           transportsystemet. 
 § 155 Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2011, större än 5 Mnkr. 
 § 156 Slutredovisning av investeringar inom Stadsmiljöprogrammet per 2011-12-31. 
 § 157 Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse gatubelysning. 
 § 158 Förslag om framtagande av kommunal VA-plan. 
§ 159 Utvecklingsplan Stortorget, Karlskrona.  
 § 160 Projekterings- och investeringstillstånd för Telenor Arena Karlskrona. 
 § 161 Marknadsföring av kommunen genom Karlskrona Hockey.  
§ 162 Förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommuns samlade 
          verksamheter. 
§ 163 Antagande av detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43,  
 Trossö, Karlskrona kommun. 
§ 164 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Blekinge län för år 2011. 
§ 165 Förstärkt tillsyn av kommunernas och landstingens/regionernas insatser till   
 personer med psykisk funktionsnedsättning. 
§ 166 Tillskapande av nya beredskapsarbeten. 
§ 167 Försäljning av del fastigheten Verkö 3:1 till ABB fastighet AB. 
§ 168 Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län. 
§ 169 Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för Karlskrona kommuns samlade  
          verksamhet. 
§ 170 Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona kommuns samlade  
          verksamhet. 
§ 171 Försäljning av fastigheten Vedebylund 1:1 och del av Vintern 4. 
§ 172 Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för år 2011. 

      § 173 Ändringar i ägardirektiven avseende resultatkrav för Kruthusen   
                företagsfastigheter AB, investeringsplan samt förtydligande av 

          direkträtt från koncernstyrelsen. 
§ 174 Svar på motion om att införa en köttfri dag i veckan i kommunernas  
          verksamheter. 
§ 175 Svar på motion om att uppmuntra till fler arrangemang. 
§ 176 Svar på motion om gymnasieprogram med marin inriktning. 
§ 177 Svar på motion om upprustning av vår vackra park. 
§ 178 Svar på medborgarförslag angående Villa Fehr i Nättraby. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sa mmanträde den 
4september 2012. 
 
§ 183 Information och redovisningar. 
§ 184 Kommunala avsägelser. 
§ 185 Kommunala val. 
§ 186 Skolmåltider i Skrävle skola. 
§ 187 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till  
   serviceförvaltningen. 
§ 188 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till  
   kommunledningsförvaltningen. 
 § 189 Svar på remiss om betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30). 
§ 190 Tillgänglighetsanpassning av besökscentrum för världsarvet,   
    Trefaldighetskyrkan.         
 § 191 Ansökan om projekteringstillstånd samt investeringstillstånd för anpassning av   
     delar av Sturkö skola till förskola. 
 § 192 Svar på remiss om trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015. 
§ 193 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder hos handikappnämnden 
§ 194 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder hos socialnämnden. 
§ 195 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder hos äldrenämnden. 
 § 196 Reviderad epidemiplan för Blekinge. 
 § 197 Förslag till oljeskyddsplan för Blekingekutsen. 
 § 198 Förslag till ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser. 
§ 199 Ungdomspolitiskt program.  
 § 200 Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam). 
 § 201 Ändring av bolagsordning för Affärsverken Energi i Karlskrona AB och Sydost         
   Energi AB. 
§ 202 Svar på motion Citybussen- gör om gör bättre. 
§ 203 Svar på motion om att rusta upp bowlinghallen. 
§ 204 Svar på motion om frukost i skolan. 
§ 205 Svar på motion om ökad delaktighet mellan kommunfullmäktige 
          och medborgarna.  
§ 206 Svar på motion om utveckling av besökscentrum för världsarvet. 
§ 207 Svar på medborgarförslag om träningsstänger vid gamla fotbollsplanen på  
          Saltö. 
§ 208 Svar på medborgarförslag om Karlskrona kroppkakekalas. 
§ 209 Svar på medborgarförslag om att flytta skulpturen Akrobater på elefant till en  
          mer synlig plats. 
§ 210 Svar på medborgarförslag om uthyrning av byggander. 
§ 211 Svar på medborgarförslag om vattenorgel. 
§ 212 Anmälningsärende. 
§ 213 Skrivelse från kommunbygderådet Karlskrona m stöd till middag  
§ 214 Övrigt 
___ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 2 
oktober 2012. 
 
 
§ 215  Information och redovisningar. 
§ 216 Information om de regionala miljömålen. 
§ 217  Information om normkritiskt perspektiv. 
§ 218  Kommunala avsägelser. 
§ 219  Kommunala val. 
§ 220  Plan för konkurrensutsättning inom serviceförvaltningen. 

 § 221  Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för   
     kommunstyrelsen/serviceförvaltningen. 
 § 222  Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för   
     kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. 

 § 223 Begäran om investeringstillstånd avseende ny slamavvattningsutrustning  
   Koholmens avloppsreningsverk.  
  § 224  Investeringstillstånd för renovering och handikappanpassning av lekplats  
     Mariedalsfältet. 
 § 225  Program för detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. Karlskrona kommun, Blekinge 
     Län. 
 § 226  Bergåsa planskildhet- godkännande av avtal avseende genomförande och    
               förskottering    
  § 227  Antagande av detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Blå Port- Bergåsa. 
 § 228  Sammanträdesplan år 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och  
    utskott. 

§ 229  Förslag till oljeskyddsplan för Blekingekusten- Karlskrona kommun. 
§ 230  Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona kommuns samlade  
     verksamhet. 
§ 231  Balansförteckning på obesvarade motioner och medborgarförslag den  
   1 september 2012. 

  § 232  Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län. 
  § 233  Namnbyte AB Arena Rosenholm Karlskrona. 
  § 234  Svar på motion om lärlingsbyggen. 
  § 235  Svar på motion om hållbar upphandling. 
  § 236  Svar på motion om lärlingsklausuler. 
  § 237 Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsade åtgärder  
    Kungsmarksvägen. 
 § 238  Svar på medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten längs Tennvägen i 
    Torkors industriområde. 
 § 239  Svar på medborgarförslag om utplacering av vägbula/farthinder på 
    Knösövägen. 
 § 240 Svar på medborgarförslag om att djurcirkusar blir förbjudet inom Karlskrona 
    kommun 
 § 241 Förslag angående en mellankommunal utjämning vid kommunalisering av  
    hemsjukvården. 
 § 242 Förslag till extra underhållsinsatser resterande del av 2012. 
 § 243 Förslag om att under 2012 ej ianspråkta obeskattade reserver inom  
    Blekingetrafiken. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 30 
oktober 2012. 
 
§ 246  Information och redovisningar. 
§ 247  Kommunala avsägelser. 
§ 248  Kommunala val. 
§ 249  Överflyttning av upphandlingsenheten från serviceförvaltningen till 

Kommunledningsförvaltningen. 
§ 250 Förslag till mål för god ekonomisk hushållning för Miljö- och 

byggnadsnämnden.   
§ 251  Utredning om att införa kontaktcenter/medborgarservice. 
§ 252  Ansökan om projekteringstillstånd samt investeringstillstånd för  Lyckeby  
     kunskapscentrum (LKC) 
§ 253  Ansökan om medel ur fågelfonden 2012. 
§ 254  Medel för medarrangemang av deltävling i 2013 års melodifestival. 
§ 255  Svar på remiss ett hållbart Blekinge- regionalt åtgärdsprogram för    
   miljökvalitetsmålen 2013-2016. 
§ 256  Svar på remiss om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Holmsjö 

bildemontering & Åkeri AB 
§ 257  Byte av huvudman för Säljö barnkoloni. 
§ 258  Avsättning marksanering Pottholmen. 
§ 259  Ändring av bolagsordning för Sydost Energi AB. 
§ 260  Förslag till bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde. 
§ 261  Införande av vårdnadsbidrag. 
§ 262  Ansökan om äskande av medel för granskningsprojekt inom  
           kommunkoncernens bolag. 
§ 263 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. 
§ 264 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. 
§ 265 Antagande av detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m fl, Trummenäs,   
          Karlskrona kommun, Blekinge län. 
§ 266 Exploateringsavtal för detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m fl, Trummenäs,  
          Karlskrona kommun, Blekinge län. 
§ 267 Uppsägning av tomträtten för Verkö 3:267 mellan kommunen och Flextronics  
          international Sweden AB samt försäljning av fastigheten Flextronics. 
§ 268  Investeringsbudget för år 2012 Affärsverken AB affärsområde stadsnät. 
§ 269  Revidering av reglemente för idrotts- och fritidsnämnden. 
§ 270  Revidering av reglemente för kommunstyrelsen. 
§ 271  Vision Karlskrona 2030. 
§ 272  Policy för Karlskrona kommuns arbete med sociala företag.  
§ 273  Svar på motion angående införande av E-demokrati. 
§ 274  Svar på motion om flyktingsmottagandet i kommunen. 
§ 275  Svar på medborgarförslag om Affärsverkens roll i fibernät. 
§ 276  Svar på medborgarförslag om uthyrning av byggander. 
§ 277  Svar på medborgarförslag om fri åkning på lokala bussar för skolklasser. 
§ 278  Svar på medborgarförslag om att snygga upp området Sunna kanal till  
           Skönstavik. 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 27 
november 2012. 
 
§ 289 Information och redovisningar 
§ 290 Uppföljning Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen per den 20121031 
§ 291 Internbudget 2013 för Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen 
§ 292 Uppföljning Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen  
          per den 31 oktober 2012 
§ 293 Internbudget 2013 för Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen 
§ 294 Månadsrapport från Internbanken 
§ 295 Förslag till mål för god ekonomisk hushållning för tekniska nämnden 
§ 296 Försäljning av fastigheten Kopparsticket 5 
§ 297 Granskning av kommunens målstyrning 
§ 298 Granskning av styrning och uppföljning av de koncernövergripande  

personalpolitiska målen 
§ 299 Förstudie Telecomcity Science Park 
§ 300 Ränteavdragsbegränsningar 
§ 301 Riktlinjer för inomhusklimat 
§ 302 Investeringstillstång energieffektiviseringar 
§ 303 Yttrande avseende översiktsplan för Kalmar kommun- utställning 
§ 304 Översiktsplan 2012 för Emmaboda kommun 
§ 305 Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid södra Tjurkö övnings- och  
          skjutfält i Karlskrona kommun 
§ 306 Ansökan om ändring av stadgarna för J A Borgströms stiftelse 
§ 307 Ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och LP-verksamheten i  
          Karlskrona för år 2013 
§ 308 Rivning av Snäckan Hoglands park 
§ 309 Projekteringstillstånd för paviljong och lekplats i Hoglands park 
§ 310 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2013 
§ 311 Bildande av ideell förening Blekinge Health Arena 
§ 312 Förstärkt uppdrag till Utveckling i Karlskrona AB 
§ 313 Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2+15 
§ 314 Förslag till taxor 2013 
§ 315 Miljöbokslut 2011 
§ 316 Investeringstillstånd för Holmsjö skola 
§ 317 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
§ 318 Ändring av kriterier för miljöbil och parkering 
§ 319 Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun 
§ 320 Justeringar i Budget/plan 2013-2015 pga hemsjukvårdens kommunalisering  
§ 321 Revidering av verksamhetsområden för kommunalt VA 
§ 322 Svar på motion om förslagställarens rätt att tala i fullmäktige 
§ 323 Svar på medborgarförslag om namnbytesförslag Strövarevägen 
§ 324 Svar på medborgarförslag om bänkar längs vattnet vid gångstråket från  
          brohålan till oljehamnen 
§ 325 Svar på medborgarförslag om att anlägga en ställplats för husbilar på  
          Hattholmen 
§ 326 Svar på medborgarförslag om en kommunalt heltidsanställd eventmakare  
§ 327 Anmälningsärenden 
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§ 328 Uppföljning per den 31 oktober 2012 för hela Karlskrona kommuns samlade 
verksamhet. 
§ 329 Ändring av reglemente för äldrenämnden. 
§ 330 Ordförande julhälsning 
____ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 Tisdagen den 27 november 2012, kl 08.30-12.15, 14.30-15.45 

Sammanträdet ajourneras kl 12.15-14.30 
 

Beslutande: Ordförande  Camilla Brunsberg (M) 
 1:e vice ordf. Mats Lindbom (C) kl 08.30-12.15 
 2:e vice ordf. Patrik Hansson (S) 
    
Ledamöter  Chatarina Holmberg (S)  
  Jan-Anders Lindfors (S) kl 08.30-12.15 §§ 289 
  Elina Gustafsson (S) kl 09.30-15.45 del av § 289, 

290-330 
  Yvonne Sandberg Fries (S) kl 08.30-15.25 §§ 289-

307 
Sophia Ahlin (M)  
Jan Lennartsson (M)  
Börje Dovstad (FP) 

  Sofia Bothorp (MP) kl 08.30-15.20 §§ 289-307 
  Ola Svensson (SD)  
  Åsa Gyberg Karlsson (V) 
 
Tjänstgörande ersättare Oscar Dyberg (S) kl 08.30-09.30, kl 14.30-15.45 del 

av §§ 289, 290-330 
  Lisbeth Bengtsson (S) kl 15.25-15.45 §§ 308-330 
  Nicklas Platow (M) 
  Billy Åkerström (KD)   
  Maria Persson (C) kl 14.30-15.45 §§ 290-330 
  Emma Swahn Nilsson (M) kl 15.20-15.45 §§ 308-330 
   
Närvarande  ersättare Oscar Dyberg (S) 
  Lisbeth Bengtsson (S) kl 09.30-12.15 del av §§ 289, 

290-307  
  Liten Everbratt (S)  
  Håkan Ericsson (S) 
  Emma Swahn Nilsson (M) kl 08.30-15.20 §§ 289-307 
  Arnstein Njåstad (M)  
  Bruno Carlsson (SD) 
  Maria Persson (C) kl 08.30-12.15 §§ 289 
  Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-12.15 §§ 289 
  Ulf Hansson (V) 
      
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren 

kl 08.30-10.10, kl 14.30-15.45  
  Ekonomichef Per Jonsson 
  Informationschef Ulla Nelson 
  Kommunjurist Maria Thuresson 
  Förvaltningschef Anette Lirsjö 
  Personalchef Anneli Ekström   
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  Controller Helena Cedergren kl 08.30-09.00 §§ 289, 

292-293 
  Personalspecialist Henrik Sundihn kl 08.30-10.15 §§ 

289-293 
  Kostchef Eva Wrobel kl 09.40-10.30 §§ 289, 291 
  Finanschef Helen Wolf kl 10.3011.25 §§ 289, 293, 

309 
  Förvaltningschef Anders Jaryd kl 10.30-11.05 §§ 

289, 309 
  Förvaltningschef Hans Juhlin kl 10.30-11.05 §§ 289, 

309 
  Projektledare Eva Dahlberg kl 11.15-11.35 §§ 289, 

313 
  Miljöstrateg Sven-Olof Peterson kl 11.25-12.00 §§ 

289, 315 
  Redovisningschef Bengt Nilsson kl 11.35-12.15 §§ 

289, 328 
  VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 11.35-12.15 §§ 

289, 328 
  Kanslichef Elisabeth Arebark  
  
Utses att justera  Ola Svensson (SD) 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 289-330
  Elisabeth Arebark 
 
   
Ordförande  ………………………………………  
  Camilla Brunsberg  
 
 
 
Justeringsledamot ………………………………………  
  Ola Svensson 
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den              2012 anslagits på 
kommunens anslagstavla, intygar 
 
…………………………….. 
Elisabeth Arebark 
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§ 289 
Information och föredragningar 

 

  1. Uppföljning per den 31 oktober 2012 för 
kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen, föredras av 
controller Helena Cedergren och personalspecialist Henrik Sundihn. 
 

  2. Internbudget 2013 för 
kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen, föredras av 
kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren och controller 
Helena Cedergren. 

 
  3. Uppföljning per den 31 oktober 2012 för 

kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, föredras av förvaltningschef 
Anette Lirsjö och personalspecialist Henrik Sundihn. 

  
  4. Internbudget 2013 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, 

föredras av föredras av förvaltningschef Anette Lirsjö. 
 
  5. Månadsrapport internbanken, föredras finanschef Helen Wolf. 
 
  9. Investeringstillstånd för paviljong och lekplats Hoglands Park, 

föredras av förvaltningscheferna Anders Jaryd och Hans Juhlin.   
 
  10. Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015, 

föredras av projektledare Eva Dahlberg. 
 
  11. Uppföljning per den 31 oktober 2012 för hela Karlskrona 

kommuns samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt 
Nilsson, VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och personalchef Anneli 
Ekström.  
_____ 
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Serviceförvaltningen KS.SEF2012.27.041 
Revisionen 
Controller SEF 
Ekonomienheten  
Akten  

 
 
 
§ 290 
Uppföljning per den 31 oktober 2012 för 
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen. 
 
Förvaltningschef Anette Lirsjö och personalspecialist Henrik Sundihn 
föredrar ärendet. 
 
Serviceförvaltningens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2012 
uppgår till 70,8 Mkr. Budget för samma period är 66,9 Mkr. Resultatet 
per den siste oktober för serviceförvaltningen visar ett underskott på -
3,9 Mkr. 
 
Prognostiserat utfall per den 31 december 2012 innebär i nuläget att 
Serviceförvaltningen kommer att visa ett underskott på -5,7 Mkr. Med 
förutsättningen att den osäkra fordran mot barn och 
ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen regleras under 
året, kommer serviceförvaltningen att leverera ett resultat om + 2,3 
Mkr vid årets slut. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1.att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2012, samt 
 
2. att överlämna uppföljningen till revisorerna. 
____ 
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Serviceförvaltningen  KS.SEF.2012.149.041 
Barn- och ungdomsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Ekonomienheten  
Akten  

 
 
 
 § 291 
Internbudget 2013 och Verksamhetsplan för 2013-2015 för 
Serviceförvaltningen. 
 
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet. 
 
Serviceförvaltningens budgetramar för 2013 uppgår till 76,7 mnkr. I 
budgetramen har ramjustering gjorts avseende IT och telefoni om 
totalt -1,1 mnkr.  
 
I budgetförslaget finns dessutom förslag till besparingar inom 
måltidsservice om totalt 5 mnkr för år 2013 samt en sammanställning 
av totala besparingar inom IT-området. 
 
Enheterna inom serviceförvaltningen består till ca 28 % av 
budgetfinansierad verksamhet och till ca 72 % intäktsfinansierad 
verksamhet. I internbudgeten presenteras varje verksamhets 
budgetramar utifrån budgetfinansierat, intäktsfinansierat samt totala 
kostnader.  
 
Investeringsramen för 2013 samt även 2014-2015 uppgår till 2 mnkr 
per år. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 november 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att återremittera interndebiteringen av 
måltidskostnader under rubriken 2.1.2.1 Princip för beställning och 
interndebitering av måltidskostnader för att titta på en ny modell för 
interndebitering och att förslaget ska vara politiskt förankrat hos 
berörda nämnder, samt 
att en redovisning görs till kommunstyrelsen på kökens olika 
kostnader. 
 
                                                             Forts  
 
 
 
 



 

                                                                                                   

                                                                                                              27 november 2012 9 

 

 
 
 § 291 forts 
Internbudget 2013 och Verksamhetsplan för 2013-2015 för 
Serviceförvaltningen. 
 
Proposition och beslut   
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag på 
attsats 5, mot ordförandes återremissyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återemittera attsats 5. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. att fastställa mål, verksamhetsplan och verksamhetsmått för 
serviceförvaltningen år 2013-2015 
 
2. att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2013 och 
planer 2013-2015 
 
3. att anta internkontrollplan för serviceförvaltningen för år 2013 
 

 4. att rapportering av internkontrollplan ska ske till kommunstyrelsen 
i samband med bokslutet för det år planen avser 

 
 5. att delegera beslut på upp till 0,5 mnkr av investeringsbudgeten till 

förvaltningschefen 
 
6. att återemittera princip för beställning och interndebitering av 
måltidskostnader. 
 
7. att en redovisning görs till kommunstyrelsen på kökens olika 
kostnader. 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen KS.2012.60.041 
Revisionen 
Controller KLF 
Ekonomienheten  
Akten  
  

 
 
§ 292 
Uppföljning per oktober 2012.   
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen. 
 
Controller Helena Cedergren och personalspecialist Henrik Sundihn 
föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen beräknar uppvisa 
ett resultat för verksamheterna 2012 med -9,3 Mnkr. Utfallet för 
perioden uppgår till -1,2 Mnkr. Budgetramen för 2012 uppgår i 
nuläget till 178,3 Mnkr.  
 
Underskottet beror på att det ligger ett sparbeting under 
kommunstyrelsen i form av översyn av nämnds- och 
förvaltningsstruktur om 1,5 Mnkr och att näringslivsenheten övergång 
till bolag blev två månader försenade vilket har medfört utökade 
kostnader för Kommunledningsförvaltningen med 2,5 Mnkr.  
 
Det har tagits beslut om att 6,3 Mnkr av den obeskattade reserv för 
Kollektivtrafiken ska flyttas från 2012 till 2013 vilket resulterar i att 
Kollektivtrafiken visar en prognos på -6,3 Mnkr för 2012.  
 
Flera verksamheter i basbudgeten visar mindre överskott vilket bland 
annat beror på att investeringarna har blivit något försenade och att 
verksamheterna har dragit ner på kostnader. Detta möjliggör en 
sänkning av prognosen från -10,3 Mnkr till -9,3 Mnkr.  
 
Verksamheterna räddningstjänst och stöd till högskolan förväntas nå 
ett nollresultat på helåret.  
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att godkänna uppföljningen för oktober månad 2012. 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen        KS.2012.456.041 
Controller KLF 
Ekonomienheten  
Akten  
  

 
 
 
§ 293 
Förslag till interbudget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015 för   
kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen. 
 
Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren och  controller 
Helena Cedergren föredrar ärendet. 
 
Budgetförslaget innefattar kommunstyrelsen, 
Kommunledningsförvaltningen, högskoleutbildning, kollektivtrafik 
samt Räddningstjänsten Östra Blekinge, vilka för 2013 har en total 
ram på 182,1 Mnkr. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet omfattar kommunstyrelsen, reserv 
för utvecklingsprojekt och Kommunledningsförvaltningen. Ramen för 
dessa verksamheter uppgår 2013 till 75,0 Mnkr. Ramen har 
förstärkts för att kompensera intäktsbortfallet för Verköhamnen och 
för att finansiera fortsatt IT-utveckling. Kommunledningsförvaltningen 
får ett tillskott av verksamhet 2013 då upphandlingsenheten går över 
från serviceförvaltningen till kommunlednings-förvaltningen vilket 
ökar kommuneldningsförvaltningens ram med 1,7 Mkr.   
 
För 2014 och 2015 försvinner ramen för beredskapsarbeten med 2,5 
Mnkr.  
 
Kollektivtrafikens ram utökas med 6,0 Mnkr 2013, med 7,3 Mnkr 
2014 och med ytterligare 7 Mnkr 2015, för att anpassa budgetram till 
marknadsplan och för att täcka kostnadsökningen för 
skärgårdstrafiken. Ramen uppgår till 68,3 Mnkr år 2013.  
 
Högskoleutbildningens ram ligger under 2013-2015 fast på 0,7 Mnkr. 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har för åren 
2013-2015 en oförändrad ram på 38,1 Mnkr.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 november 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 
     Forts  
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§ 293 forts 
Förslag till interbudget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015 för   
kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen. 
 
Yrkande 
Patrik Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen i samarbete med 
utveckling i Karlskrona AB omgående tar initiativ till ett brett 
samarbete för att minska utanförskapet och skapa förutsättningar för 
nya jobb. Samarbetet ska ske med det lokala näringslivet, de fackliga 
organisationerna, Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, BTH och andra utbildningsinsatser. 
 
Börje Dovstad (FP) och Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på Patrik 
Hanssons tilläggsyrkande. 
 
Ordförande yrkar att kommunstyrelens allmänna utskott vid ett 
sammanträde för en diskussion hur man ska minska utanförskapet 
och skapa förutsättningar för nya jobb. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande 
mot Börje Dovstads och Sofia Bothorps avslagyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Patrik Hanssons tilläggsyrkande.   
 
Votering begärs 
 
Den som vill biträda Patrik Hanssons tilläggsyrkande röstar Ja, den 
som vill avslå Patrik Hanssons tilläggsyrkande röstar Nej. 
 
Följande röstar nej: Maria Persson (C), Jan Lennartsson (M), Sophia 
Ahlin (M), Nicklas Platow (M), Ola Svensson (SD), Börje Dovstad 
(FP), Sofia Bothorp (MP), Billy Åkerström (KD) och ordförande. 
 
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), Jan-
Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries 
(S), och Åsa Gyberg Karlsson (V).                                                                          
 
Kommunstyrelsen beslutar således med nio nej-röster mot sex ja- 
röster. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att fastställa mål, verksamhetsplan och verksamhetsmått för 

Kommunledningsförvaltningen år 2013, 
 
2. att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2013 och 

planer 2014-2015. 
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§ 293 forts 
Förslag till interbudget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015 för   
kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen. 
 
3. att godkänna ramjustering mellan basbudget och projektbudget  

 

 
4. att anta internkontrollplanen för Kommunledningsförvaltningen för 

2013, samt  
 
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 kommunstyrelens allmänna utskott vid ett sammanträde för en 
diskussion hur man ska minska utanförskapet och skapa 
förutsättningar för nya jobb. 

 
_____ 
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Finanschef         KS.2011.127.045 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 294 
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 
månatligen. 
 
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 föreliggande rapport och anta den som standard för 
månatlig finansiell rapportering. 
______ 
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Tekniska nämnden        KS.2012.174.041 
Ekonomienheten  
Akten  

 
 
 
 
 
§ 295 
Tekniska nämndens redovisning av mål för god ekonomisk 
hushållning. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 september 2012 § 
82 hemställt att kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens 
redovisning av mål för god ekonomisk hushållning. 
 
 Mål per nämnd för ”god ekonomisk hushållning” härrör från 
kommunfullmäktiges budget för 2011 då fullmäktige de facto 
fastställde mål per nämnd. Från och med budget 2012 har 
fullmäktiges budgetbeslut i allt väsentligt ändrat karaktär och 
inriktning vad avser fastställande av mål så till vida att inga enskilda 
mål fastställs per nämnd.  
 
De mål som ska anses vara styrande för verksamheten är de som 
senast fastställts av fullmäktige, d.v.s. gällande mål för 2012 är de 
som fastställde av fullmäktige i juni 2011. 
Av budget 2012 framgår inga mål relaterade till begreppet ”god 
ekonomisk hushållning”, varför tekniska nämndens förslag till mål 
föreslås bli återfört till nämnden att anta som nämndens egna mål i 
verksamheten. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 

 att tekniska nämndens framställan om mål för god ekonomisk 
hushållning återförs till nämnden att hanteras som nämndens egna 
mål i verksamheten. 

 ____ 
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Mark- och exploateringschefen KS.2012.389.253 
Tekniska nämnden         
Ekonomienheten  
Akten  

 
 
 
 
§ 296 
Försäljning av fastigheten Kopparsticket 5. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 september 2012, § 
85 hemställt att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 
Kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheten  
Kopparsticket 5. 
 
Tekniska nämnden skriver att i samband med att 
handikappförvaltningen nu flyttar sin verksamhet för korttidsboende 
till nya lokaler kommer fastigheten på Ragnar Jändelsväg 1 att 
tomställas. 
 
När kommunala lokaler tomställs är fastighetsavdelningens uppdrag 
att hitta en alternativ användning av lokalerna. Ett sätt kan vara att 
inrymma annan kommunal verksamhet, ett annat kan vara att hyra ut 
lokalerna till extern intressent, om sådan finns. I de fall då lokalerna 
inte bedöms vara av strategisk betydelse för kommunen kan 
lokalerna avyttras.  
Om kommunen fortsättningsvis skall bedriva boendeverksamhet i 
fastigheten har räddningstjänsten ett stort krav på omfattande 
ombyggnation för att fastigheten skall uppfylla de krav som finns 
enligt BBR (Boverkets ByggRegler). När nuvarande verksamhet 
flyttar bedöms nyttan av att bibehålla fastigheten i kommunal ägo 
vara obefintlig. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1.att fastigheten Kopparsticket 5 ska försäljas till högstbjudande, 
 
2.att mark- och exploateringschefen ges i uppdrag att verkställa 
försäljningen och återrapportera detta som ett anmälningsärende till 
kommunstyrelsen när affären är avslutad. 
____ 
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Kommunrevisionen KS.2012.391.007 
Ekonomichefen  
Akten  

 
 
 
 
 
§ 297 
Granskning av kommunens målstyrning. 
 
Revisorerna har under 2012 genomfört en granskning av 
målstyrningen i kommunen. Syftet med granskningen var att granska 
hur kommunstyrelsen säkerställer att de övergripande målen och 
verksamhetsmålen får styreffekt. Granskningen belyser om 
nämnderna och bolagen har tydliga åtaganden i förhållande till målen 
samt att det står klart vad respektive nämnd och bolag ska bidra 
med. Granskningen omfattar således samtliga nämnder och bolag. 
 
Revisorerna sammanfattar sin granskning med att avge tio 
rekommendationer. Kommunledningsförvaltningen yttrar sig enligt 
följande över var och en av dessa rekommendationer 
 
Överväg att minska antalet mål i målförslaget till kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas uppfattning om att 
antalet mål, men också det som formuleras såsom prioriteringar och 
uppdrag sammantaget måste minska i omfattning för att möjliggöra 
en effektiv och realistisk kravbild på kommunens olika nämnder och 
förvaltningar 
 
Ha en systematisk dialog med nämnderna och moderbolagets 
styrelse när budgeten är beslutad om vilka mål som berör dem och 
vad de kan bidra med för att uppfylla målen inom tilldelad ekonomisk 
ram 
Den budget som avser åren 2012 -  2014 var den första som 
utformades på ett mer övergripande sätt jämfört med tidigare års 
detaljerade budgetar per nämnd. Det är förklarligt att, precis som 
revisorerna framhåller, förändringen fordrar utvecklingsinsatser under 
ett par år. 
Hantering av budgeten för 2013 – 2015 har skett på ett annorlunda 
sätt jämfört med föregående års budget. Mål, prioriteringar och 
uppdrag har nu tydligt adresserats till nämnder och förvaltningar, om 
än att vissa mål saknar tydliga mått och/eller indikatorer. Genom den 
adressering som skett har uppgiften till respektive nämnd/bolag att 
beskriva vilka aktiviteter som planeras för att öka graden av, alt bidra 
till, måluppfyllelse blivit tydligare. Det valda arbetssättet underlättar 
samtidigt den kommande uppföljningen.                 Forts 
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§ 297 forts 
Granskning av kommunens målstyrning. 
 
Mål, prioriteringar och uppdrag har i processen diskuterats inom 
kommundirektörens ledningsgrupp, men har inte åtföljts av något 
beslut inom kommunstyrelsen. Huruvida ett sådant beslut torde vara 
nödvändigt, eller önskvärt, och i så fall hur det ska gå till, behöver 
tydligare diskuteras inför kommande års budgetarbete.  
 
Låt Kommunledningsförvaltningen respektive moderbolagets styrelse 
göra en översyn av verksamhetsplaner och affärsplaner samt 
återkoppla till förvaltningarna och bolagen om de behandlat de mål 
som är relevanta för dem 
Vad avser Karlskrona kommun kommer förvaltningarnas hantering 
av de mål, uppdrag och prioriteringar som adresserats till dem att 
följas upp när förvaltningarna återrapporterar sin målvärden och/eller 
planerade aktiviteter. 
I övrigt under denna rekommendation hänvisas till vad som framförts 
under föregående rekommendation. 
 
Utveckla verksamhetsplanerna och affärsplanerna så att de 
innehåller korta beskrivningar av aktiviteter för att uppfylla målen 
Se ovan 
 
Klargör när affärsplanerna ska vara fastställda på motsvarande sätt 
som för nämndernas verksamhetsplaner 
Det är rimligt att samma tidsplaner gäller för alla verksamheter som 
ingår i den samlade verksamheterna. 
 
Använd ägardirektiven som ett instrument för att säkerställa att 
bolagen behandlar kommunfullmäktiges mål. Det framgår i dem att 
bolagen ska följa praxis och andra direktiv och det bör tydligt framgå 
att kommunfullmäktiges beslutade mål ska appliceras i bolagens 
måldokument. 
Kommunledningsförvaltningen har ingen annan uppfattning än 
revisorerna. 
 
Följ som planerat upp nämndernas måluppfyllelse tre gånger per år 
Under 2013 kommer samtliga mål att följas upp i de två 
delårsrapporterna och i bokslutet. Uppdrag och prioriteringar kommer 
i huvudsak att följas upp i bokslut. 
 
Kommunicera negativa målavvikelser samt risker att målen inte 
uppfylls till kommunfullmäktige samt vilka konsekvenser detta kan få 
Kommunledningsförvaltningen har ingen annan uppfattning än 
revisorerna. 
                                                                                    Forts
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§ 297 forts 
Granskning av kommunens målstyrning. 
 
Tillse att målstyrningen även inkluderar krav på åtgärd vid negativ 
mål- eller uppdragsavvikelse 
Av kommunens styrmodell, ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i 
Karlskrona kommun” framgår 
”Styrelser och nämnder ska kontinuerligt följa upp hur 
verksamheten utvecklas i perspektiven mål, prestationer 
och ekonomi och omedelbart vidta åtgärder om 
uppföljningen visar att den ekonomiska ramen är på väg att 
överskridas. 
Åtgärder som innebär väsentliga avsteg från de av 
kommunfullmäktige antagna målen får inte vidtas utan 
kommunfullmäktiges beslut” 
Revisorernas rekommendation torde så tillvida redan vara verkställd. 
 
Säkerställ i anvisningar att nämnder och styrelser gör en bedömning 
av måluppfyllelsen i sina verksamhetsberättelser respektive 
årsredovisningar så att kommunledningen kan ge 
kommunfullmäktige en sammanhållen bedömning av 
måluppfyllelsen. 
Enligt hitintills gällande anvisningar för förvaltningarnas 
verksamhetsberättelser är det ett obligatorium att det ska finnas ett 
avsnitt med som behandlar framtiden. Bakgrunden till att ett sådant 
avsnitt ska finnas med är just att sätta in det gångna årets resultat i 
ett framtida perspektiv gällande såväl resurser som mål, uppdrag och 
prioriteringar.  
Revisorernas rekommendation torde så tillvida redan vara verkställd.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att såsom svar på revisorernas granskning av kommunens 
målstyrning anta kommunledningsförvaltningens yttrande som sitt 
eget. 
______ 
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Kommunrevisionen KS.2012.373.007 
Personalchefen  
Akten  

 
 
 
 
 
§ 298 
Granskning av styrning och uppföljning av de 
koncernövergripande personalpolitiska verksamhetsmålen 
 
Ernest & Young har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i 
Karlskrona kommun genomfört en granskning av styrning och 
uppföljning av de koncernövergripande personalpolitiska 
målområdena. Syftet med granskningen har varit att klarlägga hur 
kommunstyrelsen och förvaltningarna arbetar för att uppfylla målen 
samt om arbetet sker systematiskt. Fördjupad granskning har skett 
vid äldreförvaltningen, handikappförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Rekommendationer 
Ernest & Young ger följande rekommendationer för det fortsatta 
utvecklingsarbetet: 
- Säkerställ att fullmäktiges personalpolitiska verksamhetsmål stäms 
av och när det är relevant behandlas i nämndernas mål- och 
åtgärdsplaner. 
-Utveckla verksamhets- och aktivitetsplaner så att de tydliggör de 
viktigaste strategierna/aktiviteter för att nå de personalpolitiska 
verksamhetsmålen. 
-Utveckla strategier och eventuellt alternativa insamlingsmetoder för 
att säkerställa en hög svarsfrekvens i medarbetarundersökningen. 
 
Kommunrevisionen önskar att nämnden kommenterar dessa 
rekommendationer vilket följer nedan: 
-Samtliga rekommendationer ovan uppfylls i den matris för 
rapportering av mål, uppdrag och prioriteringar som är framtagen för 
nämndernas internbudgetar 2013 samt plan 2014 – 2015. Matrisen 
biläggs detta yttrande. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att översända ovan förslag till yttrande till revisorerna och därmed 
anse dessa rekommendationer åtgärdade. 
____ 
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TelecomCity KS.2012.305.141 
Moderbolaget 
Blekinge Businesss Incubator 
Kruthusens företagsfastigheter 
Controller KLF 
Ekonomienheten   
Akten  

 
§ 299 
Förstudie TelecomCity Park. 
 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen följande uppdrag: 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidareutveckla TelecomCity till en 
Science Park på Gräsvik tillsammans med IT- och Telecom-
företagen och BTH. 
 
Kommunledningsförvaltningen och AB Arena Rosenholm karlskronas 
förslag är att Blekinge Business Incubator, BBI genom dess VD 
Anders Cronmalm får i uppdrag att göra en förstudie och utreda hur 
en Science Park kan utformas. 
 
Förstudien ska genomföras med Blekinge tekniska högskola, 
Telecom City, Kruthusens företagsfastigheter AB och kommunen. 
BBI`s kostnad uppgår till 270.000 kr och driftsbidraget till BBI föreslås 
som en engångsersättning utökas med detta belopp. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att ur kommunens projektbudget 2012 avsätta 270.000 kr för en 
förstudie av Telecom City Science Park. 
_____ 
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Samtliga bolagsstyrelser KS. 2012.467.040  

Moderbolaget 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
§ 300 
Ränteavdragsbegränsningar. 
 
I syfte att skydda den svenska bolagsskattebasen föreslår regeringen 
i budgetpropositionen för 2013, att avdragsmöjligheterna för 
ränteutgifter begränsas ytterligare. Förslaget innebär att de befintliga 
reglerna för begränsning av ränteavdragen utvidgas till att gälla 
ränteutgifter avseende samtliga skulder inom en intressegemenskap. 
 
Den s.k. tioprocentsregeln, avdrag får göras om mottagaren 
beskattas med minst tio procent, behålls men kompletteras med ett 
undantag. Undantaget innebär att ränteutgifter inte får dras av om 
det huvudsakliga skälet för att skuldförhållandet uppkommit är att 
intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Vidare 
föreslås förändringar av den s.k. *ventilen. Enligt ventilen får avdrag 
göras för ränteutgifter, även om inte mottagaren beskattas med minst 
tio procent, om företaget kan visa att förhållandena är huvudsakligen 
affärsmässigt motiverade. Vid bedömningen om affärsmässighet 
beaktas då särskilt om finansiering i stället hade kunnat ske genom 
tillskott från det företag som innehar den aktuella fordran eller från ett 
företag som, direkt eller indirekt, har ett väsentligt inflytande i det 
låntagande företaget. 
 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. 
 
SKL:s kommentarer 
SKL tolkar intentionerna i propositionen så att kortfristig upplåning 
eller kortfristig belastning från bolag av ett gemensamt koncernkonto 
bör vara oproblematiskt, liksom lån från Kommuninvest med 
kommunal borgen. 
 
Dock är SKL:s mening att lagförslaget är oklart i de fall där bolagen 
lånar långfristigt av kommunen. Bedömningen är dock att under 
förutsättning att utlåningen finansieras med lån som tagits upp 
externt och att kommunen sätter marknadsmässig ränta gentemot 
bolaget så borde detta kunna rymmas inom den s.k. ventilen.  Men 
om kommunen lånar ut av egna medel till bolaget, d.v.s. inte 
förmedlar ett externt lån, är SKL:s bedömning att det är mer tveksamt 
om detta ryms inom ventilen.                        Forts 
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§ 300 forts 
Ränteavdragsbegränsningar. 
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Karlskrona kommun har sedan mitten av 80-talet haft en internbank. 
Fokus var då att samordna likviditeten i en koncernkontostruktur. 
Fr.o.m. 1993 fick internbanken en ny uppdragsbeskrivning som 
möjliggjorde upplåning för vidareutlåning till kommunala bolag. Och 
idag vidareutlånar interbanken ca 3,4 miljarder kronor till bolagen. 
 
2010 reviderades finanspolicyn och därefter har internbanken tagit 
en mer aktiv roll i utformningen och uppföljningen av de olika 
enheternas finansiella strategier. Samordning av likviditets - och 
finansieringsplaner har ytterligare förbättrats bl.a. då ett finansråd 
skapats med representanter bestående av finansansvariga i bolagen, 
VA-avdelningen samt internbanken. Vidare har interbanken tecknat 
ramavtal för derivathandel för att kunna hantera ränterisk i såväl 
bolag som förvaltning. Kommunledningsförvaltningen menar att via 
internbanken förbättras kontrollen över den samlade verksamhetens 
finansiella ställning och riskexponering och upplåningen blir mer 
kostnadseffektiv. Några skatteskäl för att upprätta internbank finns 
inte. Skatteeffekterna blir exakt desamma om lånen istället tas upp 
externt av de bolag som berörs av förslaget då relationen mellan 
internbanken och bolagen hela tiden bygger på en affärsmässighet 
och en transperens i transaktionerna.  
 
Kommunledningsförvaltningen tar fasta på uttalanden från 
finansmarknadsministern där det sägs att den nya lagstiftningen inte 
borde innebära några problem för de kommunala internbankerna 
varför vi i detta skede inte föreslår någon förändring av 
internbankens nuvarande verksamhet. Utvecklingen inom detta 
område kommer att nogsamt följas av Kommunledningsförvaltningen 
och förändringar kan komma att föreslås om så skulle bedömas 
nödvändigt.   
 
Huvudprincipen för internbanken är att matcha intern utlåning till 
bolagen med extern upplåning enligt ”back-to-back” metoden. 
Undantag finns dock i form av fyra krediter till Kruthusen 
Företagsfastigheter om sammanlagt 107 mnkr med en snittränta på 
3,97 % och kreditförfall successivt tom 2014-06-02. Då det är 
tveksamt om dessa krediter ryms inom den s.k. ventilen och det är 
Skatteverket som avgör om finansieringen i stället borde gjorts med 
kapitaltillskott, en bedömning som inte går att förutse, föreslås att 
dessa krediter sägs upp och externfinansieras (till delar amorteras).  
Kostnaden för detta beräknas för Karlskrona kommuns del uppgå till 
ca 1 mnkr för år 2013 och ca 0,3 mnkr för år 2014.   Forts  
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§ 300 forts 
Ränteavdragsbegränsningar. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att all långfristig vidareutlåning till de kommunägda bolagen skall 
finansieras via externa lån senast fr.o.m. den 31 december 2012 
 
2. att Kommunledningsförvaltningen fortsätter att bevaka 
utvecklingen avseende begränsningar i ränteavdragsrätten och 
återkommer till kommunstyrelsen om ytterligare åtgärder behöver 
vidtas. 
______ 
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Samtliga nämnder/styrelser KS.2012.384.225 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 301 
Riktlinjer för inomhusklimat 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 oktober 2012 § 99 
hemställt att kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för 
inomhus klimat med omdelbar effektuering ut i verksamheterna. 
 
Som ett led i att ytterligare effektivisera energiförbrukningen och 
samtidigt skapa enhetliga riktlinjer för inomhusklimatet, i första hand 
för kommunens egna fastigheter men på sikt är  ambitionen att detta 
även skall gälla inhyrda fastigheter, har fastighetsavdelningen tagit 
fram riktlinjer för inomhusklimatet, se bilaga 1. Framtagandet av 
dessa har skett genom informationsinhämtning från vårt samarbete 
med övriga nätverkskommuner; Växjö, Kristianstad, Halmstad, Lund 
och Helsingborg, vilka har kommit olika långt med motsvarande 
arbete. Vi har också inhämtat information och riktlinjer från 
Arbetsmiljöverket och Boverket för att säkerställa att lagkrav och 
dylikt efterlevs. Vidare har också riktlinjerna presenterats för samtliga 
förvaltningar och dessa har fått komma med synpunkter, vilka vi 
sedan tagit hänsyn till i den slutliga utformningen som presenteras i 
bilagan. 
 
Riktlinjerna kommer att bli ett viktigt verktyg för 
fastighetsverksamhetens företrädare i den dagliga kontakten med de 
verksamheter som finns i våra lokaler. Idag är exempelvis 
diskussioner om vilka temperaturer som ska råda i lokalerna en 
vanlig återkommande fråga, som ibland skapar onödig irritation. 
Detta är också en anledning till att vi för fram dessa riktlinjer till 
politiken att besluta om – detta ger större tyngd åt riktlinjerna, vilket 
kommer att underlätta vid implementering och efterlevnad. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 november 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Åsa Gyberg (V) yrkar att texten i bilaga 1, rubrik slutord, punkt 4 
ändras till följande Snabbvädring genom att öppna till exempel 
fönster och dörrar ett par minuter är inte förbjudet, kom bara ihåg att 
stänga igen och att vädring under pollensäsongen kan orsaka besvär 
hos allergiker. 
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§ 301 forts 
Riktlinjer för inomhusklimat 
 
Ordförande yrkar bifall på Åsa Gyberg Karlssons ändringsyrkande av 
rubriken slutord. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att fastställa riktlinjer för inomhus klimat med omdelbar 
effektuering ut i verksamheterna, samt 
 
2. att  texten i bilaga ,1 rubrik slutord, punkt 4 ändras till följande 
Snabbvädring genom att öppna till exempel fönster och dörrar ett par 
minuter är inte förbjudet, kom bara ihåg att stänga igen och att 
vädring under pollensäsongen kan orsaka besvär hos allergiker. 
____ 
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Tekniska nämnden KS.2012.383.225 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 302 
Investeringstillstånd energieffektiviseringar 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 oktober 2012 § 98 
hemställt att kommunstyrelsen beslutar att meddela 
investeringstillstånd för 7 100 0000 kronor avseende 
energieffektiviseringar samt att investeringsutgiften täcks genom 
ianspråktagande av 6 000 000 kronor ur 2012 års investeringsram för 
fastighetsverksamheten och 1 100 000 kronor ur 2013 års 
investeringsram för fastighetsverksamheten. 
 
I syfte att effektivisera kommunens fastighetsverksamhet beslutade 
kommunfullmäktige i sin budget för år 2013 och planer 2014-2015 att 
avsätta ytterligare investeringsmedel för energibesparande åtgärder 
med 56 mnkr enligt följande; 
 
År 2012  6 mnkr 
År 2013 16 mnkr 
År 2014 16 mnkr 
År 2015  9 mnkr 
År 2016  9 mnkr 
 
För att möjliggöra ytterligare energieffektiviseringar, utöver de 20 
mnkr som finns avsatta med 4 mnkr årligen under perioden 2012-
2016, reducerade kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
investeringsreserv med 2 mnkr för år 2014 samt 10 mnkr vardera för 
åren 2015 och 2016 samt beslöt att 6 mnkr år 2012 och 16 mnkr år 
2013 skulle finansieras utöver investeringsram. 
 
Nu föreslagna investeringar om 7,1 mnkr beräknas ge en 
besparingseffekt om ca 1 miljon kWh. Tekniska nämnden har i sin 
kalkyl förutsatt ett energipris om 0,80 kr/kWh som då ger en årlig 
besparing på ca 800 tkr. Ökade kapitalkostnader beräknas till ca 250 
tkr med en internränta på  
2,90 % och en avskrivningstid på 30 år, vilket innebär en avkastning 
på ca 5 % årligen. En förändring av kWh priset med 10 öre ger en 
ökad eller minskad avkastning med 1,4 %.                          Forts 
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§ 302 forts 
Investeringstillstånd energieffektiviseringar 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att investeringsutgiften 7 100 000 kronor finansieras med dels 
6 000 000 kronor ur 2012 års investeringsram för 
fastighetsverksamheten dels 1 100 000 kronor ur 2013 års  
investeringsram för fastighetsverksamheten, samt att 

 

2. att samtidigt bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för 
detta projekt 
____ 
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Kalmar kommun KS.2012.429.212 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 303 
Yttrande angående översiktsplan för Kalmar kommun- 
utställning 
 

Kalmar kommun har skickat ut en utställningshandling till ny 
översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget på 
remiss där svar önskas senast den 23 december 2012.  
 
Översiktsplanen ska fungera som ett strategiskt dokument och 
underlag för kommande planering med utgångspunkt i både 
internationellt, regionalt och lokalt perspektiv. De tre övergripande 
strategierna Mer Kalmarsund, Mer Möre och Mer stadsliv baseras på 
det unika i Kalmars läge, landskap och stad.  
 
Översiktsplanen strider inte mot Karlskrona kommuns intressen. 
Karlskrona kommun har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 

 

  att anta yttrandet som sitt eget. 
   _______ 
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Emmaboda kommun KS.2012.94.212 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

 
 
 
§ 304 
Yttrande över Emmaboda kommuns översiktsplan- utställning 
 
Emmaboda kommun har skickat ut en utställningshandling till ny 
översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget på 
remiss där svar önskas senast den 14 december 2012.  Syftet med 
översiktsplanen är att utgöra ett vägledande underlag för beslut om 
mark- och vattenanvändningen.   
 
Karlskrona kommun har inga ytterligare synpunkter att framföra än 
de som framfördes under samrådet i april 2012.  De frågor som 
framförallt rör Karlskrona kommun är de mellankommunala 
intressena så som avrinningsområden, kommunikationsfrågor och 
vindkraftsexploatering.   
 
Vad gäller avrinningsområden så sker samverkan idag angående 
avrinningsområdet till Lyckebyån genom ”Lyckebyåns vattenförbund” 
Kommunerna samverkar även i ett vattenråd för Nättrabyån, 
Silletorpsån, Lyckebyån tillsammans med vattendragen öster om 
Lyckebyån i Blekinge.  
 
Beträffande kommunikationer så är kust-till- kust banan som sträcker 
sig genom Emmaboda kommun och vidare till Karlskrona kommun 
av stor vikt för Karlskrona. En bra infrastruktur är av stor vikt för 
regionens tillväxt och utveckling.  
 
Angående vindkraftsexploateringen så pekar Emmaboda kommuns 
översiktsplan ut ett område för vindkraft som gränsar till Karlskrona 
kommun. Området ligger öster om Holmsjö och stämmer väl 
överrens med utpekade områden för vindkraft i Karlskrona kommuns 
översiktsplan. 
 
Karlskrona kommun har inget att erinra vad gäller Emmaboda 
kommuns översiktsplan förutom att Karlskrona kommun vill vara 
delaktig kring planeringen för de mellankommunala frågor som rör 
kommunen.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 

 

  att anta yttrandet som sitt eget. 
   



 

                                                                                                   

                                                                                                              27 november 2012 31 

 

 
 
Länsstyrelsen i Skåne Län KS.2012.365.427 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

 
 

 

§ 305 
Remiss avseende behov  av komplettering av ansökan 
enligt miljöbalken för skjutfält och övningsomräden i 
Blekinge skärgärd - Södra Tjurkö och Bollöarnas Övnings  
och skjutfält i Karlskrona kommun. 

 
Tillståndsprövning  pågår för Försvarsmaktens  skjutfält och 
övningsområen i Blekinge skärgård. Karlskrona kommun har 
tidigare (Kommunstyrelsen § 264, 30 november 201O) lämnat 
yttrande till Försvarsmakten. I yttrandet framfördes bland annat 
behov av förtydliganden  beträffande buller. 

 
Föreliggande remiss avser Länsstyrelsens i Skåne läns anhållan 

om besked huruvida ansökningshandlingarna i något avseende 

behöver kompletteras av sökanden. Remissen har tillsänts såväl 

Karlskrona kommun som Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Karlskrona kommun. Detta är ett sammanhållet svar för Karlskrona 

kommun. 

 
Karlskrona kommun gör bedömningen  att de tidigare oklarheterna 

nu är utredda och att något ytterligare behov av kompletteringar 

därför inte föreligger. 

 
Karlskrona kommun är värdkommun till Sveriges enda marinbas. 

Det är en stark kommunal angelägenhet  att marinbasen  kan 

fungera och verka i kommunen. Marinbasen är skälet till 

Karlskronas grundande 

1680, och dess kontinuerliga närvaro är en stark del av 

kommunens identitet. Det har under hela marinbasens existens 

varit en nödvändighet  att kunna öva i Karlskrona skärgård. Det i 

ansökan aktuella övnings- och skjutfältet har under lång tid varit 

hävdat som sådant och kommunen har inte uppfattat några 

betydande problem mellan användandet av området och den 

omgivande "civila" skärgården. Grundinställningen är därför att en 

fortsatt samexistens bör kunna vara lika konfliktfri. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 

att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Länsstyrelsen 

i Skåne län. 
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Länsstyrelsen i Skåne Län KS.2012.432.107 
Kommunjurist 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 306 
Ansökan om ändring av stadgarna för J A Borgströms stiftelse. 
 
J A Borgströms stiftelse bildades av medel som apotekaren J A 
Borgström 1912 och 1915 donerat till Karlskrona stad. I enlighet med 
stiftelsens stadgar har kommunfullmäktige för varje mandatperiod 
utsett en särskild styrelse om fem personer att sköta stiftelsens 
angelägenheter. I samband med att stiftelsen hos Kammarkollegiet 
ansökte om permutation (tillstånd att få åsidosätta föreskrifter i ett 
stiftelseförordnande) för att få ta i anspråk det bundna kapitalet 
(kommunstyrelsens beslut den 3 april 2012, § 107) framkom 
emellertid att stiftelsen förvaltas av Karlskrona kommun genom 
kommunstyrelsen. Detta följer av 5 § lag om införande av 
stiftelselagen som anger vilket organ som ska anses vara en äldre 
stiftelses styrelse/förvaltare. Eftersom medelsförvaltningen enligt 
stadgarna ska ombesörjas av kommunstyrelsen rör det sig om s k 
anknuten förvaltning och Karlskrona kommun genom 
kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsen.    
 
De fem ledamöterna utsedda av kommunfullmäktige har till 
Kommunledningsförvaltningen inkommit med hemställan om att 
fullmäktige entledigar dem från deras uppdrag. Mot denna bakgrund 
föreslår Kommunledningsförvaltningen att stiftelsen ansöker om 
tillstånd att ändra stadgarna för J A Borgströms stiftelse så att § 7 
(föreskrift om särskild styrelse om fem personer som utses av 
fullmäktige) och § 8 ( styrelsens beslutsförhet) upphävs. Ansökan om 
tillstånd till ändring av föreskrifter i stiftelseförordnandet av detta slag 
ska göras hos tillsynsmyndigheten för stiftelsen, d v s länsstyrelsen i 
Skåne län.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 

 

att hos länsstyrelsen i Skåne län ansöka om tillstånd att upphäva §§ 
7-8 i stadgarna för JA Borgströms stiftelse. 
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Arbetsmarknadschef KS.2009.888.030 
Akten 

 
 
 
§ 307 
Angående ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och 
LP-verksamheten i Karlskrona för år 2013 
 
LP-verksamheten i Karlskrona har inkommit med en ansökan om 
förlängning av samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun och LP-
verksamheten i Karlskrona. I ansökan ansöker LP-verksamheten om 
ett lokalbidrag på 330 000 kronor samt ett utökat verksamhetsbidrag 
från tidigare 400 000 till 530 000 kronor totalt 860 000. LP-
verksamheten hänvisar till ökade kostnader för lokaler samt 
ersättning för handledning och administration. 
 
Ansökan grundar sig på tidigare avtal mellan Karlskrona kommuns 
arbetsmarknadsenhet och LP-verksamheten i Karlskrona. Avtalen 
har löpt under 1 år, LP- verksamheten önskar 5 årigt avtal. 
Arbetsmarknadsavdelningen budget löper på ett år i taget. Det 
senaste avtalet löper ut den 31 december 2012 och upphör 
automatiskt efter detta datum.  
 
Under senaste året har 23 personer varit placerade i verksamheten. 
Ca 8 är anställda och uppbär bidrag och handeldarstöd via 
arbetsförmedlingen, 6 har placerats via Karlskrona kommuns 
socialförvaltning och Krami, bland övriga är flertalet anvisade i 
sysselsättning och praktik via Arbetsförmedlingen (oklart i vilken 
form), Försäkringskassa och Kriminalvården. 
 
Arbetsmarknadsenheten har under 2012 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.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 november 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 
Ordförande beslutar 
 
att ärendet utgår för ny beredning. 
____ 
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Tekniska nämnden KS.2012.399.232 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 308 
Rivning av snäckan i Hoglands Park 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 oktober 2012 § 101 
hemställt att kommunstyrelsen beslutar att Snäckan i Hoglands Park 
rivs. 
 
Snäckan i Hoglands Park stängdes av förra vintern på grund av 
undermålig hållfasthet och risk för ras. Skälet är att konstruktionen 
över tid har blivit murken och dålig. 
 
Det extra anslag som kommunstyrelsen beslutade om den 2 oktober 
2012 inrymmer kostnad för denna rivning. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 november 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Patrik Hansson yrkar att ärendet återremitteras för att första 
genomföra en medborgardialog. 
 
Börje Dovstad (FP), Jan Lennartsson (M) och Ola Svensson (SD) 
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet 
ska avgöras i dag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Snäckan i Hoglands Park rivs.   
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2010.169.331 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 309 
Investeringstillstånd för paviljong och lekplats Hoglands Park. 
 
Förvaltningscheferna Anders Jaryd och Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 
Hoglands Park är flaggskeppet bland Karlskrona kommuns parker 
och anlades redan på 1820-talet, vilket gör den till en av Sveriges 
äldsta stadsparker. År 2013 är det 150 år sedan parken senast 
genomgick en komplett upprustning. 
 
Ramböll med landskapsarkitekt Ulf Nordfjell har arbetat fram en 
utvecklingsplan för Hoglands Park daterad januari 2009, som är 
presenterad och godkänd i kommunstyrelsen 2009-12-01. 
Utvecklingsplanen redovisar bland annat en förnyelse av innehållet i 
södra delen av parken med ett nytt schweizeri (café), ny lekplats och 
en ny yta för vattenlek och isbana vintertid. 
 
I stället för Snäckan föreslås en modern byggnad, parkpaviljong, som 
bildar fond i parkens mittaxel och öppnar sig mot de rombformade 
gångstråken mot parkens mitt. Byggnaden skall ha en öppen och 
modern gestaltning och gränsen mellan ute och inne skall upplevas 
flexibel och integrerande i parken. Byggnaden planeras innehålla 
café, en mindre utomhusscen och offentliga toaletter. Byggnadens 
omfång kommer att bantas i förhållande till utvecklingsplanens 
förslag och därmed kommer även den arkitektoniska gestaltningen 
att behöva revideras. Lokalen kommer att utbjudas till uthyrning till 
lämplig entreprenör som med lämplig verksamhet (café eller dylikt) 
kan stärka parkens attraktionskraft. 
 
Befintlig lekplats i sydöstra delen av parken föreslår Tekniska 
nämnden omgestaltas och ges ett innehåll som ökar parkens 
attraktionskraft och betydelse som mötesplats i staden. Lekplatsen 
kommer att vara tillgänglighetsanpassad. 
 
Den vattenlek/isbana som föreslås i den sydvästra delen av parken 
behöver enligt Tekniska förvaltningen utredas ytterligare. Detta då 
förvaltningen vill inhämta ytterligare kunskap och erfarenhet från 
liknande projekt. Inriktningen är att en vattenlek/isbana anläggs som 
etapp 2 under år 2014.                                                 Forts 
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§ 309 forts 
Investeringstillstånd för paviljong och lekplats Hoglands Park. 
 
En viktig del av förnyelsen som lyftes fram i utvecklingsplanen är att 
använda modern ljussättning och belysningsteknik för att ge en 
spännande och trygg helhetsupplevelse i denna del av parken.    
 
Investeringsutgift 
Ovanstående satsningar ger en total kalkylerad investering på 10 
mnkr med en översiktlig fördelning enligt följande 

 ny paviljong ca 150 kvm 6 mkr 

 markarbeten, inkl belysning 1 mnkr 

 ny lekplats 3 mnkr 
 
Tekniska nämnden beräknar den ökade drift-och kapitalkostnaderna 
till ca 900 000 kronor per år med en internränta på 2,9 %. Dessa 
kostnader föreslår Tekniska nämnden täcka via ökade 
parkeringsintäkter. 
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Tekniska nämnden 
inte begär utökad ram för att kunna hantera de ökade kostnader om 
ca 0,9 mnkr årligen som ovan beskrivna investeringar medför. 
Tekniska nämnden föreslår i sin hemställan att kostnaderna 
finansieras via ökade parkeringsintäkter, vilket 
Kommunledningsförvaltningen inte har någon synpunkt på. 
 
Med anledning av att Tekniska nämnden begär en utökning av 
nämndens investeringsram för år 2013 med 10 mnkr, hela 
investeringsutgiften enligt ovan, har Kommunledningsförvaltningen 
ställt frågan om det inte är möjligt att omprioritera inom redan 
beslutad investeringsram för år 2013 till förmån för ovan beskrivna 
investering. Tekniska förvaltningen svarar att detta inte är möjligt.  
 
Kommunledningsförvaltningen vill i sin skrivning framhålla att det är 
av stor vikt att de i budgeten beslutade investeringsramarna hålls och 
att det endast är i undantagsfall investeringar utöver ram ska bifallas.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 november 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Patrik Hansson yrkar att ärendet återremitteras för att genomföra en 
medborgardialog. 
 
Börje Dovstad (FP), Jan Lennartsson (M) och Ola Svensson (SD) 
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.                     Forts 
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§ 309 forts 
Investeringstillstånd för paviljong och lekplats Hoglands Park. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet 
ska avgöras i dag.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att bevilja investeringstillstånd för paviljong och lekplats i Hoglands 
park, samt 
 

 2. att tidigare beviljad investeringsram om 4 600 mnkr för år 2013 för 
gata/parkverksamheten utökas med 10 000 000 kronor till 
14 600 000 kronor för år 2013. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.454.024 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 310 
Uppräkning av politiska förtreondemäns arvoden m.m för år 
2013. 

 

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 komunfullmäktige 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 att Gullberna Park KB är nedlagt har årsarvodet 
för Kruthusen företagsfastigheter AB justerats till 77 196:- för 
ordförande och till 42 458:- för vice ordförande. 
 
Arvoden för Affärsverken AB och Affärsverken Energi AB föreslås 
samordnas i ett arvode för ordförande om 158 756:- och för vice 
ordförande om 87 149:- . 
 
Med anledning av ovanstående och gällande från och med 
2013-01-01. 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppräknade arvoden och sammanträdesersättningar fastställes 
enligt bilaga, 
 
att arvode för politisk sekreterare fastställs till 30 228 kr per månad 
(heltidsnivå) eller 204 kr per timme inklusive semesterersättning, 
                                                                                            Forts 
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§ 310 forts 
Uppräkning av politiska förtreondemäns arvoden m.m för år 
2013. 
 
att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare fastställs 
till 14 909 kronor per mandat, 
 
att administrativa stödet till Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 
fastställs till 2 848 kronor i månaden per parti. 
___ 
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Kommunfullmäktige KS.2009.383.841 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 311 
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening 

 
Blekinge Health Arena har drivits som ett utvecklingsprojekt från 1 
januari 2010 och avslutas 31 december 2012. Under projekttiden har 
ett testlabb byggts och utrustats. Karlskrona kommun hyr lokalerna 
av Hemsö Fastighets AB medan utrustningen finansierats av EU-
medel och ägs av Karlskrona kommun. Utrustningen kan inte 
avyttras förrän år 2018. 
 
En omfattande verksamhet har kommit igång. Idag är det flera 
idrottsföreningar och skolor som regelbundet använder faciliteterna 
för träning, tester och utbildning. Hittills har Blekinge Health Arena 
knutit till sig fem företag som etablerat sig i lokalerna och dialog 
pågår med flera företag som vill etablera verksamhet här alternativt 
samarbeta. Forskningen som är kopplad till Blekinge Health Arena 
har börjat ta fart och fler forskningsprojekt är på igång. Blekinge 
Health Arena är också med i ett nationellt nätverk för testlabb där 
Vintersportcentrum i Östersund, Bosön med flera ingår. 
Kunskapsutbytet och samarbetena mellan testlabben är värdefullt i 
utvecklingen av den egna verksamheten och kunskapsutvecklingen 
kring test- och träningsmetoder. Under projekttiden har några olika 
koncept utvecklats och testkörts, bland annat kom-igång-program 
som riktar sig till företag som vill satsa på hälsofrämjande aktiviteter 
bland sin personal, samt avancerade tester som riktar sig till idrottare 
och motionärer som vill utveckla sin träning. Det har visat sig att det 
finns en marknad och affärsmöjligheter kring detta.  
 
Tillväxtverket och Region Blekinge har beviljat ett nytt projekt 
Blekinge Health Arena 2.0 som startar 1 januari 2013 och pågår till 
den 30 juni 2014. Huvudman för det projektet är det kommunala 
bolaget Utveckling i Karlskrona och projektet kommer att vara en del 
av den fortsatta Blekinge Health Arena-verksamheten. 
 
1 januari 2013 
Samtliga parter som idag är involverade i projektet ser potentialen 
och möjligheterna med Blekinge Health Arena och är därmed 
intresserade av en fortsättning. Olika alternativ för den framtida 
organisationen har diskuterats.  
                                                                           Forts 
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§ 311 forts 
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening 

 
Ser vi till andra likande miljöer runt om i Sverige så är det oftast 
offentliga institutioner som står bakom.  
Det finns i dagsläget ingen ensam kommersiell aktör som är beredd 
att ta över hela verksamheten av Blekinge Health Arena. Karlskrona 
kommun, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Region 
Blekinge och Blekinge Idrottsförbund har beslutat att bilda en ideell 
förening för att gemensam driva Blekinge Health Arenas verksamhet 
och fortsatta utveckling. 
 
Föreningens övergripande uppgift är att skapa en långsiktig 
infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett 
kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling 
samt innovation och forskning inom idrott- och hälsa - allt i syfte att 
bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor. 
 
Initialt är det Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region 
Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, och Blekinge Idrottsförbund, 
som är medlemmar i föreningen. Företag som har eller ska etablera 
verksamhet i miljön eller som på annat sätt är intresserade av 
samarbete, ska erbjudas möjlighet att bli medlem. Det gäller även 
andra organisationer, exempelvis enskilda idrottsföreningar. 

 
Parterna som bildar den ideella föreningen tar gemensamt ett 
ekonomiskt ansvar för att driva verksamheten vidare. På sikt är 
ambitionen att Blekinge Health Arena ska bli en självfinansierad 
verksamhet och den ideella föreningen kan då upplösas. 
 
År 2013 bidrar parterna med följande medlemsintäkt; Karlskrona 
kommun, Blekinge Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge med 
300 000 kr vardera, Region Blekinge 25 000 kr samt stöd i form av 
projektmedel efter godkänd ansökan, Blekinge Idrottsförbund med 1 
500 kr och ideellt arbete. 
 
På den ideella föreningens styrelsemöte under år 2013 beslutas om 
nivån på parternas ekonomiska insats för år 2014.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att ur kommunstyrelsens projektbudget för år 2013 avsätta 300 000 
kr för Blekinge Health Arena ideell förening. 

  Forts  
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§ 311 forts 
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1 att Karlskrona kommun tillsammans med Landstinget Blekinge, 
Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Blekinge 
Idrottsförbund som konstituerande medlemmar bildar en ideell 
förening med namnet Blekinge Health Arena ideell förening med 
stadgar enligt upprättat förslag.  
 
2 att utse en ledamot och en suppleant till styrelsen för Blekinge 
Health Arena ideell förening. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.455.107 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 312 
Förstärkt uppdrag till Utveckling i Karlskrona AB 
 
För att förbättra förutsättningarna under de kommande tre åren att i 
samverkan med olika aktörer genomföra tydliga satsningar på 
utveckling och ökad sysselsättning i Karlskrona kommuns 
geografiska område föreslår Kommunledningsförvaltningen att 
kommunens helägda aktiebolag Utveckling i Karlskrona AB tillförs 
ytterligare kapital. 
 
Aktieägartillskottet ska användas för bolagets medverkan i sådana 
aktiviteter som leder till att de prioriteringar m.m. som 
kommunfullmäktige beslutade om i budget för 2013 – 2015, och då 
främst under avsnittet ”Företagssamma Karlskrona” kan förverkligas. 
Nyckelområden utgörs av aktiviteter inom besöksnäring- och 
evenemang såsom klimat, miljö, idrott och hälsa, 
landsbygdsutveckling och kultur. 
 
För att möjliggöra detta föreslås att Karlskrona kommun anslår 15 
mnkr i ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Karlskrona Moderbolag 
AB, som i sin tur ges i uppdrag att finansiera ovanstående satsningar 
med motsvarande belopp inom Utveckling i Karlskrona AB. 
Redovisningsmässigt påverkar tillskottet av kapital inte kommunens 
resultat utan utgör en transaktion inom balansräkningen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning 
utöver tidigare beslutade åtgärder satsa ytterligare 15 miljoner 
kronor 

 
2.  att anslå ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Karlskrona 
Moderbolag om 15 miljoner kronor för att finansiera dessa 
satsningar, samt 

 
3. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att finansiera dessa 
satsningar som Utveckling i Karlskrona AB gör om totalt 15 miljoner 
kronor  
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2010.574.109 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 313 
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015. 
 
Projektsamordnare Eva Dahlberg föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012, § 59, att det 
framtagna förslaget till Social Mångfaldsplan för Karlskrona kommun 
2012 endast gäller för innevarande år.  
 
En ny mångfaldsplan har tagits fram och den ska börja gälla från och 
med januari 2013. Arbetet med att ta fram den nya planen har gjort 
tillsammans med en politisk referensgrupp.  
 
Sophia Ahlin (M) och Elina Gustafsson (S) yrkar bifall på allmänna 
utskottets förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-
2015. 
_____ 
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Tekniska nämnden        KS.2012.390.041 
Akten  

 
 
 
 
 
 
§ 314 
Förslag till taxor 2013. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 september 2012 § 
83 hemställt att kommunfullmäktige fastställer taxor för år 2013. 
 
I samråd med Kommunledningsförvaltningen har framkommit att 
direktiven för avgiftshöjning 2013 med 2,5 % är realistisk med 
anledning av förväntad löne- och prisökning. Taxeförslaget har därför 
anpassats till den allmänna prisutvecklingen.  

 
Tekniska nämndens taxeförslag, daterat den 11 september 2012, 
följer budgetdirektiven och 2013 års taxor har räknats upp 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.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 november 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återemitteras för klargöra vad 
som gäller för avgifter för upplåtelse av offentlig plats. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet.   
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.394.042 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 315 
Miljöbokslut 2012 
 
Kommunledningsförvaltningen, miljöstrategiska enheten, har 
uppdraget att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut. 
 
Upprättat miljöbokslut för år 2011 redovisar bland annat vissa 
nycketal samt annan relevant information om miljöarbetet i 
Karlskrona kommun. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna miljöbokslutet för år 2011.  
____ 
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Tekniska nämnden KS.2011.440.291 
Barn- och ungdomsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
§ 316 
Investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola   

 
Kommunstyrelsen fattade den 10 januari 2012, § 11, beslut om 
projekteringstillstånd för planerad ombyggnad av Holmsjö skola. 
 
Tekniska nämnden återkommer nu med en framställan även om 
investeringstillstånd för detta projekt. För projektet finns i nuläget 
upptaget sammanlagt 15 miljoner kronor i investeringsutgift, vilket då 
inryms inom den fastställda investeringsramen för fastighets-
verksamhet. Tekniska nämnden räknar med att investeringen 
kommer att kunna hållas inom denna beloppsvolym. Investeringen 
beräknas kunna påbörjas under år 2013 och har en stark koppling till 
det pågående bygget av Allhallen i Holmsjö. 
 
De tillkommande drift- och lokalkostnaderna om ca 2,4 mnkr (helår) 
förutsätts kunna inrymmas inom barn- och ungdomsnämnden från år 
2013 tilldelade och utökade budgetramar. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att meddela tekniska nämnden investeringstillstånd för om-
byggnad av Holmsjö skola, 
 
2. att de från 2013/2014 tillkommande drift- och lokalkostnaderna till 
följd av denna investering ska inrymmas inom barn- och ung-
domsnämndens redan tilldelade budgetramar för dessa år, samt 
 
3. att barn- och ungdomsnämnden ska ansvara för projekterings-
kostnaderna i det fall investeringen inte fullföljs. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.440.291 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 317 
Revidering av arbetsordning för Karlskrona kommunfullmäktige. 
 
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett förslag till ny 
arbetsordning fullmäktige i kommun och landsting. 
 
Med utgångspunkt i SKL:s förslag har Kommunfullmäktiges 
presidium tillsammans med kanslichefen tagit fram ett förslag på 
arbetsordning. Förslaget har varit ute på remiss vid två olika tillfällen 
hos samtliga politiska gruppledare. Synpunkterna som kommit in har 
arbetats in i förslaget till ny arbetsordning. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa den bilagda arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Karlskrona kommun att träda i kraft den 1 januari 2013. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.367.315 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 318 
Ändring av kriterier för miljöbil och parkering. 
 
Gratis parkering för miljöbilar har funnits i Karlskrona kommun sedan 
1990-talet. På den tiden var det ett sätt att motivera bilister att köpa 
miljöbilar. Allt eftersom utvecklingen har gått framåt är numera 
nästan varannan bil en miljöbil. I Karlskrona kommun finns det ca 2 
500 parkeringstillstånd för miljöbilar utfärdade som är giltiga till och 
med den 31 december 2012.  
 
Tekniska förvaltningen föreslog i skrivelse daterad den 5 oktober 
2012 att gratis parkering för miljöbilar tas bort. Tekniska nämnden 
har vid sammanträde den 30 oktober 2012, § 103 beslutat att gratis 
parkering av miljöbilar kvarstår och hemställt att kommunfullmäktige 
beslutar att normen för Karlskrona ska vara i likhet med Regeringens 
krav för miljöbilskriterier från och med 1 januari 2013. 
 
Regeringens förslag till miljöbilsdefinition 2013 utgår från att en bil av 
genomsnittlig europeisk tjänstevikt får släppa ut högst 95 gram 
koldioxid per kilometer för att betecknas som miljöbil.  Nytt är att 
även minibussar och lätta lastbilar omfattas av de nya reglerna. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att normen för Karlskrona kommun ska vara i likhet med 
Regeringens miljöbilsdefinition 2013 för att uppfylla kriteriet för 
miljöbil och gratis parkering. 
 
2. att de nya reglerna gäller från och med 1 januari 2013.  
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2008.1074.450 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 319 
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 oktober 2012 
§ 97 hemställt att kommunfullmäktige revidera gällande 
renhållningsordning avseende mindre ändringar i gällande 
renhållningsordning för Karlskrona kommun. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ny renhållningsordning för 
Karlskrona kommun. 
 
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av 
kommunfullmäktige den 23 maj 2011 och den behöver revideras med 
vissa förtydliganden och mindre ändringar. 
 
Förändringar:  
§ 3.1.1  
§ 4.2 
§ 4.3.1 
§ 4.4 
§ 4.7 
§ 4.9 
§ 4.10 
§ 4.13 
§ 5.3 Villkoren för gemensamt hämtningsställe har förtydligats. 
§ 8.7 Villkoren för gemensamt hämtningsställe har förtydligats. 
§ 8.8 Villkor för debitering av grundavgift vid befrielse. 
§ 8.9 Villkor för debitering av grundavgift vid uppehåll. 
Ikraftträdande 
 
De föreslagna förändringarna  anses vara av begränsad omfattning  
enligt 15 kap  §15 i Miljöbalken, vilket medför att kravet på utställning  
inte behöver beaktas. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  revidera gällande renhållningsordning avseende mindre 
ändringar i gällande renhållningsordning för Karlskrona kommun. 
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Kommunfullmäktige KS.2009.781.770 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 320 
Justeringar i Budget/Plan 2013 – 2015 på grund av 
hemsjukvårdens kommunalisering 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde nu i oktober månad fattades 
beslut om kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län (2012-
10-18, § 142) från och med den 1 januari 2013. Kommunfullmäktige 
beslöt samtidigt om en skatteväxling med landstinget om 32 öre för 
att finansiera kommunens övertagande av denna verksamhet. 
 
Skatteväxlingen om 32 öre (beräknat utifrån skatteunderlaget för år 
2013) kommer att tillföra kommunen ökade skatteintäkter m.m. om 
ca 45,5 miljoner kronor. Samtidigt kommer äldrenämnden att överta 
verksamhet som i nuläget beräknas kräva ca 42,8 miljoner kronor i 
ökade resurser i 2013 års kalkylerade pris- och löneläge enligt det 
växlingsunderlag som tagits fram av landstinget och sedan använts i 
de diskussioner och beredningar som föregått såväl själva beslutet 
om byte av huvudman som förslaget om en ny mellankommunal 
utjämning i länet i anslutning till reformen. För att anpassa dessa 
kostnader till samma pris- och lönenivå (dvs. i princip 2012 års) som 
gäller för äldrenämndens övriga budgetram för år 2013 måste dock 
detta belopp räknas ned med för 2013 år använt prisindex (=1,8 %). 
Den då uppkomna mellanskillnaden om 760 tkr ska i stället tills 
vidare tillföras kommunstyrelsens särskilda pris- och lönereserv för år 
2013. Av det totala beloppet bedöms sedan ca 100 tkr behöva 
omdisponeras till kommunstyrelsens serviceförvaltning för olika 
personal- och ekonomiadministrativa uppgifter sammanhängande 
med hemsjukvården. 
 
Den mellankommunala utjämning mellan länets fem kommuner, som 
införs från år 2013 och med verkan tre år framåt (dvs. upphör år 
2016), innebär för Karlskrona kommun första året en merkostnad om 
knappt 2,0 miljoner kronor. För år 2014 reduceras sedan detta 
belopp till drygt 1,3 miljoner kronor för att sista året 2015 minska 
ytterligare till knappt 700 tkr.  
 
                                         Forts 
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§ 320 forts 
Justeringar i Budget/Plan 2013 – 2015 på grund av 
hemsjukvårdens kommunalisering 
 
Av tillförda 45,5 miljoner återstår härefter år 2013 drygt 700 tkr. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att detta belopp tillförs 
kommunstyrelsens särskilda reserv för välfärd och nysatsningar. För 
de tre följande åren växer sedan detta belopp till ca 1,4 - 2,1  
resp. – 2,7 miljoner kronor. Hur resursen ska disponeras dessa tre år 
får beredas och slutligt prövas i samband med kommande beredning 
av budgeten för år 2014 – 2016. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att för år 2013 utöka äldrenämndens budgetram med 41 893 tkr till 
följd av övertagandet av hemsjukvården från den 1 januari 2013, 
 
2.att samtidigt för år 2013 utöka även kommunstyrel-
sens/serviceförvaltningens budgetram med 100 tkr till följd av till-
kommande arbetsuppgifter sammanhängande med denna 
överföring, 
 
3. att under finansförvaltningen för år 2013 anslå medel om 1 994 tkr 
till en ny post för Mellankommunal utjämning inom Blekinge län 
avseende kommunaliseringen av hemsjukvården, 
 
4. att för år 2013 utöka kommunstyrelsens särskilda reserv för pris- 
och löneökningar med 760 tkr, 
 
5. att dessutom för år 2013 utöka kommunstyrelsens särskilda reserv 
för välfärd och nysatsningar med 730 tkr,  
 
6. att för år 2013 räkna upp budgeterade skatteintäkter och statsbi-
drag med totalt 45 477 tkr för att finansiera merkostnaderna enligt 
punkterna 1 – 5 ovan, samt 
 
7. att hanteringen av ovanstående poster under åren efter 2013 ska 
beredas och prövas i samband med kommande beredning av bud-
geten/planen för åren 2014 – 2016. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.436.303 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 321 
Revidering av verksamhetsområden för kommunalt VA 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 oktober 2012 
§ 97 hemställt att kommunfullmäktige beslutar att revidera 
verksamhetsområdet för kommunalt VA med utökade gränser för 
spillvatten, vatten och dagvatten enligt upprättade kartor. 
 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster SFS 2006:412 skall 
kommunen bestämma verksamhetsområde för kommunalt VA där 
spillvatten, vatten och dagvatten skall ingå. Ligger fastigheten 
innanför verksamhetsområdesgränsen säger Lagen om allmänna 
vattentjänster vilka rättigheter och skyldigheter kommunen respektive 
fastighetsägaren har.  
Alla fastigheter som ligger innanför verksamhetsområdesgränsen har 
t.ex. rätt att begära en servisavsättning för kommunalt VA vid 
tomtgränsen. 
 
Ytor för spillvatten och vatten är en utökning av befintliga 
verksamhetsområden. Verksamhetsområde för dagvatten är nytt och 
det har inte funnits tidigare. I samtliga områden finns det VA-
ledningar och fastigheterna är VA-kunder så utökningen innebär inte 
att kommunen  
ska sanera några områden. 
 
Privata VA-föreningar har byggt ut kommunalt VA till ca 2 000 
fastigheter och de ligger inte innanför verksamhetsområdesgränsen i 
nuläget. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 

att  revidera verksamhetsområdet för kommunalt VA med utökade 
gränser för spillvatten, vatten och dagvatten enligt upprättade 
kartor. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.136.003 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 322 
Motion om förslagsställares rätt att tala i fullmäktige   
 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
mars 2012, 35 av Magnus Johansson (S). Förslaget är att genom 
ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning möjliggöra för den som 
lämnat ett medborgarförslag att delta i debatt och diskussion då 
ärendet behandlas i fullmäktige. 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 15 oktober  2012 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
kommunfullmäktiges presidium har under 2012 utarbetat ett förslag 
till en reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. Förslaget har 
inför beslut om fastställelse i kommunfullmäktige skickats till 
partigrupperna för synpunkter. I förslaget till ny arbetsordning anges 
en förändring i handläggningen av medborgarförslag i det att 
förslagsställaren ges möjlighet delta i diskussionen i fullmäktige. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
______ 
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Kommunfullmäktige KS.2010.106.246 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 323 
Svar på medborgarförslag om namnbyte av väg. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 
mars 2010 § 27 av Magnus Jönsson. Förslaget är namnändring av 
Strövarevägen till Rolands väg. 
 
Kulturnämnden har den 25 september  2012 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Nämnden skriver att innan medborgarförslaget kom 
till kulturförvaltningen inkom en skrivelse från 
en boende i området. Denna uppmanar Karlskrona kommun att 
absolut inte byta namn till Rolands väg 
 
Förslagsställaren är inte boende längs Strövarvägen. Det är inte 
heller den person som motsätter sig namnet Rolands väg. Inga 
synpunkter från boende längs den aktuella vägen har framkommit. 
 
Enligt SIS-TR 33:2010 kapitel 10.2- Namnval vid adress- sättning 
ska: ”Namngivning vara genomtänkt så att den inte medför 
komplikationer i form av löjeväckande eller stötande namn. 
Då namnet Rolands väg associerar till ”Bastasjögubben” skulle detta 
kunna verka stötande hos en del boende i området. Samma tekniska 
rapport föreskriver att ”Nybildade ortsnamn bör vara ”lokaliserande 
och identifierande”. Övriga vägar i området liksom kvarteren är 
skapade med temat friluftsliv och scouttermer vilket kan ses som den 
lokaliserande och identifierande faktorn.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   

                                                                                                              27 november 2012 56 

 

 
 

Kommunfullmäktige  KS.2012.151.312 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 324 
Svar på medborgarförslag om bänkar längs vattnet vid 
gångstråket från Brohålan till Oljehamnen. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
april 2012 § 51 av Hans Larsson. Förslaget är kommunen placerade -
4 bänkar längs vattnet vid gångstråket. 
 
Tekniska nämnden har den 25 september 2012, 88 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Nämnden skriver att bedömning är att det inte är 
någon bra plats att placera ut sittbänkar på. Med den starkt 
trafikerade infartsleden i ryggen och en flitigt trafikerad cykelväg 
framför anser förvaltningen det olämpligt att placera bänkar mellan 
dessa vägar. 
Föreslagen placering kräver dessutom en utfyllnad, med därtill ökad 
kostnad. Det finns bänkar framme vid hamnplanen och i andra änden 
vid Preemmacken och går man runt macken finns där en stor 
grusplan där det också finns bänkar. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget.  
_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2012.20.315 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 325 
Svar på medborgarförslag om att anlägga en ställplats för 
husbilar på Hattholmen. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
januari 2012 § 4 av Ing-Marie Björnbäck. Förslaget är att anlägga en 
ställplats för husbilar på Hattholmen. 
 
Tekniska nämnden har den 25 september 2012, 88 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Nämnden skriver att efter att nu oljecisternerna på 
Hattholmen flyttats pågår en utredning avseende det aktuella 
områdets framtida användning. I avvaktan härpå  
bör inga nya verksamheter etableras inom området.  
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse, daterad den 28 augusti 
2012, att frågan om eventuell ställplats för husbilar enligt 
medborgarförslaget prövas i kommande planering för Hattholmen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2011.259.140 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 326 
Svar på medborgarförslag om att det behövs en kommunalt 
heltidsanställd eventmakare. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
maj 2011 § 72 av Lars Harrysson. Förslaget är att anställa en 
kommunalt heltidsanställd eventmakare. 
 
AB Arena Rosenholm har den 18 juni 2012 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Styrelsen skriver att heltidsanställa en eventmakare i 
Karlskrona så har man inga planer på att göra det.. Anledningen är att 
i dag ser ett flertal kompetenta privata företag växa fram i Karlskrona. 
Dessa företag generar redan nu ”nya” events till Karlskrona 
regelbundet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_____ 
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§ 327 
Anmälningsärende 
 
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län 
a) Beslut 2012-10-04, dnr 501-2376-12, Blekinges miljömål. 
b) Beslut 2012-10-08, dnr 420-3220-2011, beslut om ansökta 
projektmedel från klimatmiljonen i Blekinge. 
c) Beslut 2012-10-09, dnr 302-2851-12, ansökan om 
hemsändningsbidrag. 
3. Växjö Tingsrätt  
a) Deldom 2012-10-26, mål nr M 863-12, ansökan om tillstånd enligt 
9 och 11 kap. miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet, 
grundvattenbortledning samt lagligförklaring av befintliga anordningar 
för bortledande av grundvatten vid ABB:s anläggning för tillverkning 
av högspänningskabel på Verkö i Karlskrona kommun.   
4. Sveriges kommuner och landsting 
a) Cirkulär 12:46 budgetförutsättningar för åren 2012-2016.   
b) Cirkulär 12:47 kollektivavtalet Veckovila 95 sägs upp. 
c) Cirkulär 12:48 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m-HÖK 12- med Lärarförbundets  och Lärarnas 
riksförbund Samverkansråd.  
d) Cirkulär 12:49 Avtal om notkopiering inom de kommunala 
musik/kulturskolorna läsåret 2012-2013. 
e) Cirkulär 12:50 ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig 
upphandling- Tecklaundantagen- och ändringar i kommunallagen 
(1991:900) mm. 
f) Cirkulär 12:51 Utvidgad parbogaranti 
g) Cirkulär 12:52 Prognos för kommunala fastighetsavgift. 
h) Styrelsens beslut nr 12, 2012-10-05 Överenskommelse mellan 
staten och i ) SKL om vissa ersättningar inom folkhälsorådet för år 
2013. 
i) Följebrev 2012-10-09 lokala miljömål och nationellt stöd. 
5.Barn- och ungdomsnämnden 2012-10-24, § 104 arkivansvarig för 
barn- och ungdomsnämnden.   
6. Regionstyrelsen 2012-10-03, § 82 sydsvensk regionbildning-ideell 
förening. 
7. Regionstyrelsen 2012-10-03, § 80 Medlemsavgift 2013. Forts  
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§ 327 
Anmälningsärende 
 
 8.Yttrande över miljömål M 863-12, ansökan om utsläpp av luft från 
verksamheten vid ABB:s anläggning på Verkö i Karlskrona kommun, 
Blekinge län. 
9. Yttrande över miljömål M 863-12, ansökan om tillstånd enligt 9 
och 11   kap miljöbalken för utökad verksamhet och 
grundvattenbortledning vid ABB:s anläggning på Verkö i Karlskrona 
kommun, Blekinge län 
10. Attestlista KS 2012-10-05. 
11.Smålands- och Blekinges Hästforum, inrättande av en funktion för 
kontakter i hästfrågor. 
12. Landstinget Blekinge 
a) Protokoll samverkansnämnden 2012-09-19. 
13. Cura kommunsamverkan 
a) Protokoll Cura individ utveckling 2012-08-22. 
14. Region Blekinge 
a) Protokoll Regionsstyrelsen 2012-08-29. 
b) Protokoll Regionsstyrelsen 2012-10-03. 
15. Sjöfartsverkets verksamhet i Blekinge 
16. Skrivelser till skolinspektionen avseende friskolan i Strömsberg 
AB. 
17. Skrivelser angående ansökan om rivningslov för magasin på 
fastigheten Gulin 1 Karlskrona kommun. 
18. Kommunsamverkan Cura individutveckling, avgifter år 2013. 
19. Uppföljning per den 31 oktober 2012 för valnämnden. 
20. Skrivelse angående återtagande av ansökan om bidrag 
Kommunbygderådet Karlskrona.  
___ 
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Kommunfullmäktige  KS.2012.163.041 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 328 
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2012 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet. 
 
Redovisningschef Bengt Nilsson, VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde 
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 beaktats 
nämndernas senaste uppföljning, en ny reviderad 
skatteunderlagsprognos, men framförallt även att de beslut som är 
tagna i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, alternativt är på väg 
till kommunfullmäktige, har arbetats in.  
 
Det är i synnerhet de sistnämnda som påverkar den reviderade 
prognosen över årets resultat, som nu beräknas uppgå till 6,8 mnkr 
på årsbasis jämfört med budgeterade 37,7 mnkr. Sammantaget 
beräknas den finansiella målsättningen för kommunens resultat att 
uppnås under innevarande år.  
 
Prognosen baserad på verksamhetsuppföljningen till och med oktober 
uppfyller de krav som ställs för att kommunen ska ha en ekonomi i 
balans. 
 
Uppföljningen per 2012-10-31 bygger, avseende redovisningen 
av de olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar 
från nämnder och förvaltningar. 
 
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.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2012 
                                                                                               Forts 
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§ 328 forts 
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2012 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att uppdra åt Äldrenämnden, Handikappnämnden och 
Utbildningsnämnden att vidta åtgärder så nämndens ekonomi 
blir i balans, 
 
2. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2012  
____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2011.242.003 
Akten 

 
 

 
 
 
 
§ 329 
Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden 
 
Kommunens arbete med att ta emot hemsjukvården leds av en 
styrgrupp bestående av förvaltningscheferna och 
utvecklingscheferna från äldre- och handikappförvaltningarna samt 
projektledare. I Styrgruppen har man kommit överens om att 
ansvaret för hemsjukvård odelat bör finnas hos äldrenämnden. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår därför äldreförvaltningen att 
äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 
äldrenämndens reglemente från och med1 januari 2013. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktigt att ändra äldrenämndens reglemente 
enligt bilaga fr.o.m. 1 januari 2013. 
___ 
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§ 330 
Ordförande 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 Patrik Hansson önskar ordförande en skön och 
avkopplande jul, samt ett tack för julklappen.  
_______  
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§ 279 Svar på medborgarförslag om skärgårdsbidrag till Aspö skola. 
§ 280 Svar på medborgarförslag om konsumtion av alkohol på allmän plats. 
§ 281 Svar på medborgarförslag om ny fritidsgård i Nättraby. 
§ 282 Svar på medborgarförslag om mer utbud ut av ungdomsgårdar, främst till äldre 
          ungdomar. 
§ 283 Svar på medborgarförslag om prova på medlemskap. 
§ 284 Svar på medborgarförslag om att bygga isbana på Fisktorget.  
§ 285 Försäljning av fastigheterna Strömsberg 1:44 och 1:50 
§ 286 Ändring av beslut om skattesats för år 2013. 
§ 287  Anmälningsärende. 
§ 288  Övrigt 
___ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 Tisdagen den 30 oktober 2012, kl 08.30-09.55, 11.30-12.35 

Sammanträdet ajourneras kl 09.55-11.30  
 

Beslutande: Ordförande  Camilla Brunsberg (M) 
 1:e vice ordf. Mats Lindbom (C) jäv §§ 276-277 
 2:e vice ordf. Patrik Hansson (S) 
    
Ledamöter  Chatarina Holmberg (S) 
  Jan-Anders Lindfors (S) 
  Elina Gustafsson (S) kl 08.35-12.35 del av §§ 246, 

247-288  
  Yvonne Sandberg Fries (S)  

Sophia Ahlin (M) jäv § 254  
Jan Lennartsson (M)  
Carl-Göran Svensson (M)  
Börje Dovstad (FP) 

  Tommy Olsson (KD)  
  Ola Svensson (SD) kl 08.35-12.35 del av §§ 246, 

247-288  
 
Tjänstgörande ersättare Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-08.35, kl 11.30-

12.35, del av §§ 246, 247-288 
  Liten Everbratt (S) kl 08.30-09.55 §§ 246 
  Bruno Carlsson (SD) kl 08.30- 08.35 del av §§ 246 
  Björn Gustavsson (MP) 
  Ulf Hansson (V) 
  Nicklas Platow (M) § 254 
  Maria Persson (C) §§ 276-277 
 
   
Närvarande  ersättare Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.35-09.55  
  Liten Everbratt (S) kl 11.30-12.35 §§ 247-288 
  Håkan Ericsson (S) 
  Nicklas Platow (M) §§ 246-253, 255-288 
  Arnstein Njåstad (M)  
  Peter Glimvall (M) 
  Bruno Carlsson (SD) kl 08.35-12.35 del av §§ 246, 

247-288  
  Anna Ekström (FP) 
  Maria Persson (C) §§ 246-275, 278-288 
  Billy Åkerström (KD)  
 
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
  Ekonomichef Per Jonsson 
  Informationschef Ulla Nelson 
  Kommunjurist Maria Thuresson 
  Förvaltningschef Anette Lirsjö 
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  Personalchef Anneli Ekström   
  Utredare/analytiker Pia Kronegen kl 08.30-09.55 §§ 

246  
  Kanslichef Elisabeth Arebark  
  
Utses att justera  Tommy Olsson (KD) 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 246-288
  Elisabeth Arebark 
 
   
Ordförande  ………………………………………  
  Camilla Brunsberg  
 
 
 
Justeringsledamot ………………………………………  
  Tommy Olsson 
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den  6 november 2012 anslagits på 
kommunens anslagstavla, intygar 
 
…………………………….. 
Elisabeth Arebark 
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§ 246 
Information och föredragningar 

 

  1. Utredning om att införa kontaktcenter/medborgarservice, föredras 
av kommunikationschef Ulla Nelson. 
 

  2. Vision Karlskrona 2030, föredras av kommunikationschef Ulla 
Nelson. 

 
_____ 
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Kommunala uppdrag  KS.2012.4.102 
Berörd nämnd/styrelser  
Beredskapssamordnare 
Akten 
 
 
 

§ 247 
Avsägelser 
 

Patrik Hansson (S) har i skrivelse daterad 29 oktober 2012 avsagt sig 
följande uppdrag: 
 

 Ledamot i Energiska Karlskrona. 
 Ledamot i Miljöprogrammet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avsägelserna. 
___ 
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Kommunala uppdrag  KS.2012.4.102 
Berörd nämnd/styrelser  
De valda 
Akten 
 
 

 
§ 248 
Kommunala val 
 
Efter förslag av ledamot Patrik Hansson (S) väljer kommunstyrelsen 
till och med den 31 december 2014: 
 
Energiska Karlskrona 

 Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) efter Patrik Hansson. 
 
 Miljöprogrammet 
 Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) efter Patrik Hansson. 

 
Kommunstyrelsens allmänna utskott/Krisledningsnämnden 
Ledamot Chatarina Holmberg (S) efter Christina Mattisson 
Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) efter Lars Hildingsson 
 
Styrgrupp för lokaleffektivisering  
Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) efter Lars Hildingsson 
 
Arbetsgrupp för framtida utdelning av bolagskoncernen 
Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) efter Lars Hildingsson 
 
Ombudsersättare Leader + projektet 
Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) efter Lars Hildingsson 
 
Kommunstyrelsens personaldelegation 
Ledamot Patrik Hansson (S) efter Christina Mattisson 
___  
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Serviceförvaltningen KS..SEF2012.137.001 
Kommunledningsförvaltningen 
Upphandlingsenheten 
Kommunikationsavdelningen 
Controller KLF 
Controller SEF 
Ekonomienheten  
Akten  

 
 
 
 
 
§ 249 
Överflyttning av Upphandlingsenheten från Serviceförvaltningen 
till Kommunledningsförvaltningen 
 
Upphandlingsenheten finns idag som en av enheterna i 
Serviceförvaltningen och upphandlingschefen är underställd chefen för 
serviceförvaltningen. Förutom upphandlingschefen finns ytterligare tre 
upphandlartjänster på enheten. 
 
Med anledning av kommunfullmäktige beslut om att pröva 
konkurrensutsättning av kostenheten föreslås en flytt av hela 
upphandlingsenheten från serviceförvaltningen till 
Kommunledningsförvaltningen. Upphandlingschefen kommer därmed 
att underställas kommundirektören. För övrig personal sker ingen 
förändring gällande arbetsledning. All personal kommer också att sitta 
kvar i de lokaler de idag befinner sig i. 
 
Då alla inblandade är överens om förändringen och, förutom byte av 
förvaltningstillhörighet, ingen annan förändring sker, ser arbetsgivaren 
igen arbetsmiljörisk. 
 
Ulf Hansson (V) deltar ej i beslutet. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1.att från och med 1 januari 2013 överföra upphandlingsenheten från 
serviceförvaltningen till Kommunledningsförvaltningen  
 
2. att överföra budgetmedel för upphandlingsenheten från 
serviceförvaltningen till Kommunledningsförvaltningen. 
____  
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Miljö- och byggnadsnämnden        KS.2011.225.042 
Ekonomienheten  
Akten  

 
 
 
 
 
§ 250 
Förslag till förändrade mål för god ekonomisk hushållning för 
Miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 166/2012 hemställt om att 
kommunfullmäktige antar Miljö- och byggnadsnämndens förslag till 
mål för god ekonomisk hushållning. 
 
Mål per nämnd för ”god ekonomisk hushållning” härrör från 
kommunfullmäktiges budget för 2011 då fullmäktige de facto 
fastställde mål per nämnd. Från och med budget 2012 har 
fullmäktiges budgetbeslut i allt väsentligt ändrat karaktär och inriktning 
vad avser fastställande av mål så till vida att inga enskilda mål 
fastställs per nämnd.  
 
De mål som ska anses vara styrande för verksamheten är de som 
senast fastställts av fullmäktige, d.v.s. gällande mål för 2012 är de 
som fastställde av fullmäktige i juni 2011. 
 
Av budget 2012 framgår inga mål relaterade till begreppet ”god 
ekonomisk hushållning”, varför Miljö- och byggnadsnämndens förslag 
till mål föreslås bli återfört till nämnden att anta som nämndens egna 
mål i verksamheten. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 

 
 att Miljö- och byggnadsnämndens framställan om mål för god 

ekonomisk hushållning återförs till nämnden att hanteras som 
nämndens egna mål i verksamheten. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   

                                                                                                              30 oktober 2012 11 

 

 
Arbetsgrupp        KS.2011.415.106 
Ekonomienheten  
Akten  

 
 
 
 
  
§ 251 
Utredning om att införa kontaktcenter/medborgarservice 
 
Kommunikationschef Ulla Nelson föredrar ärendet. 
 
I budgeten för 2012 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt 
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa gemensamma 
kontaktcentra dit medborgarna kan vända sig för att få personlig 
service och hjälp med alla typer av ärenden, information och 
vägledning.  
Uppdraget gick till informationschefen i samråd med 
Kulturförvaltningen och Serviceförvaltningen. 
 
Den styrande Femklövern utökade i februari 2012 uppdraget till att 
också omfatta ett förslag till införande av 
kontaktcenter/medborgarservice. 
 
I samband med budgeten för 2013 beslutade kommunfullmäktige att 
medborgarservice ska införas i Karlskrona kommun. 
 
Utredningen startade i februari 2012 och har tagit sin utgångspunkt i 
att Karlskrona kommun har ambitionen att bli nominerad till Årets 
Kvalitetskommun 2015. För att nå dit behöver kommunen bland 
annat öka tillgängligheten och förbättra servicen till medborgarna. 
Det bekräftas också i ”Kommunens Kvalitet i Korthet”, en mätning av 
servicen i 160 kommuner som gjordes av Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011, där Karlskronas betyg på tillgänglighet och 
bemötande ligger klart under medelvärdet för övriga kommuner.  
  
Gruppen som har arbetat med utredningen har bestått av 
Ulla Nelson, kommunikationschef 
Pia Kronengen, utredare/analytiker 
Fredrik Sjölin, utvecklingschef IT 
Kent Lindström, chef internservice  
Annika Eklund, chef Kulturförvaltningen 
Anette Peterson, samordnare/informatör 
Tekniska förvaltningen 
 
                                                                                 Forts  
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§ 251 forts 
Utredning om att införa kontaktcenter/medborgarservice 
 
Gruppen har bland annat tittat på det arbetssätt och den 
ärendehantering som idag finns i Karlskrona kommun, analyserat 
mätningar och enkäter, gjort studiebesök, intervjuer och tagit del av 
olika typer av dokumentation. Ett antal möten har också genomförts 
inom olika delar av kommunens verksamheter. 
 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar utredningen till 
kommunstyrelsen och uppdraget är därmed avslutat. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att ta informationen till dagens protokoll, samt 
 
att godkänna utredningen.  
_____ 
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Tekniska nämnden        KS.2012.342.291 
Barn- och ungdomsnämnden 
Ekonomienheten  
Akten  

 
 
 
 
 § 252 
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för 
Lyckeby Kunskapscenter (LKC) 
 
Vid kommunfullmäktige i april månad 2012 fastställdes den s.k. 
Skolöverenskommelsen gällande den framtida organisationen för och 
utvecklingen av främst kommunens grundskoleverksamhet. En 
väsentlig del i detta beslut var då förslaget att från höstterminen 2013 
avveckla nuvarande Lyckebyskolan och närliggande Lyckåskolan 
(särskolan)och samtidigt överföra hela skolverksamheten till 
Vedebyskolan. 
 
För att ta emot dessa tillkommande elever måste Vedebyskolan bli 
föremål för såväl upprustning som en viss om- och tillbyggnad. 
Investeringsutgiften för detta beräknades då till preliminärt till ca 7 
miljoner kronor och detta belopp ingår också i investe-
ringsbudgeten/planen för åren 2012-2017. 
 
Fastighetsförvaltningen har nu gjort en mer detaljerad kost-
nadsberäkning av de enligt barn- och ungdomsförvaltningen 
nödvändiga investeringsåtgärderna. Beräkningen slutar då i stället på 
drygt 21 miljoner kronor dvs. en fördyring om hela 14 miljoner kronor 
jämför med det preliminära beloppet. Fördyringen beror då bl.a. på 
att ytterligare lokalytor tillkommit för särskolan och att ytterligare 
tillbyggnader krävs för främst naturvetenskap och matematik.  
 
Det kan också konstateras att projektet lär bli minst en termin 
försenat och att flytten således kan äga rum tidigast tills vårterminen 
2014. Denna försening innebär för år 2013 uteblivna 
kostnadsreduceringar om ca 600 tkr. Fördyringen innebär samtidigt 
att barn- och ungdomsnämnden från år 2014 kommer att drabbas av 
ökade hyreskostnader om drygt 1 miljon kronor jämfört med tidigare 
kalkyler. 
 

Fastighetsförvaltningen har lyckats täcka de tillkommande inve-
steringsåtgärderna genom en omdisponering inom befintliga in-
vesteringsramar (för Fastighetsverksamhet) om sammanlagt 15,0 
miljoner kronor - från dels redan avslutade objekt som lämnat 
överskott, dels objekt där alla medel inte kommer att behöva nyttjas. 
Resterande 6,5 miljoner kronor täcks sedan av för projektet avsatt 
investeringsutrymme i budgeten för år 2013.   Forts  
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§ 252 forts 
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för 
Lyckeby Kunskapscenter (LKC) 
 
Barn- och ungdomsnämnden ser det fortfarande som värdefullt att 
denna satsning genomförs trots de kraftigt ökade investe-
ringsutgifterna. Den planerade flytten kommer fortfarande att leda till 
en omfattande reducering av använda lokalytor (och lägre 
lokalkostnader) och därmed också minskade underhållskostnader på 
sikt. Samtidigt räknar nämnden med att även kunna nyttja personal 
och kompetens på ett effektivare sätt än tidigare. Tillskapandet av 
Lyckeby Kunskapscenter förväntas därför sammantaget innebära en 
kvalitetshöjning och därmed också en attraktivare skola, som kan 
locka till sig fler elever än tidigare. 
 
De merkostnader/fördyringar som nu barn- och ungdomsnämnden 
kommer att drabbas av såväl för år 2013 som från år 2014 och 
framöver ska enligt kommunledningsförvaltningens bedömning 
kunna neutraliseras/inrymmas inom nämndens redan tilldelade och 
kraftigt utökade budgetramar för åren 2013-2015.  
 
Ärendet har kompletterats med svar på frågor om dispens för takhöjd 
och kostande om ej dispens ges.     
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 oktober 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Börje Dovstad (FP) yrkar att det ska framgår i beslutet att 
totalkostnaden inte får överstiga 21,5 Mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att bevilja tekniska nämnden projekteringstillstånd för etablering av 
Lyckeby Kunskapscentrum vid Vedebyskolan, 
 
2. att samtidigt bevilja nämnden investeringstillstånd för etableringen 
av Lyckeby Kunskapscenter vid Vedebyskolan, 
 
3. att barn – och ungdomsnämnden ansvarar för projekterings-
kostnaden i det fall investeringen inte fullföljs,  
 
4. att effekterna på barn- och ungdomsnämndens driftkostnader utav 
denna investering ska inrymmas inom denna nämnds för åren 2013-
2015 redan tilldelade budgetramar, samt 
 

5. att totalkostnaden inte får överstiga 21,5 Mkr. 
_____ 



 

                                                                                                   

                                                                                                              30 oktober 2012 15 

 

 
 

Tekniska nämnden        KS.SEF2011.117.046 
Controller SEF 
Ekonomienheten  
Akten  

 
 
 
 
 § 253 
Ansökan om medel ur fågelfonden 2012 
 

Det finns 3 st fågelflottar och 16 st fågelbord. Fågelflottarna fylls på 
med havrekross och fågelborden med fågelfrö kontinuerligt, 
beroende på väderlek, i början av året och i slutet av året. 
 
Fågelborden renoveras och underhålls under sommaren. 
 
Elkonsumtion för att hålla vattenpump igång och därmed isen öppen. 
 
Personal från arbetsmarknadsenheten i Bubbetorp ombesörjer 
fågelmatningen och därmed blir det inga arbetskostnader. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 

 
att godkänna ansökan om medel ur fågelfonden för 2012. 
________ 
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AB Karlskrona Moderbolag        KS.2012.367.106 
Utveckling i Karlskrona AB 
Controller KLF 
Ekonomienheten  
Akten  

 
 
§ 254 
Medel för medarrangemang av deltävling i 2013 års 
melodifestival. 
 
Ledamot Sophia Ahlin (M) anmäler jäv och lämnar 
sammanträdeslokalen. 
 
Melodifestivalens första deltävling 2013 genomförs i Karlskrona. AB 
Karlskrona Moderbolag föreslår bl.a. att kommunstyrelsen beslutar 
att Karlskrona kommun åtar sig värdskap.  
Ansvaret för genomförandet av arrangemanget ligger, inom ramen 
för bolagets normala verksamhet, hos Utveckling i Karlskrona AB. 
Karlskrona kommuns totala kostnad för att stå som värd för 
arrangemanget uppgår till 1 175 kkr, varav 545 kkr faller på 
innevarande år och resterande 630 kkr på 2013 års räkenskapsår.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kostnaden för kommunens 
värdskap belastar kommunstyrelsens särskilda projektanslag 
respektive år.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 

1. att Karlskrona kommun åtar sig värdskapet för Melodifestivalen 
2013 i Karlskrona 

2. att kostnaden under 2012, 545 kkr, ska belasta kommunstyrelsens 
särskilda projektanslag 2012, samt 

3. att kostnaden under 2013, 630 kkr inarbetas i 2013 års 
internbudget. 
____ 
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Länsstyrelsen i Blekinge län        KS.2012.268.106 
Miljöstrateg 
Akten  

 
 
 
 
§ 255 
Remiss, Ett hållbart Blekinge - Regionalt åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen 2013 - 2016   
 
Länsstyrelsen i Blekinge har i juli månad översänt en remiss 
angående sitt förslag till ett regionalt åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen 2013-2016 till Karlskrona kommun för yttrande. 
 
Åtgärdsprogrammet syftar till att nå miljökvalitetsmålen i Blekinge län 
och ska ses som ett verktyg i miljömålsarbetet. Åtgärdsprogrammet 
berör alla miljömålen men utgår inte från dessa utan är istället indelat 
i fem temaområden.  
Under varje temaområde listas åtgärder som de olika aktörerna 
behöver vidta för att miljömålen i Blekinge län ska nås och totalt 
listas 55 åtgärder. Åtgärdslistan innehåller även förslag till 
huvudaktörer respektive medaktörer som avses medverka i de 
föreslagna åtgärderna.  
Länsstyrelsen önskar att kommunen med ett kryss markerar vid varje 
åtgärd huruvida man avser medverka till att genomföra åtgärden, 
eller om kommunen avser att delta i åtgärden. Vidare ges möjlighet 
att fylla i vilket år (2013, 2014, 2015 , 2016 eller löpande) kommunen 
avser att genomföra eller delta i åtgärden. Det ges även möjlighet att 
kommentera varje åtgärd.   
 
Då Karlskrona kommun har deltagit i den regionala arbetsgruppen för 
framtagandet av åtgärdsprogrammet finns många av våra synpunkter 
redan med i det föreslagna åtgärdsprogrammet.  Det finns dock ett 
flertal aspekter i arbetet som vi anser behöver belysas eller 
klarläggas.  
 
Yttrande 
För Karlskrona kommuns del finns tre områden där det regionala 
åtgärdsprogrammet kan användas: i det lokala miljöarbetet, i den 
kommunala planeringen och i det lagstadgade tillsynsarbetet. Vi ser 
därför ett stort värde i att konkreta och realistiska åtgärder finns som 
olika de olika aktörerna kan ställa sig bakom och arbeta för, 
vidareutveckla och förankra i sina organisationer.  
Det kan konstateras att länsstyrelsen för många åtgärder saknar 
medel för att uppnå dessa, och kommunerna föreslås stå för många 
av lokala åtgärderna.                                       Forts 
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§ 255 Forts 
Remiss, Ett hållbart Blekinge - Regionalt åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen 2013– 2016.  
 
I huvudsak delar Karlskrona kommun länsstyrelsens uppfattning vad 
gäller listade åtgärder och anser att åtgärderna är ett positivt led i 
utvecklingen av det fortsatta miljöarbetet både inom kommunen samt 
inom länet som helhet. Dock anser vi att flera av åtgärder är 
omfattande och tidplanerna i de fallen orealistiska.  
 
Beträffande uppföljningen av åtgärdsprogrammet finner vi det inte 
tydligt uttryckt. Förvisso nämns att uppföljning kommer att ske, dock 
hade kommunen gärna sett att det fanns ett färdigt system för 
uppföljning av åtgärdsprogrammet, samt att länsstyrelsen ansvarar 
för att sammanställa och presentera resultatet av uppföljningen 
regelbundet för de berörda aktörerna.  
Det försök till uppföljningsmodell (genom enkät) som tidigare 
diskuterats har inte fungerat tillfredställande.  
 
Karlskrona kommun har ambitionen att delta i så många åtgärder där 
kommunen står som huvudaktör som möjligt. Karlskrona kommun 
kommer dock att prioritera de åtgärder som anses viktigast för 
kommunens egna miljöstrategier och prioriteringen är ännu inte 
klarlagd.  
Många av de föreslagna åtgärderna berörs också i det lokala 
miljöprogrammet som är under framtagning.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att översända denna tjänsteskrivelse med bilagt beslutsunderlag 
som sitt svar på länsstyrelsens remiss angående regionalt 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013 – 2016.  
_____ 
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Länsstyrelsen i Skåne län        KS.2012.363.427 
Markförvaltare 
Akten  

 
 
 
 § 256 
Remiss, ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för 
Holmsjö Bildemontering & Åkeri AB (Länsstyrelsen 551-13303-
2012, 1080-127) 
 

Holmsjö Bildemontering & Åkeri AB har ansökt om tillstånd för 
befintlig och utökad verksamhet på sin fastighet Bakareboda 1:124 i 
Holmsjö. 
 
Länsstyrelsen i Skåne som handlägger ärendet, har  anmodat 
Karlskrona kommuns miljö- och byggnadsnämnd att yttra sig, samt 
dels också berett Östra Blekinge Räddningstjänst och Karlskrona 
kommun tillfälle att yttra sig för egen del. 
 
Företagets verksamhet omfattar främst demontering av uttjänta 
lastbilar och därmed sammanhängande lagring och hantering av 
farligt avfall. Omfattningen bedöms i ansökan till demontering mm av 
ca 100 tunga fordon per år. 
 
I översiktplan 2010 pekas Holmsjö ut för att kunna utvecklas som 
serviceort för omlandet, och företag som Holmsjö Bildemontering & 
Åkeri AB, som också bedriver en omfattande exportverksamhet med 
bildelar, får ses som viktiga delar i en sådan utveckling. 
 
Företagets fastighet, Bakareboda 1:124, ligger i anslutning till 
kommunal mark, och dess verksamhet har inte föranlett några 
störningar eller anmärkningar. Ej heller bedömdes verksamheten 
som på något sätt störande i det nyligen avslutade 
detaljplanearbetet för allhallen i Holmsjö. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därför inget att erinra mot 
företagets ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet , på sin 
fastighet Bakareboda 1:124, enligt ansökan 551-13303-2012 1080-
127. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att för egen del inte har något att erinra mot Holmsjö Bildemontering 
& Åkeri AB ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Bakareboda 1:124, Holmsjö. 
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Kommunfullmäktige        KS.2012.363.427 
Akten  

 
 
 
§ 257 
Byte av huvudman för Säljö barnkoloni   

 
Med hänsyn till bl.a. den ändrade karaktären på verksamheten vid 
Säljö barnkoloni är nuvarande huvudmannen barn- och ungdoms-
nämnden nu överens med idrotts- och fritidsnämnden om att verk-
samheten såväl operativt som ekonomiskt ska föras över till idrotts- 
och fritidsnämnden. Överföringen föreslås bli genomförd redan från 
den 1 januari 2013. 
 
Kommentarer och synpunkter 
Eftersom bägge nämnderna ställer sig positiva till denna förändring 
av ansvaret för verksamheten vid Säljö barnkoloni, har  
Kommunledningsförvaltningen inga invändningar mot förslaget. 
Förändringen blir dessutom kostnadsneutral för kommunen, eftersom 
enbart inom barn- och ungdomsnämnden idag avsatta budgetmedel 
kommer att omdisponeras till idrotts- och fritidsnämnden till den 
fortsatta verksamheten. Befintliga avtal betr. såväl lokalförhyrningen 
som den operativa driften kommer också att tas över av idrotts- och 
fritidsnämnden. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att med giltighet från den 1 januari 2013 överföra ansvaret för 
Säljö barnkoloni från barn- och ungdomsnämnden till idrotts- och fri-
tidsnämnden, samt 
 
2. att från samma tidpunkt omdisponera 980 000 kronor från barn- 
och ungdomsnämndens budgetram till idrotts- och fritidsnämndens 
för verksamhetens årliga drift. 
_____ 
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Kommunfullmäktige        KS.2008.104.210 
Akten  

 
 
 
 § 258 
Avsättning marksanering Pottholmen 
 
Kommunledningsförvaltningen har undersökt regelverket för 
möjligheter att kunna sätta av medel för kommande 
exploateringsprojekt. Generella avsättningar är inte tillåtet, men en 
avsättning för t.ex. en marksanering där det är troligt att detta 
kommer att ske inom snar framtid innebär att kommunen uppfyller 
kraven på att kunna göra en avsättning. 
 
Det exploateringsprojekt som nu står för dörren, och där det är 
sannolikt att det måste göras en sanering är kv Pottholmen. 
Sannolikt kommer projektet att påbörjas inom två år enligt de planer 
som finns.  
 
De beräkningar som nu är gjorda indikerar att det kommer att bli en 
saneringskostnad där det är kommunens ansvar att stå för 
kostnaden. Denna kostnad, som är uppskattad och baserad på de 
gjorda markundersökningarna, beräknas uppgå till ca 7-10 mnkr. 
Eftersom den sanering som kommunen fick stå för senast i projektets 
närhet, kv Axel, blev något högre än de ursprungliga beräkningarna, 
är det lämpligt att kommunen sätter av det högre beloppet för att 
undvika denna osäkerhet. 
 
Det är det slutliga kostnaderna som avgör kommunens faktiska 
kostnad. Skulle det visa sig att kommunens avsättning varit något för 
stor så återförs resterande belopp som en resultatpåverkande post. 
En avsättning idag innebär att dagens redovisade resultat blir 
motsvarande lägre, i gengäld belastas inte framtiden med den 
kostnaden så länge den håller sig inom dessa ramar. 
 
Mot bakgrund av att den beräknade kostnaden för projektets 
sanering är undersökt, projektet sannolikt kommer att starta inom två 
år och att kommunen har kännedom om detta nu, så föreslås att en 
avsättning görs för att undvika att belasta denna kostnad för 
marksanering på kommande generationer. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att göra en avsättning för marksanering kv Pottholmen med 10 mnkr, 
vilken finansieras genom ett motsvarande lägre redovisat resultat 
2012. 
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Kommunfullmäktige        KS.2008.104.210 
Akten  

 
 
 

 
 
§ 259 
Ändring i bolagsordning för Sydost Energi AB. 
 
AB Karlskrona Moderbolag har vid sammanträde den 18 september 
2012, § 100, föreslagit kommunfullmäktige att besluta om ändring i 
bolagsordning för Sydost Energi AB. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att besluta om ändring i bolagsordning för Sydost Energi AB, samt 
 

2. att bolagsordningen ska överlämnas på extra stämma efter 
kommunfullmäktiges beslut. 
___ 
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Kommunfullmäktige        KS.2012.345.805 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 260 
Förslag till bidragnormer inom idrotts – och fritidsnämndens 
ansvarsområde.  
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 3 september 
2012, § 46 hemställt att komunfullmäktige beslutar fastställa förslag 
till bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde 
från den 1 januari 2013 med möjlighet att i efterhand fastställa 
tillämpningsföreskrifter. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har genomfört dialogmöten vid fem 
tillfällen med föreningarna i kommunen varvid ett stort antal 
föreningar lämnat synpunkter på det förslag till normer som 
utarbetats.  
 
Arbetsgruppen har samlat in synpunkterna vilka gruppen sedan tagit 
ställning till och i förekommande fall inarbetat i förslaget till 
bidragsnormerna.  
 
Nämnden har för avsikt att ta fram tillämpningsföreskrifter vilka 
nämnden vill ha möjlighet att utveckla efter hand för att på det sättet 
beakta olika synpunkter och otydligheter som alltid uppkommer för 
att vara anpassade till verkliga situationer.  
 
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till bidragsnormer inom idrotts- och 
fritidsnämndens ansvarsområde från den 1 januari 2013 med 
möjlighet att i efterhand fastställa tillämpningsföreskrifter. 
____ 
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Kommunfullmäktige        KS.2011.400.610 
Akten  

 
 
 

 
 
§ 261 
Införande av Vårdnadsbidrag 
 
Barn- och ungdomsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige 
framlagt förslag om införande av kommunalt vårdnadsbidrag från och 
med 2013. Kostnaden för vårdnadsbidraget beräknas uppgå till 1,8 
mnkr årligen.  
Barn- och ungdomsnämnden har inte tillförts några särskilda medel 
för vårdnadsbidragets införande utan kostnaden förutsätts rymmas 
inom de medel som är anvisade från och med 2013 års budget. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 oktober 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Elina Gustafsson (S) och Ulf Hansson (V) yrkar avslag på allmänna 
utskottets förslag. 
 
Mats Lindbom (C), Tommy Olsson (KD), Börje Dovstad (FP), Jan 
Lennartsson (M), Sophia Ahlin (M) och Ola Svensson (SD) yrkar bifall 
till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot 
Elina Gustafssons och Ulf Hanssons avslagyrkande, och finner att  
Kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering begärs 
 
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag yrkande röstar Ja, 
den som vill biträda Elina Gustafssons och Ulf Hanssons 
avslagyrkande röstar Nej. 
 
Följande röstar ja: Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia 
Ahlin (M), Carl-Göran Svensson (M), Ola Svensson (SD), Börje 
Dovstad (FP), Björn Gustavsson (MP), Tommy Olsson (KD) och 
ordförande. 
 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), Jan-
Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Lisbeth Bengtsson (S), och 
Ulf Hansson (V).                                                                         Forts 
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§ 261 forts 
Införande av Vårdnadsbidrag 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med nio ja-röster mot sex nej- 
röster. 
 
Reservationer  
Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S), 
Elina Gustafsson (S), Lisbeth Bengtsson (S), och Ulf Hansson (V) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att införa kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med barn- och 
ungdomsnämndens förslag, samt 
 
2. att kostnaden för kommunalt vårdnadsbidrag finansieras inom 
barn- och ungdomsnämndens budget. 
____ 
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Kommunfullmäktige        KS.2012.217.007 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 262 
Ansökan om äskande av medel för granskningsprojekt inom 
kommunkoncernens bolag. 
 
Tjänsteförrättande ordförande för revisorerna har i skrivelse 2012-
055 begärt utökade anslag med 400 kkr för att möjliggöra särskilda 
granskningar av kommunens bolag. 
  
De medel som revisorerna i dag disponerar täcker de granskningar 
som är kopplade till revisorernas ansvar för räkenskapsgranskningar 
inom kommunen. 
 
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att i den mån 
revisorernas önskar vidga sin granskning av bolagen utöver vad som 
följer av normal räkenskapsgranskning, så måste kostnaderna för 
sådana direkt belasta berörda bolag. Sådana uppdrag måste därför 
kommuniceras med respektive bolagsstyrelse för att säkerställa 
finansieringen. 
 
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är således att de motiv 
som anförs i skrivelsen inte är skäl för att via kommunalskatten utöka 
revisorernas resurser. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå revisorernas begäran om utökade resurser. 
____ 
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Kommunfullmäktige        KS.2012.347.133 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 263 
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2012, § 85 
hemställt att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
överenskommelse med Migrationsverket om mottagande och 
bosättning av nyanlända invandrare. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge Län har översänt förslag till 
överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare. 
 
Enligt förslaget till överenskommelse åtar sig Karlskrona kommun att 
årligen ta emot ca 100 nyanlända invandrare. Omkring 50% ska tas 
emot genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen genom 
Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Övriga 50 % 
beräknas bosätta sig i kommunen på egen hand. 
 
Karlskrona kommun har haft överenskommelse med staten om 
mottagandet av 100 flyktingar per år sedan 1997. Karlskrona hade 
tillfälligt avtal om högre flyktingsmottagande under åren 2007-2009, 
då behovet av platser var större än tidigare. 
 
Yrkande 
Ola Svensson (SD) att få ett särskilt yttrande till protokollet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Ola Svenssons (SD) särskilda yttrande 
får biläggas protokollet. Protokollsbilaga 1.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till överenskommelse med Migrationsverket om 
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 
_____ 
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Kommunfullmäktige        KS.2012.346.133 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 264 
Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2012, § 84 
hemställt att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
överenskommelse med Migrationsverket om boende för 
ensamkommande barn. 
 
Karlskrona kommun har för närvarande överenskommelse med 
Migrationsverket om att ordna boende för 12 ensamkommande barn, 
enligt överenskommelsen ska minst tre platser vara för asylsökande 
barn. 
 
För närvarande är 22 barn inskrivna i kommunens boende för 
ensamkommande barn, Gyllenstjärna. Kommunen får  
ersättning enligt schablon för de tolv platser som ingår i avtalet med 
Migrationsverket. För resterande barn måste kommunen söka 
ersättning från Migrationsverket för de faktiska kostnaderna, vilket 
upplevs som administrativt krångligt.  
 
Socialförvaltningen har fört diskussioner med Länsstyrelsen om en 
ny överenskommelse för anordnande av boende för 
ensamkommande barn. Enligt förslaget ska Karlskrona öka antalet 
platser till 19 ungdomar, varav minst fyra ska vara för asylsökande. 
Överenskommelsen gäller ensamkommande barn i åldern 15 till och 
med 17 år. 
 
Migrationsverket har mycket stort behov av platser för 
ensamkommande barn. Verksamheten med ensamkomman-de barn 
i Karlskrona bedrivs med mycket god kvalitet. Socialförvaltningens 
bedömning är att den goda kvaliteten kan behållas också med en 
mindre ökning av mottagandet. Överförmyndaren har inga problem 
med att tillsätta gode män för de ytterligare flyktingar som följer av en 
ny överenskommelse.  
 
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå att Karlskrona kommun 
ska ingå överenskommelse med Migrationsverket om en mindre 
ökning av antalet platser för ensamkommande barn.  
Enligt den föreslagna överenskommelsen ska kommunen hålla 19 
platser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst fyra 
platser ska vara för asylsökande barn.                       Forts 
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§ 264 forts 
Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. 
 
Yrkande 
Ola Svensson (SD) yrkar att ärendet återemitteras för att ta reda på 
kostnaderna, då kommunen ska har en god ekonomisk hushållning, 
samt yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet. 
 
Jan-Anders Lindfors (S), Börje Dovstad (FP), Mats Lindbom (C), 
Elina Gustafsson (S) och Björn Gustavsson 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 idag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Ola Svenssons (SD) särskilda yttrande 
får biläggas protokollet. Protokollsbilaga 2.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till överenskommelse med Migrationsverket om 
boende för ensamkommande barn.  
____ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS.2009.832.214 
Akten 

 
 
 
 
§ 265 
Detaljplan för Säby 4:14 (2) m fl, Trummenäs udde, Karlskrona 
kommun, Blekinge län. 
 
Detaljplanen för Säby 4:14 (2) m fl har varit utställd för granskning 
under tiden 22 oktober – 19 november 2010. Kungörelsen om 
utställningen har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i 
lokalpressen fredagen den 22 oktober 2010. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom 
fastigheten Säby 4:14 (2) m fl i anslutning till befintlig 
bostadsbebyggelse på Trummenäs udde. 
 
Förslaget medger 85 villatomter för permanentbostäder och skapar i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet 
förutsättningar att bygga attraktiva bostäder i havsnära läge. Tillfart till 
området föreslås från 
Trummenäsvägen via två nya infarter. En exploatering ställer krav på 
förbättrad vägstandard samt att en långsiktig lösning på 
vattenförsörjning och avloppshantering genomförs. 
 
Planområdet är beläget på Trummenäs udde och omfattar 
fastigheterna Gängletorp 2:7 och 14:10, del av fastigheten Säby 4:14 
(2) samt två mindre bostadsfastigheter, Torstäva 13:6 respektive 
13:3. Området avgränsas av Trummenäsvägen i öster. I söder och 
norr gränsar planområdet till befintliga fritidshusområden. Väster om 
planområdet ligger Torstävaviken. 
 
Avståndet till Karlskrona centrum är cirka 15 km från planområdet. 
Planområdet omfattar cirka 19 hektar. 
Fastigheten Säby 4:14 (2) ägs av KB Trummenäs och fastigheterna 
Gängletorp 2:7 och 14:10 samt Gängletorp 13:6 och Gängletorp 13:3 
är privatägda. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1.att antaga detaljplanen för Säby 4:14 (2) daterad september 2009 
samt reviderad i november 2010, 
 
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms 
innebära betydande miljöpåverkan.  
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Kommunfullmäktige                                                                         KS.2009.832.214 
Akten 

 
 
 
 
 § 266 
Exploateringsavtal för detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m fl, 
Trummenäs udde, Karlskrona kommun 
 
Detaljplaneförslaget för rubr. planområde är beläget ute på 
Trummenäs udde i Ramdala. Planområdet omfattar del av 
fastigheterna Säby 4:14 och Gängletorp 2:7 och 14:10. 
Planen medger byggnation med ett 80-tal villafastigheter. 
Genomförandet av planen förutsätter  
ett träffat exploateringsavtal. 
 
Då det är tre fastighetsägare inom planområdet, har ett 
exploateringsavtal träffats med dessa, bilaga 1. Fastighetsägarna är 
angivna i avtalet och de ansvarar solidariskt gentemot varandra och 
gentemot kommunen för genomförandet. Planområdet framgår av till 
avtalet bilagda planförslag. Både planförslaget och 
exploateringsavtalet förutsätter kommunfullmäktiges godkännande. 
 
Kommunen har ingen del i exploatörernas genomförandeåtaganden 
och kostnader. 
 
Exploatören svarar för planens genomförande inom planområdet och 
de åtgärder på Trummenäsvägen till exploateringsområdet som 
anges i avtalets bilaga 2. 
 
VA för planområdet byggs ut av exploatören och anläggningarna 
överlämnas till kommunen efter godkänd besiktning med erläggande 
av anslutningsavgifter efter den tid som anges i avtalet. 
 
Exploateringen av området medför, som anges, en ökad 
trafikbelastning och framför allt i korsningen Trummenäsvägen och 
Sturkövägen, vilket är otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Korsningen är f n en fyrvägskorsning. För att förbättra 
trafiksäkerheten för bl a oskyddade trafikanter har det krävts att en 
cirkulationsplats anläggs i korsningen. Väghållare för Sturkövägen är 
trafikverket och då trafikverket inte träffar avtal med enskilda 
exploatörer har ett genomförandeavtal, bilaga 3 till avtalet, träffats 
mellan kommunen och trafikverket. I nämnda avtal svarar trafikverket 
för anläggandet av cirkulationsplatsen.  
                                                                                             Forts  
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 § 266 forts 
Exploateringsavtal för detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m fl, 
Trummenäs udde, Karlskrona kommun 
 
Kommunens åtagande för anläggandet är 3,0 miljoner kronor, vilket 
belopp i exploateringsavtalet momentant överföres till exploatören att 
betala. Kommunen har alltså ingen del i finansieringen eller andra 
ekonomiska utlägg för cirkulationsplatsen 
 
Trafikverket svarar dessutom för anläggandet av en gc-väg utmed 
Sturkövägen om 600 meter väster om korsningen. Gc-vägen skall 
anläggas samtidigt med cirkulationsplatsen och det hela skall vara 
genomfört senast 31 december 2015. Det ingår vidare i trafikverkets 
ambition att i framtiden fortsätta med gc-vägen österut mot Sturkö. 
 
Till säkerhet för sina åtaganden enligt avtalet skall exploatören ställa 
en säkerhet på 3,5 miljoner kronor i form av bankgaranti. Kommunen 
äger rätt att ta säkerheten i anspråk därest exploatören brister i sina 
åtaganden enligt avtalet. 
 
I övrigt är exploateringsavtalet av gängse innehåll och åtaganden när 
det gäller exploatörsåtaganden gentemot kommun och framtida 
boende. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta och godkänna föreliggande exploateringsavtal för 
detaljplanen för del av Säby 4:14 (2) m fl, Trummenäs udde, 
Karlskrona kommun. 
____ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS.2009.901.253 
Akten 

 
 
 
 
 § 267 
Uppsägning av tomträtten för Verkö 3:267 mellan kommunen 
och Flextronics International Sweden AB samt försäljning av 
fastigheten till Flextronics. 
 
På fastigheten Verkö 3:267 ligger Flextronics International Sweden 
AB´s (Flex) anläggning. Fastigheten är av kommunen upplåten med 
tomträtt sedan 1990-talet. Den är på ca 44000 kvm och den årliga 
tomträttsavgälden är på 300 000:- kronor. 
 
Flex önskar nu säga upp tomträtten och förvärva fastigheten av 
kommunen. ABB AB har sin fabriksanläggning norr om Verkövägen. 
ABB står inför en expansion av sin verksamhet med stora 
investeringar som följd. Av den anledningen har de dels köpt mark av 
kommunen samt dels förvärvat Flex anläggning, som varit till salu. 
ABB vill renodla sitt fastighetsinnehav och få ett integrerat 
fastighetsinnehav. ABB utreder vilka av sina verksamheter de kan 
förlägga till Flex-anläggningen. 
 
Då Flex är tomträttshavare och är inskriven som sådan får Flex och 
kommunen träffa en överenskommelse om upphävande och dödning 
av densamma samt i samma avtal ett förvärv av Verkö 3:267. 
Kommunen har inga kostnader för dödningen av tomträtten och 
försäljningen. 
 
Köpeskillingen för försäljningen av Verkö 3:267 (marken) utgöt 
sjumiljoner kronor inkl. två mindre områden av Verkö 3:25 och Verkö 
3:264, vilka mer eller mindre utgörs av vägmark för anläggningarna. 
Köpeskillingen förräntar tomträttsavgälden på 300 000:-/år. 
Byggnaderna på Verkö 3:267 utgör allmänt fastighetstillbehör och 
ägs redan av Flex. 
 
Uppsägningen av tomträtten är satt till den 1 oktober 2012 då 
ägarskiftet mellan Flex och ABB sker. Tomträttsavgälden betalas till 
31 december 2012 då fångeskedjan är beroende av 
kommunfullmäktiges beslut och lantmäteriets handläggning. 
Köpeskillingen betalas senast 31 december 2012. 
 
I övrigt är avtalet av gängse innehåll för att genomföra uppsägningen 
och försäljningen. 
                                                                                        Forts 
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 § 267 forts 
Uppsägning av tomträtten för Verkö 3:267 mellan kommunen 
och Flextronics International Sweden AB samt försäljning av 
fastigheten till Flextronics. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1.att enligt överenskommelsen mellan kommunen och Flextronics 
International Sweden AB (org. nr 556513-4797) säga upp tomträtten 
för Verkö 3:267, samt 
 
2. att försälja fastigheten Verkö 3:267 samt del av Verkö 3:25 och del 
av Verkö 3:264, enligt avtalet, till bolaget för en  köpeskilling om 
sjumiljoner (7 000 000:-) kronor. 
______ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS.2012.351.107 
Akten 

 
 
 
 
 § 268 
Investeringsbudget för år 2012 Affärsverken AB affärsområde 
stadsnät 
 
Affärsverken AB fick beslut om affärsplan för affärsområde Stadsnät i 
kommunfullmäktige 2005-08-25 § 109. I denna affärsplan fastställdes 
målen för perioden 2005 – 2009.  Fokus i denna affärsplan har varit 
att utveckla stadsnätet i tätorten. Utbyggnaden av fibernät på 
landsbygden har gjorts av Karlskrona Nät AB enligt upphandlat avtal 
med kommunen. I och med att Kommunfullmäktige godkände 
Affärsverkens förvärv av Karlskrona Nät AB:s fibernät den 22 mars 
2012 äger Affärsverken idag fibernät såväl i tätorten som på 
landsbygden.   
 
Affärsverken redovisade vid Moderbolagets styrelsemöte 2009-06-08 
utfallet i affärsplanen 2005-2009. Affärsverken skulle därefter 
fortsätta med att arbeta fram en ny affärsplan för de kommande fem 
åren eftersom målsättningen i affärsplanen hade uppfyllts. Då 
Karlskrona kommun vid denna tidpunkt var i färd med att 
sammanställa ett övergripande infrastrukturprogram för hela 
kommunen beslöts att Affärsverken skulle avvakta med sin affärsplan 
för att säkerställa att den övergripande strategin för hela den 
samlade verksamheten följdes i den nya affärsplanen. Det 
övergripande programmet för infrastruktur antogs i 
kommunfullmäktige 2011-03-24 § 28.  
 
Moderbolagets styrelse beslöt den 23 januari 2012 att ge 
Affärsverken i uppdrag att komplettera och förtydliga affärsplanen för 
stadsnät. 
 
Den 25 maj 2012 § 1652 beslöt styrelsen i Affärsverken att 
översända reviderad affärsplan till Moderbolaget för godkännande 
samt att Moderbolaget begär hos kommunfullmäktige att godkänna 
affärsplanen samt investeringsbudgeten för år 2012. 
 
Den 18 september 2012 § 98 beslöt Moderbolaget att godkänna 
affärsplanen för Stadsnät år 2012-2016 samt att förslå 
kommunstyrelsen att hemställa att kommunfullmäktige beslutar om 
investeringsbudgeten för år 2012 om 6 mnkr för affärsområde 
stadsnät.  
                                                                                          Forts  
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 § 268 
Investeringsbudget för år 2012 Affärsverken AB affärsområde 
stadsnät 
 
Kommunfullmäktige har i sina ägardirektiv antagna 26 januari 2012 § 
7 beslutat att Affärsverken ska ta fram affärsplaner för respektive 
affärsområde. Affärsplanen skall innehålla mål för verksamheten 
(ekonomiska, samhällsnyttiga och miljömål). Affärsplanen skall 
innehålla plan för hur bolaget arbetar med att uppfylla målen och 
information om investeringar och resultatprognos för tidsperioden 
som affärsplanen avser. Även en övergripande utveckling av 
anläggningstillgångar och skulder ska framgå. AB Karlskrona 
Moderbolag kan enligt ägardirektiv ensam godkänna affärsplanen. 
Investeringsbudgeten skall dock enligt ägardirektiven beslutas av 
både AB Karlskrona Moderbolag samt kommunfullmäktige 
 
Affärsplan affärsområde Stadsnät 
Affärsplanen avser åren 2012-2016 och är inriktad mot att ansluta 
kunder i hela Karlskrona, såväl i tätorten som på landsbygden. På 
landsbygden kommer anslutning ske företrädesvis genom att 
ekonomiska föreningar bildas som kan få ekonomiskt stöd via 
länsstyrelsen till sin utbyggnad. Affärsverken föreslås även 
fortsättningsvis vara nätägare och kommunikationsoperatör. Nätet 
kommer att vara öppet och tjänsteneutralt. Affärsverken 
tillhandahåller en portal där kunden väljer tjänsteleverantör såväl för 
privatpersoner som för företagare. Bolagets målgrupper är primärt 
tjänsteleverantörer, fastighetsägare, företag, myndighet, högskola 
och Karlskrona kommun. Målen i affärsplanen avser bl a ökningen av 
anslutningar av byanät, villor, lägenheter samt sammankoppling av 
nät i andra kommuner.  
 
Affärsplanen innebär investeringar om 6 mnkr/år och positivt resultat 
from år 2013 på mellan 2 och 3 mnkr. 
 
I kommunens IT infrastrukturprogram är målet att 90 % av alla 
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s 
senast år 2020. Affärsverkens bedömning är att med föreslagen 
investeringsnivå om 6 mnkr/år kommer detta mål inte att vara 
uppnått. Investeringsnivån alternativt målsättningen får prövas vid 
framtagandet av nästa affärsplan som avser tiden 2017 och 
framöver.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att investeringsnivån om 6 
mnkr årligen är densamma som angavs när kommunfullmäktige 
fattade beslut om Affärsverkens förvärv av Karlskrona Nät AB:s 
fibernät.                                                                     Forts 
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 § 268 forts  
Investeringsbudget för år 2012 Affärsverken AB affärsområde 
stadsnät 
 
Kommunfullmäktige har inte tidigare fattat beslut om 
investeringsbudget för affärsområdet stadsnät då affärplan 
saknades. Affärsverken har idag en affärsplan som är godkänd av 
Moderbolaget varför 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 

            att besluta om investeringsbudgeten för år 2012 om 6 mnkr för 
Affärsverken AB avseende   affärsområde stadsnät. 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS.2012.368.003 
Akten 

 
 
 
 
 
 § 269 
 Revidering av reglemente för idrotts- och fritidsnämnden. 
  

Idrotts- och fritidsnämnden har med anledning av 
kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012, § 63, att fr o m 1 
januari 2013 flytta ansvaret för folkhälsofrågor till kommunstyrelsen 
förslagit en revidering av nämndens reglemente. Skrivningen i § 1 i 
reglementet att nämnden har det samordnade kommunövergripande 
ansvaret för folkhälsofrågorna tas därvid bort.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa det bilagda reglementet för idrotts- och fritidsnämnden 
att gälla fr o m 2013-01-01.  
___ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS.2012.59.003 
Akten 

 
 
 
 
 § 270 
 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen.   
 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012,  
§ 63, att flytta ansvaret för folkhälsofrågorna från idrotts- och 
fritidsnämnden till kommunstyrelsen fr o m den 1 januari 2013 
behöver kommunstyrelsens reglemente kompletteras. Ett tillägg görs 
därvid till reglementets 7 § i vilken tydliggörs att kommunstyrelsen 
även har hand om folkhälsofrågor. 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  fastställa det  bilagda reglementet för kommunstyrelsen i 
Karlskrona kommun att gälla fr o m 1 januari 2013. 
___ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS.2011.172.140 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 270 
Vision Karlskrona 2030. 
 
Kommunikationschef Ulla Nelson föredrar ärendet. 
 
Processen med att ta fram ett förslag på ny gemensam vision för 
Karlskrona kommun har pågått sedan oktober 2011. Vid ett antal 
arbetsmöten med framför allt politiker, men även tjänstemän, har ett 
underlagsmaterial tagits fram med Gotlandsakademin som 
processledare. Materialet har därefter funnits med vid ett omfattande 
dialogarbete där medborgare, näringsliv och föreningar fått möjlighet 
att lämna sina synpunkter och förslag. Detta omfattande underlag har 
därefter arbetats ihop av kommunstyrelsen till beskrivning av mission 
och olika förslag på vision.  
 

Vid avstämning i april 2012 med kommunstyrelsen som utgör 
styrgrupp för processen beslutades att underlaget med mission och 
visionsförslag skulle lämnas till kommunikationsavdelningen att 
förpacka och formulera till den fortsatta hanteringen. Kommunika-
tionsavdelningens har nu med hjälp av externt upphandlad konsult 
tagit fram ett förslag på vision för Karlskrona kommun med 
formuleringar och paketering. Förslaget är framtaget med 
utgångspunkt i de gemensamt framtagna underlagen från den 
tidigare processen. 
 

Vision Karlskrona 2030 ersätter utvecklingspolicyn ”4 hörnstenar för 
att bygga det nya Karlskrona”, enhälligt antagen av 
kommunfullmäktige i september 1999, som kommunens gällande 
visionsdokument. 
 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 oktober 2012 tillstyrkt 
förslaget. 

 

Yrkande 
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, samt 
yrkar att under rubriken Vi gör det tillsammans- en framtid som håller, 
andra meningen ändras till följande; Det är bilden av ett öppet 
samhälle där alla kan leva ett rikt liv och där resurserna används på 
ett hållbart sätt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.   
                                                                                     Forts 
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§ 271 forts 
Vision Karlskrona 2030. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1.att godkänna förslag på vision för Karlskrona 2030, samt  
 
2. att under rubriken Vi gör det tillsammans- en framtid som håller, 
andra meningen ändras till följande; Det är bilden av ett öppet 
samhälle där alla kan leva ett rikt liv och där resurserna används på 
ett hållbart sätt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.   
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.284.149 
Akten 
 

 
 
 
 
§ 272 
Policy för Karlskrona kommuns arbete med sociala företag. 
 
AB Arena Rosenholm Karlskrona har vid sammanträde den 19 
september 2012, § 72 hemställt att kommunstyrelsen beslutar att     
besluta om att en samverkansgrupp bildas och att ett projekt startas 
för att ta fram en stödstruktur och en åtgärdsplan med syfte att  
främja socialt företagande i Karlskrona kommun, samt att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna policyn för att främja 
sociala företag. 

 
Denna policy anger Karlskrona kommuns förhållningssätt till den 
sociala ekonomin, arbetsintegrerande sociala företag. Policyn riktar 
sig till medborgarna, kommunens anställda, föreningslivet, 
näringslivet och andra berörda aktörer. 
 
Karlskrona kommun och dess organisation ska: 

 Främja arbete och sysselsättning för människor som står långt 
ifrån  dagens arbetsmarknad, 

 Stärka och utveckla människors egenmakt, självkänsla och 
förmåga till ett självständigt liv genom att öka 
egenförsörjningen och minska bidragsberoendet, 

 Samverka med arbetsintegrerande företag för att stödja 
människor som är i behov av rehabilitering och arbetsträning 
för att de ska få möjlighet till arbete och sysselsättning, samt 

 Skapa långsiktiga och rimliga förutsättningar för fler och 
växande sociala företag genom samarbetsavtal. 

 
Ett av Karlskrona kommuns verksamhetsmål är att antalet 
kooperativa/sociala företag ska öka årligen. 
 
Det övergripande syftet för Karlskrona kommuns policy för sociala 
företag är att visa på fördelar med sociala företag och deras 
möjligheter att påverka och utvidga arbetsmarknaden 
så att de som står långt ifrån arbetsmarknaden, genom arbete och 
sysselsättning kan öka sin egenförsörjning och minska sitt 
bidragsberoende. 
Syftet med policyn är också att tydliggöra kommunens roll i relation 
till offentlig sektor i övrigt men även i relation till näringslivet.  
                                                                                      Forts  
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§ 272 forts 
Policy för Karlskrona kommuns arbete med sociala företag. 
 
Det är oerhört viktigt att förhindra eventuella oklarheter när det gäller 
näringslivets tolkning av otillbörlig konkurrens som sociala företag 
skulle kunna bli föremål för. 
Policyn gör det möjligt för respektive förvaltning och verksamhet att 
se sin roll i arbetet med sociala företag och individer som kan 
omfattas av dessa. Riktlinjerna i policyn ska även 
möjliggöra för de olika verksamheterna att koordinera det egna 
arbetet och ta fram egna handlingsplaner för arbetet att främja 
sociala företag. 
 
Bakgrund 
Det sociala företagandet har på senare år kommit allt mer i fokus för 
att stödja människor som står långt från arbetsmarknaden och det 
har visat sig vara en framgångsrik väg att utvidga arbetsmarknaden 
för dessa. Syftet med sociala företag är att driva en affärsverksamhet 
som erbjuder en arbetsplats som är anpassad efter medarbetarnas 
förmåga. De kan därmed öka sin egenförsörjning och minska sitt 
bidragsberoende genom arbete och sysselsättning i sociala företag. 
För personer i utanförskap har det visat sig att sociala företag kan 
vara en viktig vändpunkt. 
Genom dessa företag ges människor möjlighet att påverka sina liv 
och få ett meningsfullt arbete. De arbetar 100 % av sin förmåga och 
bidrar till företagets utveckling och till en hållbar tillväxt. 
Företagsformen förutsätter dessutom, att man antingen är delägare i 
företaget eller att den anställde är delaktig och kan påverka. Detta 
stärker den enskildes drivkraft och egenmakt samt förutsättningar till 
att leva ett självständigt liv. Man brukar tala om empowerment – 
egenmakt. 
 
Definition av sociala företag 
Sociala företag är en del av sociala ekonomin. För att ytterligare 
tydliggöra att det handlar om företag som har som ambitionen att 
integrera de som arbetar i företagen in i arbetsliv och samhälle, så 
brukar man också benämna dem arbetsintegrerande sociala företag. 
Regeringen har antagit en definition av arbetsintegrerande sociala 
företag i "Handlingsplan för arbetsintegrerade sociala företag, April 
2010." 
 
Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som 
drivernäringsverksamhet, producerar och säljer varor och/eller 
tjänster: 
• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora 
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och 
samhälle.                                                                       Forts 
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§ 272 forts 
Policy för Karlskrona kommuns arbete med sociala företag. 
 
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller 
på annat dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina 
vinster i den egna eller liknande verksamheter 
• företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 
 
Det arbetsintegrerande sociala företagandet som avses i definitionen 
skiljer sig ifrån företag med sociala mål i allmänhet, företag med 
verksamhet inom den sociala sektorn i allmänhet, privata företag 
som säljer rehabilitering/arbetsträning/arbetsförmedling samt 
offentligt ägda rehabiliterings-/arbetsträningsverksamheter. 
 
Definitionen som beskrivs ovan är väl etablerad och accepterad av 
både sociala företag som Tillväxtverket och andra berörda statliga 
myndigheter. Utifrån denna allmänna definition av 
sociala företag går det att urskilja några typer av sociala företag: 

 sociala företag med betoning på arbete, med en 
marknadsmässig affärsverksamhet och inriktning på 
anställning med lön till medarbetarna, 

 sociala företag med större betoning på rehabilitering, till arbete 
på annan arbetsplats, samt 

 sociala företag med betoning på social gemenskap och 
sysselsättning. 

  
Socioekonomiska bokslut påvisar att sociala företag är mycket 
samhällsekonomisk lönsamt. 
 
Handlingsplan och åtgärder 
En samverkansgrupp föreslås att bildas med syfte att främja det 
sociala företagandet i kommunen. Kommunalrådet med 
ansvarsområdet Näringsliv och arbetsmarknadsfrågor har 
ansvaret för skapande av ett samverkansforum för att initiera, stödja 
och utveckla kommunens insatser samt för samordningen med de 
berörda aktörerna, såväl internt och externt. Representanter från 
Arbetsmarknadsavdelningen på Kommunledningsförvaltningen, 
Social- och Handikappsförvaltningen samt Näringslivsbolaget bör 
ingå för att skapa framgångsrika samverkansprocesser etc. 
Samordning av de kommunala insatserna är av stor vikt eftersom 
flera förvaltningar berörs. 
 
Respektive förvaltning och bolag ansvarar för det egna arbetet med 
främjande av sociala företag och i synnerhet för information och 
kunskapsspridning av bl. a. de möjligheterna som öppnas genom 
sociala företag.                                                                 Forts 
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§ 272 forts 
Policy för Karlskrona kommuns arbete med sociala företag. 
 
Karlskrona kommuns verksamhetsmål är att antalet sociala företag 
ska öka årligen. Näringslivsbolaget föreslår att ett internt projekt 
startas för att i första hand ta fram en stödstruktur för dem som vill 
starta sociala företag. Karlskrona kommun bör dessutom ha en 
åtgärdsplan, "Hur Karlskrona kommun ska stötta och stärka befintliga 
sociala företag samt skapa förutsättningar så att fler kan starta." 
Kommunens roll är inte att starta företag däremot ska kommunen 
vara en möjliggörare. 
 
Karlskrona kommun bör vara en aktiv pari i olika utvecklingsprojekt 
som syftar till att främja sociala företag. Det bör också vara en möjligt 
för kommunen att driva projekt för att främja socialt företagande, vilka 
kan finansieras med EU-medel eller annat projektstöd/medel 
 
En översyn av Karlskrona kommuns upphandlings- och 
inköpspolicyn genomförs för att skapa möjligheter till att ta med 
sociala hänsyn vid upphandling, vilket ger möjligheter för 
sociala företag att delta i anbudsgivningen. Om kommunen använder 
sig av arbetsintegrerande sociala kriterier är det en 
konkurrensneutral situation i förhållande till övriga företag. Det är inte 
något hinder för andra företag att anställa funktionshindrade, 
försörjningsstödstagare, nyanlända eller andra grupper som kan ingå 
i sociala kriterierna. 
Sociala kriterier är ett bra instrument för att bekämpa arbetslösheten 
bland utsatta grupper. 
 
För att kunna bedöma nyttan och effekterna av de olika kommunala 
insatserna bör också en kontinuerlig uppföljning ske. 
 
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1.att besluta om att en samverkansgrupp bildas, samt 
 
2. att ett projekt startas för att ta fram en stödstruktur och en 
åtgärdsplan med syfte att främja socialt företagande i Karlskrona 
kommun 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna policyn för att främja sociala företag 
______ 



 

                                                                                                   

                                                                                                              30 oktober 2012 46 

 

 
 

Kommunfullmäktige KS.2011.576.009 
Akten 
 

 
 
 
 
§ 273 
Svar på motion angående införande av E-demokrati  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 
2011 § 221 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att rutinerna 
för insändande av motioner och medborgarförslag ska ses över och 
att det ska vara möjligt att lämna motioner och medborgarförslag via 
e-post eller webbapplikation. 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 7 september 2012 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Arbetet med att 
införa e-tjänster pågår i Karlskrona kommun. En plattform för 
utveckling av e-tjänster är upphandlad och installerad. Att lämna 
medborgarförslag och motion direkt via kommunens hemsida är en 
av de första tjänsterna som kommer att tas fram. Kommunens 
system för säker inloggning kommer att användas och innebär säker 
identifiering med hjälp av e-legitimation samt att förslagslämnaren är 
medborgaren i Karlskorna kommun. En integration mellan Karlskrona 
kommuns ärendehanteringssystem och e-tjänsteplattformen 
möjliggör en digital hantering från insänt medborgarförslag/ motion till 
att ett nytt ärende är upprättat i ärendehanteringssystemet. 
 
Insändande av motioner kräver en extra kontroll då enbart ledamöter 
i kommunfullmäktige har rätt att skicka in motioner. Denna kontroll 
kommer att utföras manuellt, som idag. Utöver denna kontroll 
kommer e-tjänsterna för att lämna medborgarförslag och motion att 
vara relativt lika varandra. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  bifalla motionen. 
_____ 
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Socialnämnden KS.2011.577.133 
Akten 
 

 
 
 
 
§ 274 
Svar på motion om flyktingmottagande i kommunen. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 
2011 § 221 av Ola Svensson (SD). Förslaget är att en beräkning på 
flyktingmottagandet görs i Karlskrona kommun för tiden 2007-2011,  
att denna uträkning används i kommande budgetarbete, att en 
hemställan till staten/migrationsverket görs för kompensation av 
kostnaderna, samt att inte förlänga avtalet med Migrationsverket om 
ingen kompensation för kostnaderna ges. 
 
Social nämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2012 § 87 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beräkningen 
förutsätter att märkning av flyktingar efter introduktionsperioden görs i 
verksamhetssystemet för utbetalning av ekonomiskt bistånd. Någon 
sådan märkning av flyktingar som passerat introduktionsperioden 
görs emellertid inte i Karlskrona kommun. En motsvarande beräkning 
av kostnaderna för flyktingsmottagning i Karlskrona förutsätter en 
mycket tidskrävande manuell beräkning. 
 
Ordförande beslutar 
 
att ärendet utgår. 
____ 
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Affärsverken  KS.2012.229.534 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 275 
Svar på medborgarförslag angående Affärsverkens roll i fibernät. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19 juni 
2012 § 92 av Fredrik Danerklint. Förslaget är ATT Affärsverken 
upphör med befintliga slutkunder senast den 30 juni 2013, att 
Affärsverken omedelbart upphör med nyförsäljning av 
slutkundsprodukter och att man vid dessa förfrågningar hänvisar till 
sina tjänsteleverantörer, samt att uppföljning sker av 
kommunfullmäktige att detta är genomfört. 
 
Affärsverken har den 28 september 2012 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Bolaget skriver att Affärsverken driver ett öppet 
stadsnät i Karlskrona kommun. Det har bolaget gjort sedan uppdraget 
som gavs i affärsplanen 2005.Till en början fanns inte tillräckligt 
många kunder för at attrahera tjänsteleverantörer men sedan 2006 
har Affärsverken ett öppet stadsnät där kunderna väljer 
tjänsteleverantörer. 
 
Under åren har flera tjänsteleverantörer tecknar avtal med bolaget 
och idag finns ett bra utbud för kunden att välja på. Sedan 2012 har 
även en portal för tjänster till företag öppnats. Än så länge finns inte 
så många tjänsteleverantörer som vill profilera sig mot företag men 
säkert kommer det att tillkomma tjänsteleverantörer precis som 
skedde på privatkundsmarknaden. 
 
AB Karlskrona Moderbolag har den 18 september 2012 godkänt 
bolagets affärsplan för 2012-2016. Därav framgår att Affärsverken 
idag har en tjänstevalsportaler för både privat- och företagskunder. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 oktober 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Jan Lennartsson (M) yrkar att medborgarförslaget återremitteras för 
att tydliggöra Affärsverkens framtida hantering av företagskunder i det 
öppna stadsnätet.  
 
                                                                                                Forts 
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§ 275 forts 
Svar på medborgarförslag angående Affärsverkens roll i fibernät. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återemitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att återemittera 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet.    
____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2011.47.840 
Akten 

 
 
§ 276 
Svar på medborgarförslag om uthyrning av byggander. 
 
Mats Lindbom (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.  
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 
januari 2012 § 4 av Karl-Eric Throedsson. Förslaget är att 
iordningställa rum eller lägenhet på God Natt eller Smörasken för 
uthyrning under sommaren till turister, samt sammanträffa med 
militärledningen eller Fortifikationsverket för att nyttja oanvända 
anläggningar för vandrarhem. 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträden den 4 september 2012, § 
210 att återremittera ärendet för att ta reda på om Turistbyrån 
fortfarande arrangera visningar av God Natt. 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 18 september 2012 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att vi är mycket 
positiva till att nyttja de tidigare militära anläggningarna i utvecklingen 
av besöksnäringen. Anläggningarna ägs av Statens fortifikationsverk 
och förslaget kommer att framföras till fortifikationsverket. En klar 
fördel är om anläggningarna kan arrenderas ut till privatpersoner för 
ändamålet. 
 
Fastighetsverket kan i dagsläget inte nyttja God natt på grund av 
säkerhetsskäl men verkets målsättning är att God natt ska kunna 
visas och nyttjas i olika sammanhang med en hg kvalitet och en 
ekonomisk bäring. Restriktioner gäller även för Smörasken. 
 
Karlskrona kommun har löpande dialog med de statliga 
myndigheterna om att ha verksamhet i de anläggningar som lämnats 
av försvaret. Bl a har vandrarhem tidigare diskuterats i skärgården 
tillsammans med privata intressenter men av olika orsaker inte kunnat 
genomföras.  
 
Även förslaget om vandrarhem kommer att framföras till de statliga 
myndigheterna. Även i denna fråga är det en klar fördel att engagera 
privatpersoner eller företag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige  KS.2011.278.530 
Akten 

 
 
 
 
§ 277 
Svar på medborgarförslag om fri åkning på lokala bussar för 
skolklasser. 
 
Mats Lindbom (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.  
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 
2011 § 103 av Rolf Kow och Cecilia Tovesson m fl. Förslaget är fri 
åkning på lokala bussar för skolklasser för att kunna ta mer aktiv del i 
kultur-, idrotts- och näringsliv.  
 
Kommunledningsförvaltningen har den 18 september 2012 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Blekingetrafiken 
AB är ett bolag som till 100 % ägs av Region Blekinge och det är 
Region Blekinge som drar upp riktlinjerna för taxesättningen. 
Taxesättningen ska också vara lika i hela länet. 
 
För att tillgodose det behov som förslagsställarna efterfrågar ger man 
50 % rabatt till skolklasser enligt följande: 
 
Skolkortet ger alla skolor möjlighet att mellan klockan 9 och 15 resa 
till halva barn/ungdomspriset med buss och tåg inom Blekinge. 

Skolkortet gäller samtliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i 
Blekinge. Skolkortet kan även användas på helger och lov, så 
länge det finns en koppling till skolverksamheten, vilket exempelvis 
kan vara idrottsevenemang eller studiebesök.  

Hur fungerar skolkortet? Skolkortet laddas med en valfri summa 
pengar, förslagsvis efter skolans eller klassens uppskattade 
resebehov. Minsta belopp att ladda Skolkortet med per gång är 1 000 
kronor och högsta belopp är 10 000 kronor. Skolkortet är ett så kallat 
"kontaktlöst" kort, vilket innebär att kortet har ett inbyggt chip, som 
kortläsaren på bussen eller biljettautomaten kan läsa av. 

Resor med Skolkortet på buss får göras av grupper på 4-32 personer 
per resa. Som mest får tio personer i gruppen vara vuxna. På tåget 
kan upp till 64 personer resa med skolkortet samtidigt. 

                                                                                             Forts  
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§ 277 forts 
Svar på medborgarförslag om fri åkning på lokala bussar för 
skolklasser. 

Priset för elev och lärare/handledare är samma och baseras på 
Blekingetrafikens gällande barn/ungdomspris (kontantresa), men ger 
50 procent rabatt. 

Kommunledningsförvaltningen anser att med de möjligheter 
Skolkortet ger, så finns möjligheter att till ekonomiskt rimliga 
kostnader använda kollektivtrafiken för skolklasser vid kultur- och 
idrottsevenemang etc. 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 oktober 2012  
tillstyrkt förslaget. 

 
Yrkande  
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets mot Ulf 
Hanssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.22.339 
Akten 

 
 
 
 
§ 278 
Svar på medborgarförslag om att snygga upp området Sunna 
kanal till Skönstavik. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 
januari 2011 § 4 av Stefan Svensson. Förslaget är att snygga upp 
området Sunna kanal till Skönstavik, samt lägga ut skötslen på 
någon förening med självförvaltning. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 augusti 2012 § 76 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att under 
säsongen 2010 gjordes ett stort röjningsarbete i Lindesnäs då 
parkenheten breddade vägen så att skötseln kunde förenklas genom 
framkomlighet med traktor. Under våren 2011 gjordes ännu en stor 
röjning i Lindesnäs för att förbättra utblickarna mot havet. OSA 
(offentligt skyddat arbete) sköter området och kommer 
fortsättningsvis att hålla efter promenaden. 
 
Privata tomtägare skräpar ner genom att lägga stora mängder 
trädgårdsavfall i skogen/naturen ner mot promenaden vilket 
föranleder klagomål till kommunen. Detta måste var och en ta hand 
om och rensa upp efter sig. 
 
Skötseln av motionsspåret på Lorentsberg har för flera år sedan 
beslutats att bortprioriteras på grund av nerdragning av resurser. 
Parkenheten sköter redan idag 25,5 mil leder i Karlskrona kommun. 
 
Skärvaleden som går förbi Lindesnäs sköts idag av OSA (Offentligt 
Skyddat Arbete). 
 
Skötseln av motionsspåret på Lorentsberg, som i detta 
medborgarförslaget är aktuellt för självförvaltning, har tidigare 
beslutats att bortprioriteras på grund av dåligt med resurser och 
sköts inte idag.  
 
Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med OK Vittus som 
meddelar att de inte är intresserade av fler självförvaltningar.  
 
Lindesnäs har ingen  villaförening att tillfråga.     Forts 
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§ 278 forts 
Svar på medborgarförslag om att snygga upp området Sunna 
kanal till Skönstavik. 
 
Förvaltningen har också varit i kontakt med Sunna båtklubb som kan 
tänka sig att självförvalta motionsspåret på Lorentsberg mot ett 
självkostnadsarvode. Denna lösning eftersträvar tekniska 
förvaltningen. 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.309.639 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 279 
Svar på medborgarförslag om skärgårdsbidrag till Aspö skola. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 
juni 2011 § 103 av Anna Kockum med flera. Förslaget är att 
Karlskrona kommun ska instifta ett Skärgårdsbidrag som betalas ut 
månadsvis till Skärgårdsskolan, Aspö skola. 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 2 augusti 2012 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att barn- och 
ungdomsnämnden har vid sammanträde 2 maj 2012, § 49, för sin del 
tillstyrkt medborgarförslaget. 
 
Kommunfullmäktige har inte avsatt några särskilda medel för att 
understödja t.ex. högre kostnader för att bedriva kommunal 
verksamhet på landsbygd eller på skärgårdens öar. Det uppdraget 
måste därför anses ingå i berörda nämnders uppdrag och inom de 
anslag som där, totalt sett, disponeras. 
 
Det är därför barn- och ungdomsnämndens uppgift att, med 
beaktande av de olika regelverk som styr hur resurserna för 
skolverksamhet kan disponeras, trygga de ekonomiska 
förutsättningarna för skolor med litet elevunderlag. Nämnden kan 
därför inte påräkna några extra resurser utöver de som i ordinarie 
budget anvisas, vilket i sin tur leder fram till att medborgarförslaget 
måste avvisas. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 oktober 2012  
tillstyrkt förslaget. 

 
Yrkande  
Patrik Hansson (S) och Ulf Hansson (V) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Börje Dovstad (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets mot Patrik 
Hanssons och Ulf Hanssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 279 forts  
Svar på medborgarförslag om skärgårdsbidrag till Aspö skola. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.22.339 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 280 
Svar på medborgarförslag om konsumtion av alkohol på allmän 
plats. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 
oktober 2011 § 143 av Johan Olofsson. Förslaget är att § 13 i de 
allmänna ordningsföreskrifterna stryks, att § 13 ändras till att gälla 
endast alkohol över 15 volymprocent eller att § 13 ändras till att 
exkludera parker och badplatser, för at göra det lättare för 
polismakten att övervaka och stävja oredigt beteende. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2012 § 86 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beslut om 
alkoholförtäring på Trossö har funnits sedan 1979. De nuvarande 
lokala ordningsföreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige i 
februari 1996. Kommunfullmäktige beslutade 2004 om ett tillägg till § 
13 i de lokala ordningsföreskriftera att alkoholdrycker som innehåller 
mer än 2,25 volymprocent inte får förtäras inom området kring 
Amiralen och Slottsbacken. 
 
Förbud mot alkoholförtäring har normalt tillkommit för att ge 
polismyndigheten möjlighet att ingripa mot störande beteende som 
har med alkohol att göra. Alla större kommuner har antaget lokal 
ordningsstadga mot förbud mot alkoholförtäring i centrala delar av 
kommunen. Beslut om förbud mot alkoholförtäring finns dessutom 
ofta vid skolor, badplatser, grönområde, parker m.m.  
 
Börje Dovstad (FP) och Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Jan Lennartsson (M) deltar ej i beslutet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.187.827 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 281 
Svar på medborgarförslag om ny fritidsgård i Nättraby 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 
april 2011 § 44 av Hans Lundgren. Förslaget är att en större 
fritidsgård ska anläggas i Nättraby i likhet med övriga större tätorter 
inom Karlskrona kommun.  
Lämplig plats kan gamla biblioteket vid ICA Nättran, i nya 
skolbygganden som just nu ser ut att kunna bli gamla skinnfabriken 
eller på torget inom Nättrabyskolan. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 3 september 
2012 § 54 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
anledningen är dels att det tidvis är stökigt i samhället dels att 
ungdomarna behöver aktiviteter i en ”hälsosam” och drogfri miljö. 
Förslagsställarna anser också att det i likhet med övriga större 
tätorter i Karlskrona kommun skall anläggas en fritidsgård även i 
Nättraby.  
 
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.  
Idag finns inga lämpliga/lediga lokaler vilket är undersökt av 
förvaltningen. Undersökning pågår om en utbyggnad av 
Nättrabyskolan där en lösning kan finnas till en fritidsgård. Berörda 
förvaltningar arbetar med frågan.  
De ekonomiska möjligheterna i Karlskrona kommun är inte fullt ut 
kända. Kostnader för en lokal inklusive utrustning är i nuläget inte 
känt.  
Finansiering finns för en fritidsledartjänst del av hyra samt 
verksamhetsmedel. Ytterligare resurser behövs för att leda 
verksamheten.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.171.816 
Akten 

 
 
§ 282 
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 kommun behöver mer utbud utav ungdomsgårdar främst 
till äldre ungdomar och att man först ska fokusera på de olika 
områdena utanför Karlskrona centrum så som Nättraby. Att man 
inriktar sig på äldre ungdomar mellan ca 14-19 år. 
 
På ungdomsgårdarna ska det finnas möjlighet att anordna aktiviteter 
så som exempel disco, hyra bussar och åka till andra städer, 
nöjesparker eller liknande aktiviteter. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 3 september 
2012 § 54 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
anledningen är dels att det tidvis är stökigt i samhället dels att 
ungdomarna behöver aktiviteter i en ”hälsosam” och drogfri miljö. 
Förslagsställarna anser också att det i likhet med övriga större 
tätorter i Karlskrona kommun skall anläggas en fritidsgård även i 
Nättraby.  
 
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.  
Idag finns inga lämpliga/lediga lokaler vilket är undersökt av 
förvaltningen. Undersökning pågår om en utbyggnad av 
Nättrabyskolan där en lösning kan finnas till en fritidsgård. Berörda 
förvaltningar arbetar med frågan.  
De ekonomiska möjligheterna i Karlskrona kommun är inte fullt ut 
kända. Kostnader för en lokal inklusive utrustning är i nuläget inte 
känt.  
Finansiering finns för en fritidsledartjänst del av hyra samt 
verksamhetsmedel. Ytterligare resurser behövs för att leda 
verksamheten.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.164.810 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 283 
Medborgarförslag om att prova på medlemskap. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
april 2012 § 51 av Mona Lundström. Förslaget är att att man erbjuder 
alla barn att teckna ett prova på medlemskap till en rimlig kostnad, att 
kommunen frågar aktuella föreningar, att en lista görs över 
intresserade föreningar och en presentation över föreningarnas 
verksamhet, att alla barn ska nås av denna möjlighet är skolorna 
inkörsporten, att de barn som är intresserade får välja mellan t ex 5 
olika föreningar m.m. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 3 september 
2012 § 54 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
Eftersom nämnden har två dialoggrupper med föreningslivet kan 
frågan lyftas den vägen också.  
En projektgrupp bör bildas fristående från nämnden, då medlemskap 
ej kan tillskapas med idrotts- och fritidsnämnden som bas.  
 
För att möjliggöra projektet bör denna projektgrupp tillsammans med 
tex. Blekinge IF och andra berörda organisationer gemensamt söka 
medel från lämplig bidragsgivare för att möjliggöra anställning av en 
projektledare. Jämjö GoIF har tex sökt och beviljats medel för 
utveckling av fler mötesplatser via Allmänna Arvsfonden.  
En del av Idrottslyftet riktar sig även till de projekttankar Rödeby AIF 
har vilket bör tas med i det vidare arbetet.  
 
För att ge möjlighet till ett utökat helhetstänk kring hur potentiella 
medlemmar ska kunna involveras i föreningarnas verksamhet 
utvidgas skolsamverkanssatsningen något under Idrottslyftet år 5. 
Det innebär att medel kan beviljas till satsningar där förening och 
skola även samverkar med andra partners. Med andra partners 
menas organisationer/verksamheter utanför idrottsrörelsen, t ex 
friluftsorganisationer eller andra föreningar utanför idrotten.  
 
Konstaterats att projektet lämpligen i första skedet bör ske i Rödeby i 
samverkan med skolan och föreningslivet lokalt och att medel bör 
sökas från Idrottslyftet.  
                                                                                Forts 
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§ 283 forts  
Medborgarförslag om att prova på medlemskap. 
 
Ett bidrag till projektet kan troligen anslås av idrotts- och 
fritidsnämnden som en del i arbetet med att öka ungdomars 
deltagande i föreningslivet, så att de får en trygg och meningsfull 
fritid. Personella resurser kan ej tillskapas inom förvaltningen för 
genomförande av projektet. Förvaltningen kan dock bistå med stöd 
vid upprättande av ansökan om bidrag till externa bidragsgivare.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.173.826 
Akten 

 
 
 
§ 284 
Svar på medborgarförslag om att bygga isbana på Fisktorget. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 
april 2011 § 44 av Mohamed Usmanov och Felix Åkerström. 
Förslaget är att att det byggs en isbana på Fisktorget. Det är tomt på 
vintrarna och när det är vinterlov så har de flesta ungdomar inget att 
göra. Fisktorget är en bra plats för isbana för att skärgårdstrafiken är 
avstängd och inga båtar avgår därifrån, samt att man kan locka och 
underhålla gäster på Scandic hotell. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 3 september 
2012 § 53 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
en isbana i kommunal regi måste fungera på ett säkert sätt. 
Storleken på en isbana kan vara 300 kvm och uppåt. En fullstor isrink 
är 1800 kvm.  
 
En konstfrusen isbana kostar 1,6 Mkr att bygga. Den kostar minst 
450 tusen kronor per år att driva. Vid milt väder ökar 
driftskostnaderna markant.  
 
Det finns också konstis av plast som kostar mellan 800-2000 kr/m2 
att köpa in. Kostnader för underhåll och skötsel tillkommer. En 
nackdel med konstis är att materialet inte är som riktig is utan 
upplevs ha sämre glid och vara ”trögare”.  
 
Pengar saknas inom idrotts- och fritidsnämndens budget för att 
bygga en isbana eller konstisbana.  
 
Det går inte att lägga en isbana på Fisktorget eftersom ytan är 
planerad att användas för gator. Just nu pågår arbete med att 
utveckla Hattholmen för bland annat fritidsaktiviteter. I det arbetet 
kan kommunen se om det går att lägga en isbana där. Vid 
anläggning bör olika alternativ för isbana ses över.  
 
Fram till att vi kan anlägga en isbana får vi använda de möjligheter 
som finns på Telenor Arena Karlskrona, på allmänhetens tid, eller på 
Bastasjön under vintertid.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
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Tekniska nämnden KS.2012.388.291 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
§ 285 
Försäljning av fastigheten Strömsberg 1:44 och 1:50 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 september 2012, § 
86 hemställt att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 
Kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheterna Strömsberg 
1:44 och Strömsberg 1:40. 
 
Tekniska nämnden skriver att som en följd av barn- och 
ungdomsnämndens beslut att stänga verksamheten på Strömsbergs 
skola har barn- och ungdomsförvaltningen sagt upp lokalerna för 
avflyttning.  
 
Sista dag för avflyttning är den 30 juni 2013 under förutsätter att  
barn- och ungdomsförvaltningens tidplan håller.  
 
När kommunala lokaler tomställs är fastighetsavdelningens uppdrag 
att hitta en alternativ användning av lokalerna. Ett sätt kan vara att 
inrymma annan kommunal verksamhet, ett annat kan vara att hyra ut 
lokalerna till extern intressent, om sådan finns. I de fall då lokalerna 
inte bedöms vara av strategisk betydelse för kommunen kan 
lokalerna avyttras.  
Strömsbergs skola finns i två fastigheter; Strömsberg 1:44 och  
Strömsberg 1:50. När skolan flyttat bedöms nyttan av att behålla  
fastigheterna i kommunal ägo vara obefintlig. 
 
Ulf Hansson (V) deltar ej i beslutet. 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1.att fastigheterna Strömsberg 1:44 och 1:50 ska försäljas till 
högstbjudande, 
 
2. att mark- och exploateringschefen ges i uppdrag att verkställa 
försäljningen och återrapportera detta som ett anmälningsärende till 
kommunstyrelsen när affären är avslutad. 
______ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.32.041 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 286 
Ändring av beslut om skattesats för år 2013 
 
Vid kommunfullmäktiges behandling i juni månad 2012 (2012-06-19, 
§ 100/ pkt 11) av budgeten/planen för åren 2013 - 2015 fattades 
också beslut om en oförändrad skattesats om 21:19 kronor för år 
2013. I prokollet angavs då samtidigt att detta var exklusive eventuell 
ny skatteväxling (för hemsjukvården) från år 2013. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde nu i oktober månad (2012-10-
18, § 142) fattade kommunfullmäktige beslut om en kommunalisering 
av hemsjukvården från den 1 januari 2013. Kommunfullmäktige 
beslöt samtidigt om en skatteväxling med landstinget om 32 öre (enl. 
punkt 2) för finansiering av kommunens övertagande av denna 
verksamhet. Kommunens skattesats för år 2013 kommer därmed att 
höjas med dessa 32 öre till i stället sammanlagt 21:51 kronor, vilket i 
sin tur måste underställas fullmäktiges slutliga prövning för att bli 
definitivt giltigt. Landstinget kommer samtidigt att besluta om en 
sänkning av sin skattesats med motsvarande 32 öre. 
 
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2013 fastställa kommunens skattesats till 21,51 kronor 
innebärande en höjning med 0:32 kronor till följd av skatteväxlingen 
med landstinget gällande hemsjukvården i Blekinge län. 
_____ 
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§ 287 
Anmälningsärende 
 
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län 
a) Beslut 2012-09-24, dnr 211-1815-2012, utökning av tillstånd till 
allmän kameraövervakning. 
3. Förvaltningsrätten i Växjö 
a)Dom 2012-09-05, mål nr 294-12, Framställan enligt 6 kap. 6 a ½ 
arbetsmiljölagen (AML) 
4. Sveriges kommuner och landsting 
a) 12:44 Budgetproposition för år 2013 
b) 12:45 Preliminära utfall av 2013 års kommunalekonomiska 
utjämningssystem och LSS-utjämning. 
c) Erbjudande analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning. 
5. Barn- och ungdomsnämnden 2012-09-26, § 92, ny representant i 
kommunrådet. 
6. Attestlista Kommunledningsförvaltningen 2012-09-25 
7. Attestlista kommunstyrelsen 2012-08-30 
8. Effektiviseringsutredning inom Lantmäteriets 
informationsförsörjnings verksamhet. 
9. Skrivelse angående Lantmäteriets utredning om division 
informationsförsörjnings lokalkontor 
10. Månadsrapport internbanken augusti 2012. 
11. Valnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2012. 
12. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-25, ändring av 
detaljplan för Skavkullla 1:2, 1:3 och 1:7 m.fl., Nättraby. Karlskrona 
kommun, Blekinge län. 
13. Informations- och prognosbrev från Arbetsförmedlingen. 
14. Protokoll samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) 2012-06-07. 
15. Protokoll personaldelegationen 2012-05-02. 
16. Protokoll personaldelegationen 2012-05-23. 
17. Protokoll personaldelegationen 2012-06-12. 
18. Protokoll personaldelegationen 2012-08-15. 
19. Protokoll personaldelegationen 2012-09-05. 
20. Protokoll samverkansnämnden i Blekinge 2012-09-19. 
21. Tackbrev Pax Baltica. 
22. Attestlista för serviceförvaltningen 12-10-10 

___ 
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§ 288 
Övrigt 
 

Inbjudan till Blekingska studenters vardag  
 
Ledamot Elina Gustafsson (S) undrar om hon har möjlighet att få 
förlorad arbetsförtjänst om hon går på Blekinge studenternas vardag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att alla partigrupper som skickar en ersättare har rätt att få förlorad 
arbetsförtjänst till ovanstående inbjudan den 1 november 2012. 
------- 
 
Håll Sverige rent 
 
Ledamot Tommy Olsson (KD) anmäler att han skulle vilja åka på en 
dag om marin nedskräpning den 4 december i Stockholm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Tommy Olsson (KD) ska får åka på en dag om marin 
nedskräpning den 4 december i Stockholm. 
--------- 
 
Seminarium samverkan -en möjlighet till värdigare vård och 
behandling. 
 
Ersättare Bruno Carlsson (SD) anmäler att han skulle vilja gå på 
seminarium en möjlighet till värdigare vård och behandling. 
den 8 november i Ronneby. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Bruno Carlsson kontaktar utbildningsnämndens ordförande 
eftersom seminariet rör barn och ungdomar. 
______    
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§ 244  Anmälningsärende. 
§ 245  Övrigt 
___ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 Tisdagen den 2 oktober 2012, kl 08.30-12.00, 13.10- 13.45, 15.00-

15.40 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00, 13.45-15.00 

 
Beslutande: Ordförande  Camilla Brunsberg (M) 
 1:e vice ordf. Mats Lindbom (C) 
 2:e vice ordf. Patrik Hansson (S) 
    
Ledamöter  Elina Gustafsson (S) kl 09.05-15.40 § del av §§ 215, 

216 
  Yvonne Sandberg Fries (S) kl 08.30-13.45 §§ 215-

217  
Sophia Ahlin (M)   
Jan Lennartsson (M) kl 10.10-15.40 § del av §§ 215, 
217-245 
Carl-Göran Svensson (M)  
Börje Dovstad (FP) 
Sofia Bothorp (MP) 

  Tommy Olsson (KD)  
 
Tjänstgörande ersättare Oscar Dyberg (S) 
  Lisbeth Bengtsson (S) 
  Liten Everbratt (S) kl 08.30-09.15, 15.00-15.40 §§ 

del av §§ 215-216, 218-245  
  Emma Ewahn-Nilsson (M) kl 08.30-10.10 §§ del av 

215, 216 
  Bruno Carlsson (SD) 
  Ulf Hansson (V) 
   
Närvarande  ersättare Liten Everbratt (S) kl 09.15-13.45 §§ 217 
  Nicklas Platow (SD) 
  Emma Swahn- Nilsson (M) kl 10.10-15.25 §§ del av 

§§ 215,217-245                
  Peter Glimvall (M) 
  Maria Persson (C) 
  Björn Gustavsson (MP) 
  Billy Åkerström (KD)  
 
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
  Ekonomichef Per Jonsson 
  Informationschef Ulla Nelson 
  Kommunjurist Maria Thuresson 
  Förvaltningschef Anette Lirsjö 
  Personalchef Anneli Ekström    
  Miljöstrateg Aida Zubic kl 08.30-09.15 §§ 215-216 
  Kostchef Eva Wrobel kl 09.15-10.20 §§ 215 
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  Personalspecialist Henric Sundhin kl 09.30-10.00 §§ 

215 
  Controller Helena Cedergren kl 10.10-10.20 §§ 215, 

222 
  Äldrekonsulent Sirpa Hjelm kl 10.20-11.05 §§ 215, 

217 
  Projektledare Sandra Bizzoro kl 10.20-11.05 §§ 215, 

217 
  Förvaltningschef Hans Juhlin kl 10.20-11.45 §§ 215, 

217 
  Planarkitekt Sandra Högberg kl 11.05-11.45 §§ 215, 

225 
  Mark och exploateringschef Ola Robertsson  
  kl 11.05-11.45 §§ 215, 225 
  Beredskapssamordnare Elina Tyrberg-Flink kl 11.45-

12.00 §§ 215, 229 
  Stf räddningschef Claes Nicklasson kl 11.45-12.00 

§§ 215, 229 
  Annica Blomstrand kl 13.10-13.45 §§ 215, 230 
  VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 13.10-13.45 §§ 

215, 230 
  Kanslichef Elisabeth Arebark  
 
Övriga  Anna-Karin Bilén, Länsstyrelsen Blekinge län kl 

08.30-09.15 §§ 215-216 
  Markurs Forslund, Länsstyrelsen Blekinge län kl 

08.30-09.15 §§ 215-216 
  Jenny Hertzman, Länsstyrelsen Blekinge län kl 

08.30-09.15 §§ 215-216 
  Leg. psykolog Magnus Sjögren från Equal Space kl 

10.20-11.05 §§ 215, 217 
  Praktikant Ida Bohman kl 11.45-12.00 §§ 215, 229 
   
Utses att justera  Sophia Ahlin (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 215-245
  Elisabeth Arebark 
 
   
Ordförande  ………………………………………  
  Camilla Brunsberg  
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Justeringsledamot ………………………………………  
  Sophia Ahlin 
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den   oktober 2012 anslagits på 
kommunens anslagstavla, intygar 
 
…………………………….. 
Elisabeth Arebark 
 
 



 

                                                                                                   

                                                                                                              2 oktober 2012 7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 215 
Information och föredragningar 

 

  1. Information om de regionala miljömålen, föredras av Anna-Karin 
Bilén, Markurs Forslund och Jenny Hertzman från Länsstyrelsen 
Blekinge län. 
 

2. Plan för konkurrensutsättning inom serviceförvaltningen, föredras 
av förvaltningschef Anette Lirsjö. 
 
3. Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för 
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, föredras av förvaltningschef 
Anette Lirsjö. 
 
4. Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för 
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, föredras av controller Helena 
Cedergren. 
 
5. Information om normkritiskt perspektiv, föredras av leg. Psykolog 
Magnus Sjögren. 
 
6.  Program för detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. Karlskrona kommun, 
Blekinge län, föredras av planarkitekt Sandra Högberg. 
 
7. Förslag till oljeskyddsplan för Blekinge kusten, Karlskrona kommun, 
föredras av beredskapssamordnare Elina Tyrberg- Flink. 
 
8. Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet, föredras av ekonomichef Per 
Jonsson, VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och personalchef Anneli 
Ekström. 
_____ 
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Kommunala uppdrag  KS.2012.4.102 
Berörd nämnd/styrelser  
Beredskapssamordnare 
Akten 
 
 
 

§ 216 
Avsägelser 
 

Christina Mattisson (S) har i skrivelse daterad 30 augusti avsagt sig 
följande uppdrag: 
 
Ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott/krisledningsnämnd, 
Ledamot i kommunstyrelsens personaldelegation, 
Representant i Blekingetrafiken AB.s bolagsstämma, 
Ombudsersättare i Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avsägelserna. 
___ 
 
 
 



 

                                                                                                   

                                                                                                              2 oktober 2012 9 

 

 
 
Kommunala uppdrag  KS.2012.4.102 
Berörd nämnd/styrelser  
De valda 
Akten 
 
 

 
§ 217 
Kommunala val 
 
Efter förslag av ledamot Patrik Hansson (S) väljer kommunstyrelsen 
till och med den 31 december 2014: 
 

 Styrgrupp för förstudie av nytt stadsbibliotek 
 Ledamot Ivar Wenster (S) efter Lars Hildingsson. 

 
Representant i Blekingetrafiken AB:s bolagsstämma 

 Ledamot Patrik Hansson (S) efter Christina Mattisson. 
 
 Kommuninvest ekonomisk förening 
 Ombudsersättare Patrik Hansson (S) efter Christina Mattisson. 

___  
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Miljöstrateg KS.2012.268.106 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 218 
Information om de regionala miljömålen. 
 
Anna-Karin Bilén, Markurs Forslund och Jenny Hertzman föredrar 
ärendet. 
 
Information om följande: 

 Miljömålssystem, 

 Åtgärdsprogrammet- remiss, 

 Sveriges miljömål, 

 Ny miljömålsstruktur, 

 Generationsmål, 

 De 16 miljökvalitetsmålen, 

 Nya preciseringar och etappmål, 

 Vad innebär det för Blekinge, 

 Ny bedömningsgrund, 

 Bedömning av miljömålen i Blekinge 2011,  

 Insatser för att nå målen, 

 Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016, 

 Åtgärdsprogram, 

 Syfte, samt 

 Temaområden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
___ 
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Projektledare jämställdhet KS.2011.143.026 
Akten 
 

 
 
 
 
§ 219 
Information om normkritiskt perspektiv. 
 
Leg. Psykolog Magnus Sjögren föredrar ärendet. 
 
Information om följande: 

 Normkritisk pedagogik, 

 Vad är normkritik, 

 Normkritik och jämställdhet, 

 Social kontruktion, 

 Normkritik genusanalys I 

 Normkritik genusanalys II, samt  

 Trygghetsundersökning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
___ 
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Serviceförvaltningen KS.SEF2012.114.040 
Kostchefen 
Upphandlingsenheten  
Ekonomienheten 
Akten 

 
§ 220 
Plan för konkurrensutsättning inom serviceförvaltningen. 
 
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2007 att anta ett Kommunalt 
konkurrensprogram i syfte att nå hög effektivitet och god kvalitet på 
kommunens tjänster till kommunmedlemmarna. Enligt § 2 kan detta 
nås antingen genom upphandling eller genom införande av 
kundvalssystem. 
 
Enligt § 4 ska varje nämnd upprätta en plan för och fatta beslut om 
konkurrensutsättning inom sitt verksamhetsområde. Omfattning, val 
av metod (upphandling eller kundval) samt om egenregi ska beredas 
möjlighet att lämna internt anbud beslutas av respektive nämnd i 
enlighet med upprättad plan för konkurrensutsättning. 
 
I plan för konkurrensutsättning inom serviceförvaltningen föreslås att 
underlag för konkurrensutsättning motsvarande minst 30 % av 
kostenhetens produktionsvolym tas fram. Som metod föreslås 
upphandling och verksamheten föreslås beredas möjlighet att lämna 
egenregianbud.  
 
Extern projektledare för projektet engageras och projektet föreslås 
drivas från kommunledningsförvaltningen. I projektet ingår allt från att 
ta fram underlag för konkurrensutsättning till att skriva 
kravspecifikation och upphandla samt slutligen skriva avtal med en 
eller flera interna eller externa leverantörer. 
 
Projekt delas in i två delar, där den första delen ”planera-fasen” 
innehåller framtagande av underlag inför konkurrensutsättning. Här 
finns en beslutspunkt för kommunstyrelsen där beslut tas i vilken 
omfattning konkurrensutsättning ska ske.  
 
Beräknad totalkostnad för planera-fasen: ca 1,4 mnkr. 
 
 
                                                                                         Forts 
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§ 220 forts 
Plan för konkurrensutsättning inom serviceförvaltningen 
 
Del två ”utförar-fasen” innehåller framtagande av kravspecifikation, 
utvärdering, tester mm. Arbetsinsatsen är här beroende av vad det är 
man bestämmer sig för att konkurrensutsätta.  
 
Därför får en beräkning av dessa kostnader göras i ett senare skede. 
Bedömningen är dock att externt konsultstöd kommer att behöva 
engageras även till denna del. Av denna anledning kommer vi att 
engagera externt projektledarstöd under hela processen, men med 
förbehåll som innebär att vi kan avbryta processen efter 
planeringsfasen. 
 
Projekt för att lämna egen-regi-anbud drivs från serviceförvaltningen 
med personal som är helt skild från konkurrensutsättningsprojekten 
och behöver också kostnadsberäknas parallellt med ”utförar-fasen”. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 september 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Patrik Hansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att första reda 
ut portionspriset med barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
Ulf Hansson (V) yrkar bifall på Patrik Hansson återremissyrkande. 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar avslag på Patrik Hansson 
återremissyrkande, samt yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras i dag. 
 
Votering begärs 
 
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag yrkande röstar Ja, 
den som vill Patrik Hanssons återremissyrkande röstar Nej. 
 
Följande röstar ja: Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia 
Ahlin (M), Carl-Göran Svensson (M), Bruno Carlsson (SD), Börje 
Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD) och 
ordförande. 
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§ 220 forts 
Plan för konkurrensutsättning inom serviceförvaltningen 
 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Oscar Dyberg (S), Lisbeth 
Bengtsson (S), Elina Gustafsson (S), Liten Evenbratt (S) och Ulf 
Hansson (V).  
 
Kommunstyrelsen beslutar således med nio ja-röster mot sex nej- 
röster. 
 
Därefter så beslutar kommunstyrelsen efter allmänna utskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att konkurrensutsättning av minst 30 % av kostenhetens 
produktionsvolym skall ske, 
 
2. att upphandling används som metod, 
 
3. att verksamheten bereds möjlighet att lämna egenregianbud 
 
4. att extern kompetens engageras som projektledare för projektet 
 
5. att1,4 mnkr avsätts för 2012 och belastar 2012 års resultat för att ta 
fram underlag för konkurrensutsättning enligt fas 1 ”planera-fasen”, 
samt 
 
6. att övriga delar i projektet kostnadsberäknas och äskas för i 
samband med beslut efter fas 1. 
___ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   

                                                                                                              2 oktober 2012 15 

 

 
                                                                                  

Controller SEF KS.SEF.2012.027.041 
Ekonomienheten 
Revisionen  
Akten 

 
 
 
§ 221 
Delårsrapport per 31 augusti 2012 för 
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen. 
 
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet. 
 
Resultatet för perioden januari – augusti 2012 är ett underskott på  
-1,5 Mnkr. Prognostiserat utfall per 2012-12-31 innebär i nuläget att 
Serviceförvaltningen kommer att leverera ett resultat om + 3 Mnkr vid 
årets slut.  
 
Det positiva prognostiserade resultatet bygger på att den osäkra 
fordran serviceförvaltningen har mot barn- och ungdomsnämnden 
regleras under året. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 

1. att godkänna delårsrapporten för augusti 2012, samt 
 
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen. 
___ 
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Controller KLF KS.2012.60.041 
Ekonomienheten 
Revisionen  
Akten 

 
 
 
§ 222 
Delårsrapport per 31 augusti 2012 för 
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.  
 
Controller Helena Cedergren föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen beräknar uppvisa ett 
resultat för verksamheterna 2012 med -4,0 Mnkr. Utfallet för perioden 
uppgår till 0,6 Mnkr. Budgetramen för 2012 uppgår i nuläget till 178,2 
Mnkr. Per den 31 augusti visar flera verksamheter mindre överskott. 
Sannolikt kommer det att jämna ut sig vid årets slut. Endast mindre 
summor har upparbetas av de medel som finns avsatta i 
kommunstyrelsens projektbudget. 
 
Under kommunstyrelsen ligger sparbeting i form av översyn av 
nämnds- och förvaltningsstruktur om 1,5 Mnkr. Detta sparbeting är 
inte utdelat till förvaltningarna. I det fall sparbetinget inte uppfylls i sin 
helhet kommer de att påverka kommunstyrelsens utfall. 
 
De ramar som förvaltningen tilldelades inför 2012 förutsatte att 
näringslivsenheten gick över till bolagskoncernen med start 2012-01-
01. Efter beslut i fullmäktige 24 november 2011 blev det återremiss på 
ärendet och beslut om övergången fattades först 2012-01-26. Då 
näringslivsenheten först från 2012-03-01 gått över till ett bolag har det 
medfört utökade kostnader för kommunledningsförvaltningen med 2,5 
Mnkr.  
 
Verksamheterna kollektivtrafik, räddningstjänst och stöd till högskolan 
förväntas nå ett nollresultat på helåret.  
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 

 

1. att godkänna delårsrapporten för augusti månad 2012, samt 
 

2. att överlämna delårsrapporten till revisionen 

_____ 
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Tekniska nämnden KS.2012.320.351 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
§ 223 
Investeringstillstånd ny slamavvattningsutrustning Koholmens 
avloppsreningsverk 
 
Avloppsreningsverket på Koholmen byggdes 1995/1996 och togs i 
drift vintern 1996/97 och omfattar mekanisk, biologisk och kemisk 
rening. Anläggningen är dimensionerad för en föroreningsbelastning 
om ca 60 000 personer. Förutom tätorten Karlskrona betjänar 
reningsverket samhällena Lyckeby, Nättraby, Rödeby och 
Spjutsbygd. Totalt är drygt 43 800 personer samt de flesta större 
företagen i kommunen anslutna till Koholmens avloppsreningsverk.  
Den maskinella slamavvattningsutrustningen härstammar från när 
reningsverket byggdes och avskrivningstiden på utrustningen var 10 
år. Då utrustningen är gammal och uttjänt är det inte längre lönsamt 
att renovera varför investeringsmedel motsvarande 6 500 000 kronor 
finns avsatta i 2012 års investeringsbudget för VA verksamhet.    
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att anslå 6 500 000 kronor för ny slamavvattningsutrustning till 
Koholmens avloppsreningsverk, 
 
2. att investeringsutgiften 6 500 000 kronor finansieras med dels 
3 500 000 kronor utav från år 2011 överförda investeringsmedel för 
VA dels 3 000 000 kronor från år 2012 års investeringsram för VA, 
samt 
 
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för 
detta projekt. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.320.351 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 224 
Investeringstillstånd för renovering och handikappanpassning 
av lekplats Mariedalsfältet. 
 
Tekniska nämnden ansöker om investeringstillstånd för 
handikappanpassning och renovering av befintlig lekplats på 
Mariedalsfältet. Av investeringsbeloppet om 900 tkr avser 
således 500 tkr åtgärderna för handikappanpassning, som 
då förutsätts kunna täckas med medel ursprungligen avsatta 
för tillgänglighetsanpassningar av lokaler. Samtidigt begär 
nämnden även en utökad budgetram med 154 tkr som 
kompensation för de tillkommande driftkostnaderna för 
projektet i sin helhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att begärda 500 tkr 
finansieras med kvarvarande medel i investeringsreserven 
för tillgänglighetsskapande åtgärder. Denna modell har 
således redan tillämpats vid tidigare handikappanpassningar 
av just vissa lekplatser, som ju kan betraktas som en form av 
offentlig lokal. 
 

Kommunledningsförvaltningen föreslår däremot att 
kompensationen för tillkommande driftkostnader begränsas 
till den del som avser kapitalkostnader och då enbart på de 
åtgärder som avser handikappanpassning. 
Kommunstyrelsens reserv för detta ändamål är således 
enbart dimensionerad för att kunna täcka tillkommande 
kapitalkostnader på genomförda handikappanpassningar. 
Ramutökningen kan därmed reduceras från 154 till 65 tkr. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att anslå 900 tkr för renovering och handikappanpassning 
av lekplats på Mariedalsfältet, 
 
2. att täcka detta belopp med dels 500 tkr utav från år 2011 
överförda investeringsmedel för Fastighetsverksamhet, dels 
400 tkr från 2012 års investeringsram för 
Gata/Parkverksamhet, 
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§ 224 forts 
Investeringstillstånd för renovering och handikappanpassning 
av lekplats Mariedalsfältet. 
 
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden 
investeringstillstånd för detta objekt,  
 
4. att dessutom från år 2013 utöka tekniska nämndens 
budgetram med årliga 65 tkr som kompensation för delar av 
de tillkommande kapitalkostnaderna, samt 
 
5. att täcka denna ramutökning genom en motsvarande 
omdisposition av medel från kommunstyrelsens driftreserv 
för tillgänglighetsskapande åtgärder. 
______ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.2008.104.210  
Handläggare  
Akten  
 
 

 
 
§ 225 
Yttrande över program för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona 
kommun. 
 

Planarkitekt Sandra Högberg föredrar ärendet. 
 

Planprogram för detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. är översänt för 
samråd. Planprogrammet, som ursprungligen var ute på samråd 
vintern 2010/11, har sedan dess vidareutvecklats och 
planhandlingarna har kompletterats med ett gestaltningsprogram, en 
miljökonsekvensbeskrivning och en fördjupad riskbedömning. 
 
Planförslaget syftar till att skapa en ny stadsdel i Karlskrona som ska 
innehålla blandade funktioner med bostäder, verksamheter och 
service i ett attraktivt läge nära vatten, Karlskronas centrum och med 
närhet till kommunikationer inom och utanför staden. Pottholmen 
ligger i ett mycket strategiskt läge vid infarten till Karlskrona stad och 
innehåller i dag järnvägstation, brandstation, verksamheter och 
handel m.m.  
 
Planprogrammet innehåller förslag på förändring av trafiken i 
området, kontorsbebyggelse och bostadsbebyggelse. 
 
Detta samrådsyttrande har sammanställts av personal från olika 
avdelningar inom kommunledningsförvaltningen. 

 

Synpunkter 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Pottholmen funnits med 
som ett utvecklingsområde under flera år och att det är positivt att det 
kan ske en utveckling och förädling av området nu. Projektet är 
omfattande, såväl med flera olika användningsområden som i storlek 
och färdigställt kan omändringen få stor effekt på centrala Karlskrona. 
Trafikverket har genomfört den så kallade spårslopningen vilket 
innebär att det första och nödvändiga steget nu är taget för att kunna 
förverkliga Pottholmenprojektet. 
 
Vid förra samrådet betonade kommunledningsförvaltningen ett antal 
faktorer som noga behövde beaktas i det fortsatta planarbetet. Några 
av dessa har bemötts i samrådsredogörelsen och även tagits med i 
föreliggande planprogram.  
 



 

                                                                                                   

                                                                                                              2 oktober 2012 21 

 

 
 
 
§ 225 forts 
Yttrande över program för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona 
kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen väljer i detta skede att trycka på 
följande faktorer som viktiga att beakta i den fortsatta processen. 
 

 Förslaget innehåller stora satsningar och det krävs att även 
kommunen är medfinansiär av investeringar i infrastruktur i 
området i ett tidigt skede. Medel för dessa investeringar 
behöver avsättas i budget. 

 

 Blandade upplåtelseformer. Enligt samverkansavtalet mellan 
Karlskrona kommun och Kärnhem ska kommunen bjuda ut en 
viss del av området till försäljning så att även andra 
intressenter får möjlighet att i konkurrens tävla om vem som 
ska bebygga den delen av området. Inom ramen för detta ska 
AB Karlskronahem ges möjlighet att bebygga del av området 
med bostäder för hyresrätter. 

 

 Sårbarheten med att samla stora delar av infrastrukturen till 
och från Trossö i den smala Brohålan är sedan tidigare känd. 
Med anledning av detta är det särskilt viktigt med redundanta 
lösningar för den tekniska infrastrukturen. 

 

 Att hänsyn till kommande stigande havsnivåer har beaktats är 
positivt, men kommunledningsförvaltningen betonar att all typ 
av infrastruktur behöver skyddas mot högre vattennivåer, inte 
bara byggnader. 

 

 Antalet planerade bostäder i området är omfattande. De 500 
bostäder som anges i planen skulle kunna ge en befolkning på 
en relativt koncentrerad yta på mellan 1 100 och 1 700 
personer som kommer att ha behov olika slags service, såväl 
offentlig som kommersiell. Till detta kommer förvärvsarbetande 
med arbetsplats i området. Restauranger och caféer i området 
ger förutsättningar till nya mötesplatser. Vi anser att det är 
viktigt med en levande stadsdel med människor i alla åldrar 
som bor, verkar och rör sig i och genom området på ett 
naturligt sätt. Skulle någon del kunna utgöra mötespunkt för 
studenter i området? 
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§ 225 forts 
Yttrande över program för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona 
kommun. 
 

 Trafiksituationen i området beskrivs i programmet men skulle 
behöva studeras vidare vad gäller säkerhet, trygghet och 
tillgänglighet och hur flödena kommer att se ut. Risken för 
barriärbildning av trafikstråken är stor och alternativ såsom 
gångpassage över spåren tillsammans med angöring till 
plattformarna skulle kunna vara en lösning på liknande sätt 
som i till exempel Alvesta och Hässleholm. 

 

 Stråken och riktningarna mellan centrala Trossö och denna 
nya stadsdel är viktiga och behöver noga studeras både för 
biltrafik och för gång- och cykeltrafik. Det är viktigt att nya 
etableringar i handel blir ett komplement till övrig 
centrumhandel och gör så att centrum förstoras. Även stråken 
mot Hattholmen, Skeppsbrokajen och Borgmästarekajen 
behöver beaktas. 

 

 Vi tror att det kan utgöra en risk med för lång tid mellan de 
olika etapperna i planen. Det är viktigt med ett helhetstänkande 
i planeringen av området, med bostäder och arbetsplatser för 
att uppnå en balans inom området och inom Trossö. 

 

 För att betona platsen tror vi att det skulle kunna behövas ett 
utropstecken i form av en hög byggnad någonstans i området. 

 
 

Kommunledningsförvaltningen har i övrigt inget att erinra mot 
planförslaget i detta skede. 

 

Yrkande  
Börje Dovstad (FP) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet. 
 

 Särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen beslutar att Börje Dovstads yttrande får bifogas 
protokollet, protokolls bilaga 1. 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att lämna ovanstående synpunkter som yttrande till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2008.660.532 
Akten  
 
 

 
 
 
§ 226 
Bergåsa planskildhet – godkännande av avtal avseende 
genomförande och förskottering mellan Trafikverket Region Syd 
och Karlskrona kommun 
 
Befintlig plankorsning mellan Valhallavägen och järnvägen i Bergåsa 
regleras med bomanläggning. 
Järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda kommer att byggas om 
under 2012-13. Då banan åter öppnas för trafik år 2013 kommer 
sannolikt dagens trafik, som omfattar 52 persontåg per dygn, att 
utökas till 72 tåg per dygn. Med framtida planerad Pågatågstrafik 
förväntas 108 tåg per dygn trafikerar korsningen utöver detta kan 
korsningen även komma att trafikeras av godståg. 
 
En utveckling med täta bomfällningar kommer att innebära påtagligt 
förlängda restider för många resenärer och en försämrad tillgänglighet 
till kollektivtrafiken. I nära anslutning till Bergåsa station ligger 
Blekingesjukhuset och Blekinge Tekniska Högskola som utgör viktiga 
målpunkter. Stationen fyller en viktig funktion för såväl buss- som 
tågresenärer då den trafikeras av både lokal och regional busstrafik 
där i princip samtliga busslinjer trafikerar berörd plankorsning. 
Trafikflödet är i snitt ca 40 bussar per timme och vid högtrafik ca 60 
bussar per timme. Den totala trafikvolymen i korsningen är ca 7 000 
fordon per dygn. 
Även många gåenden och cyklister (1 500 – 2 000 per dygn) har 
behov av att kunna passera korsningen på ett trafiksäkert sätt. 
 
Med hänsyn till ovanstående problembild finns ett uppenbart behov av 
en planskildhet mellan väg och järnväg i Bergåsa. Åtgärden bedöms 
få positiva effekter för trafikflödet och kollektivtrafiken i området samt 
bidra till ökad säkerhet för gående och cyklister. Aktuell korsning 
berör upprustningen av Kust till kustbanan, delen Emmaboda – 
Karlskrona, som delvis finansieras genom bidrag på 160 miljoner 
kronor genom EU-projektet Motorways of the Sea (MoS). 
 
Åtgärden innebär slopning av befintlig plankorsning mellan 
Valhallavägen och järnvägen samt byggnation av en planskildhet i 
form av en vägbro över järnvägen med ny anslutning till Sunnavägen i 
ett läge ca 500 meter söder om befintlig plankorsning. Ekorrvägen 
breddas något för dubbelriktad trafik.     Forts 
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§ 226 forts 
Bergåsa planskildhet – godkännande av avtal avseende 
genomförande och förskottering mellan Trafikverket Region Syd 
och Karlskrona kommun 
 
Åtgärden omfattar även en gång- och cykeltunnel under järnvägen, 
ungefär i samma läge som befintlig plankorsning.   
  
Den södra plattformen rivs och stationen med angöring för bussar 
samordnas med den norra plattformen som förlängs något. I 
anslutning till gång och cykeltunneln anordnas hållplatser för buss 
med god anslutning till stationsläget 
 
Ansvarsfördelning  

 Trafikverket svarar för projektering och genomförande av 
åtgärden. Kommunen ska beredas tillfälle att ta del av 
upprättade handlingar.  

 Kommunen upprättar detaljplan för området. Detaljplanen 
måste ha vunnit laga kraft senast den 1 februari 2013. 

 Kommunen ska tillhandahålla den mark som erfordras för 
genomförande av åtgärden senast den 1 februari 2013. 

 
Trafikverket äger järnvägsanläggningarna och svarar för drift och 
underhåll av dessa. 
 
Kommunen kvarstår som väghållare för befintliga vägar som berörs 
och blir också väghållare för den nya vägbron samt ny gång- och 
cykeltunnel. Kommunen sköter och bekostar drift och underhåll samt 
eventuell förnyelse och framtida åtgärder. 
 
Finansiering 
Totalkostnaden för projektet har bedömts till 62 miljoner kronor. I 
totalkostnaden ingår projektering, projektledning, erforderliga 
undersökningar och genomförande av åtgärden.  Parterna står för 50 
% vardera av verklig kostnad. Trafikverket har ett tak på max 10 % 
överskridande för sin del av bedömd totalkostnad. Kostnader som 
överstiger detta står kommunen för.  
 
Trafikverket har inga medel för åtgärden i gällande planer. En 
förutsättning för genomförande av åtgärden är att kommunen 
förskotterar Trafikverkets del av kostnaderna. För detta gäller ett 
separat förskotteringsavtal. Räntekostnad och ersättning för 
kostnadsutvecklingen mellan byggtidpunkten och tidpunkten för 
återbetalning medges inte. 
 
                                                                Forts 
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§ 226 forts 
Bergåsa planskildhet – godkännande av avtal avseende 
genomförande och förskottering mellan Trafikverket Region Syd 
och Karlskrona kommun 
 
Giltlighet 
Genomförandeavtalet är giltigt från och med den tidpunkt det 
undertecknats av parterna och under förutsättning: 

 att Karlskrona kommunfullmäktige godkänner upprättat 
genomförandeavtal 

 att upprättat förskotteringsavtal undertecknats av parterna, 

 att regeringen godkänner kommunens förskottering och 
Trafikverkets återbetalning enligt detta avtal,  

 att för åtgärden nödvändig detaljplan vinner laga kraft senast 
den 1 februari 2013. 

 
Kommunledningsförvaltningens bedömning 
I avtalen framgår att parterna står för 50 % vardera av de verkliga 
kostnaderna. Kostnaden är bedömd till 62 mnkr och Karlskrona 
kommun förskotterar ett belopp av 31 miljoner kronor som motsvarar 
Trafikverkets del av beräknad totalkostnad. Trafikverket har ett tak på 
max 10 % överskridande för sin del av bedömd totalkostnad. 
Kostnaderna som överstiger detta står kommunen för.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan inte bedöma risken för 
kostnadsfördyrningar utöver 10 % av bedömd totalkostnad, som då 
kommunen ensam ska stå för, utan förutsätter att Tekniska nämnden i 
sin beredning av ärendet har hanterat denna risk. Vidare förutsätts att 
Tekniska nämnden i sin budget avsatt medel för att täcka drift och 
underhåll av ny vägbro samt ny gång- och cykeltunnel. 
 
I kommunens budget finns medel avsatta för att täcka de 
kapitalkostnader som uppstår då kommunen förskotterar Trafikverkets 
del av kostnaderna. Medel motsvarande, 500 tkr för år 2012 
1 500 tkr för år 2013 och 2 000 tkr för år 2014 och år 2015 finns 
tillgängliga för detta ändamål. Kommunledningsförvaltningen noterar 
att det idag inte finns någon betalplan där det framgår när Trafikverket 
återbetalar förskotterade medel till kommunen. 
  
En förskottering om maximalt 34 mnkr innebär att kommunen behöver 
externfinansiera sig med motsvarande belopp. Kommunens låneram 
behöver därför utökas från nuvarande 921,2 mnkr till 955,2 mnkr 
vilket innebär att ramen för den samlade verksamhetens externa 
upplåning behöver utökas till 4 916 mnkr år 2013. 
 
  Forts 
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§ 226 forts 
Bergåsa planskildhet – godkännande av avtal avseende 
genomförande och förskottering mellan Trafikverket Region Syd 
och Karlskrona kommun 
 
Ordförande och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att godkänna förslag tillgenomförandeavtal samt förskotteringsavtal 
avseende byggande av planskildhet mm. i Bergåsa,  
 
2. att utöka Karlskrona kommuns låneram från 921,2 mnkr till 955,2 
mnkr och att därmed höja den av kommunfullmäktige beslutade 
ramen för den samlade verksamhetens externa  upplåning år 2013 
med motsvarande belopp, samt 
 
3. att fastställa angivna ramar för upplåning, utlåning och 
borgensteckning i enligt med bilaga 3 Budget 2013  - KF ramar för 
upplåning, utlåning och borgensteckning år 2013 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.43.214  
Akten  
 
 
 

 
 
§ 227 
Antagande av detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa-
Blå Port. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 
september 2012, § 268, föreslagit kommunfullmäktige att anta 
rubricerade detaljplan. 
 
Planens huvudsakliga syfte är att ge möjlighet för en planskild 
korsning med en vägbro för allmän vägtrafik över järnvägen i 
Bergåsa/Blå Port i höjd med Galgamarken och Wämöskolan. Det ska 
även ges förutsättning för en separat planskild gång- och cykeltunnel 
under järnvägen i höjd med befintlig korsning i Bergåsa.  
Syftet är att öka trafiksäkerheten för såväl skyddade som oskyddade 
trafikanter samt förbättra för kollektivtrafiken och framtida ökade 
trafikflöden på väg och järnväg. Syftet är även att ett nytt 
tillgänglighetsanpassat plattformsläge uppförs i samma läge som 
dagens norra plattform samtidigt som den södra tas bort. 
 
Planen ska ge förutsättning för ny plats för Blomsterkioskens 
verksamhet. 
 
Planarbetet föranleds av Trafikverkets upprustning av järnvägen 
mellan Emmaboda – Karlskrona. Genom att Trafikverket har ansvar 
för projektering och genomförande av planen så är deras planering att 
åtgärderna påbörjas med start år 2014. 
 
Bergåsa stations ligger cirka 2,5 km norr om Karlskrona centrum. Intill 
stationen ligger en plankorsning belägen mellan Valhallavägen och 
järnvägen. I nära anslutning till Bergåsa station ligger 
Blekingesjukhuset och Blekinge Tekniska Högskola. Aktuell korsning 
är en viktig knutpunkt i Karlskronas västra delar och är belägen i 
anslutning till sjukhusområdets sydvästra hörn. 
 
Här korsar Krutviksvägen – Valhallavägen järnvägen och de med 
järnvägen parallella gatorna, från norr, Gamla Infartsvägen på östra 
sidan järnvägen och Sunnavägen på västra sidan. Gatorna ovan ingår 
i huvudgatunätet. På östra sidan, söder om korsningen och parallellt 
med järnvägen, går lokalgatan Ekorrvägen mellan järnvägen och 
kyrkogården. På västra sidan i anslutning till Valhallavägen finns 
Bergåsa centrum. Här finns bland annat kiosk, café och närbutik. 
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§ 227 forts 
Antagande av detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa-
Blå Port. 

 
Söder om planområdet ligger den kommunala skolan Wämöskolan, 
årskurs 6-9 samt friskolan Musikugglans två avdelningar med 
årskurser f-9. Inom området för ny vägsträckning ligger en tennisplan 
och parkering. 
 
Planområdet är cirka 5,3 ha. 

 
De största fastigheterna som berörs av detaljplanen är Karlskrona 
5:12, 5:20 och Ingenjören 5. Samtliga fastigheter ägs av Karlskrona 
kommun. Även Annebo 8 och del av järnvägsfastigheten berörs av 
detaljplanen. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
 1. att anta detaljplanen för del av Karlskrona 5:12 m fl,  
 Bergåsa – Blå Port, samt 
 
 2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms 
 innebära betydande miljöpåverkan. 
 ____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.338.006 
Akten  

 
 
 
 
§ 228 
Sammanträdesplan år 2013 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskott 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan för år 2013 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, allmänna utskottet, utvecklingsutskottet, 
näringslivsutskottet, ekonomi och utvecklingsutskottet, samt tider för 
inlämning och beredning. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta sammanträdesplan för år 2013. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.254.016 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 229 
Förslag till oljeskyddsplan för Blekingekusten- Karlskrona 
kommun. 
 
Beredskapssamordnare Elina Tyrberg-Flink föredrar ärendet. 

  

Karlskrona kommun har tillsammans med kustkommunerna och 
räddningstjänsterna i Blekinge tagit fram en gemensam 
oljeskyddsplan för Blekinge län inom ramen för det EU-
finansierade projektet Baltic Master II. Syftet med en 
oljeskyddsplan är att stärka beredskapen inför och vid en 
oljeolycka till havs. Konsekvenserna av en oljeolycka drabbar 
sällan bara en kommun och samordning av insatser blir därför 
nödvändiga för att bästa möjliga resultat ska uppnås. 
 
Karlskrona kommun har sedan tidigare en Oljeskyddsplan för 
Karlskrona kommun (2007) som har utgjort en del av underlaget i 
framtagandet av den regionala planen. Oljeskyddsplan för 
Blekingekusten – Karlskrona kommun föreslås ersätta tidigare 
plan och kan nyttjas både före, under och efter en oljeolycka till 
havs. Planen beskriver de parametrar och frågeställningar som 
blir aktuella vid en oljeolycka och kan användas som 
kunskapskälla för att stärka förmågan att hantera dess 
konsekvenser. 
 
Bilagorna innehåller checklistor, kartor och kontaktuppgifter som 
kan användas när olyckan väl har inträffat. De kommunspecifika 
avsnitt som presenteras beskriver de detaljer och ramverk som 
styr arbetet i respektive kommun och syftar till att beskriva hur 
kommunen ska agera och organisera sig för att tillgodose de 
behov som uppstår.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 4 september 
2012, § 197 att ärendet skulle utgår.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 september 2012 
tillstyrkt förslaget. 
   Forts 
 
 
 



 

                                                                                                   

                                                                                                              2 oktober 2012 31 

 

 
 
§ 229 
Förslag till oljeskyddsplan för Blekingekusten- Karlskrona 
kommun. 
 
Yrkande  
Tommy Olsson (KD) yrkar att Kustbevakningen kommer till 
kommunstyrelsens allmänna utskott och ger en redovisning på 
samarbetet med de olika aktörerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att Kustbevakningen kommer till kommunstyrelsens allmänna utskott 
och ger en redovisning på samarbetet med de olika aktörerna. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att anta oljeskyddsplan för Blekinge kusten-  Karlskrona kommun 
med kommunspecifika avsnitt, samt  
 
2. att upphäva oljeskyddsplan för Karlskrona kommun antagen 31 
maj 2007 § 78. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.163.041 
Socialnämnden 
Revisionen 
Akten  

 
 
 
§ 230 
Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet. 
 
Ekonomichef Per Jonsson, VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och 
personalchef Anneli Ekström föredra 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 ska det lämnas förslag på 
förändring av de av kommunfullmäktige fastställda målen.  Forts 
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§ 230 forts 
Delårsrapport per den 31 augusti 2012 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. Vidare så ska nämnden inkomma med konsekvensbeskrivning 
av vad dess förändrade ambitioner skulle leda till. 
 
Den nu föreliggande prognosen pekar på ett helårsresultat för 
kommunen om +63,4 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 26 mnkr för det 
ekonomiska biståndet. Underskottet tillåts täckas inom den positiva 
årsprognosen för kommunen. Socialnämnden har dock 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.  
 
Vi dagens sammanträde överlämnas ett beslut från sammanträdet 
den 18 september 2012, § 99, med AB Karlskrona Moderbolag.  
I beslutet begär styrelsen avsteg från resultatkravet för Affärsverken 
AB med dotterbolag för år 2012 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen för egen del 
 
1. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2012 
 
2. att uppdra till socialnämnden att till kommunstyrelsens 
sammanträde i november redovisa förslag till åtgärder som leder till 
att kostnaderna för placeringar minskar 
 
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, 
 
2. att nämnderna därmed skall anpassa sin verksamhet till de 
tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar för 
verksamhetens mål. 
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§ 230 forts 
Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet. 
 
3. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som 
prognostiserar ett negativt utfall för helår 2012, att vidta åtgärder för 
att uppnå en ekonomi i balans och att dessa redovisas senast i 
samband med uppföljning per den 31 oktober 2012, 
 
4. att med undantag från beslutet enligt att-sats 3 godkänna ovan 
beskrivna hantering av socialnämndens befarade avvikelse,  
 
5. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2012, samt  
 
6. att beviljar avsteg från resultatkravet för Affärsverken AB med 
dotterbolag för år 2012. 
____   
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Kommunfullmäktige KS2012.222.004 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 231 
Balansförteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag den 1 september 2012   
 

Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om 
handläggning av motioner: en motion/medborgarförslag bör beredas, 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta 
och vad som kommit fram anmäls till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen/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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Kommunfullmäktige KS.2009.781.770 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 232 
Kommunalisering av hemsjukvården. 
 
Kommunerna har idag ansvar för hälso- och sjukvård för dem som 
bor i särskilda boenden, bostad med särskild service och dem som 
vistas i dagverksamhet samt daglig verksamhet. Bakgrunden till 
förslaget att kommunalisera hemsjukvården i Blekinge är att tidigare 
utredningar och huvudmannaskapsförändringar har visat att det är 
bättre ur den enskildes perspektiv att det är samma huvudman som 
ansvarar både för de sociala och medicinska insatserna i hemmet. 
 
Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län har diskuterats 
under lång tid och i samband med landstingets införande av Hälsoval 
2010 erbjöds kommunerna att överta hemsjukvården. Dock kunde 
inte en enighet i länet uppnås och därmed föll frågan 2010. Ett 
resultat av 2010 års hemsjukvårdsdiskussion blev dock att en 
gemensam samverkansnämnd inrättades för i huvudsak upphandling, 
drift och distribution av hjälpmedel.  
 
I länet har frågan ånyo diskuterats och hemsjukvården i Blekinge Län 
föreslås nu kommunaliseras från och med 1 januari 2013. 
 
Kommundirektörerna och landstingsdirektören är ense om att föreslå 
att hemsjukvården kommunaliseras och har tagit fram en gemensam 
skrivelse i ärendet, Förslag till avtal, Beräkningsunderlag för 
hemsjukvården. Tjänstemän från landsting och kommun har också 
tagit fram en beskrivning av vad avtalet innebär i utredningen 
”Hemsjukvårdens uppdrag i Blekinge – kommentarer till Avtal om 
övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende”. 
 
Förslaget är att huvudmannaskapet för hemsjukvården ska överföras 
från landstinget Blekinge till länets fem kommuner fr.o.m. den  
1 januari 2013 och att den ekonomiska regleringen sker genom 
skatteväxling med 32 öre 
 
Äldrenämnden har behandlat ärendet och ser positivt på en 
kommunalisering, liksom Handikappnämnden. 
 
                                                                                              Forts 
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§ 232 forts 
Kommunalisering av hemsjukvården. 
 
Kommunfullmäktige har nu att behandla ärendet och att antingen 
godkänna Avtal om övertagande av ansvar för vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i sin helhet eller att inte göra det. 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att i sin helhet godkänna ”Avtal om övertagande av ansvar för vissa 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende” mellan landstinget 
Blekinge och kommunerna i Blekinge län i enlighet med upprättat 
förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive 
landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut,  
 
2. att vid fastställande av skattesatsen för år 2013 beakta 
skatteväxlingen på 32öre per skattekrona som finansierar 
kommunens övertagande av hemsjukvården mm,  
 
3. att Karlskrona kommun hemställer, tillsammans med länets övriga 
kommuner och Landstinget Blekinge, till finansdepartementet att de 
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om 
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,32 procentenheter för 
kommunerna och sänks med 0,32 procentenheter för landstinget, 
 
4. att i samverkan mellan landstinget och kommunerna ta fram förslag 
till reglemente för en, mellan huvudmännen, gemensam nämnd eller 
annan samverkansform och redovisa detta förslag senast årsskiftet 
2012-2013 för respektive huvudman, samt 
 
5.att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
____ 
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Kommunfullmäktige KS2012.343.107 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 233 
Ändring i AB Arena Rosenholm Karlskrona bolagsordning med 
anledning av namnbyte. 
 
AB Karlskrona Moderbolag har vid sammanträde den 27 september 
2012, § 4, föreslagit kommunfullmäktige att besluta om namnändring 
till ”Utveckling i Karlskrona AB” i bolagsordningen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att besluta om namnändring från AB Arena Karlskrona till 
utveckling i Karlskrona AB, samt 
 

2. att bolagsordningen ska överlämnas på extra stämma efter 
kommunfullmäktiges beslut. 
___ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.21.610 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 234 
Svar på motion om lärlingsbyggen. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 januari 2012 
§ 4 av Lars Hildingsson (S). Förslaget är att kommunen under 2012 
startar upp minst ett lärlingsbygge. 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 7 september 2012 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram skall under tre år 
ge eleverna kunskaper och färdigheter i ett byggyrke. Efter det väntar 
en lärlingstid på ca två år för att de skall få sitt yrkesbevis. Under 
sista året skapar många elever kontakter med branschen och får ofta 
fortsätta som lärling på ett företag. På grund av få byggprojekt i 
Blekinge är detta emellertid ett förhållande som för närvarande 
minskar i omfattning. Att skapa lärlingsbyggen för att fler ska få sitt 
yrkesbevis är det i sig positivt. Det måste emellertid balanseras mot 
det lagstadgade krav gymnasieskolan har att tillsammans med 
branschen ge varje elev minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, 
vilket kommunen i dag har svårigheter att klara.  
 
Tekniska förvaltningen har yttrat sig och ställer sig positiv till 
motionens syfte att ge ungdomar möjlighet att fullfölja sin 
lärlingsutbildning. Det är dock svårt att finna lämpliga byggprojekt 
som kan bedrivas som ett lärlingsbygge. Fastighetsverksamhetens 
egenregiverksamhet, byggservicegruppen, är idag inriktad mot 
fastighetsunderhåll. Byggprojekt i form av nyproduktion upphandlas 
idag uteslutande på entreprenadmarknaden. Ett sätt att tillgodose 
motionens intention är att knyta lärlingar till byggservicegruppen En 
sådan lösning kan inte kallas lärlingsbygge men uppfyller samma 
syfte.  
 
Ett stöd i att hitta lärlingsplatser inom det privata näringslivet kan vara 
att vid kommande upphandlingar av byggentreprenader införa en 
klausul om att byggaren måste ha minst 1-2 lärlingar beroende på 
byggprojektets storlek. Det finns inga hinder för detta inom Lagen om 
offentlig upphandling (LOU), däremot kan man inte ställa krav på 
vilka eller var lärlingarna kommer från.                     Forts 
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§ 234 forts 
Svar på motion om lärlingsbyggen. 
 
Arbetsmarknadsenheten (AME) inom kommunledningsförvaltningen 
har kontinuerligt uppdrag inom restaurering och mindre byggprojekt. 
Dessutom finns beslut om att projektera två kommande byggprojekt 
på Bubbetorps Gård som skulle kunna vara lämpliga projekt för 
ungdomar tillsammans med deltagare och personal från AME detta 
under förutsättning att finansiering som täcker materialkostnaderna 
till byggnationerna finns.  
 
Det är positivt för verksamheten på Bubbetorps Gård att även få dit 
viss utbildning i samarbete med gymnasieskolan. Det kan också bli 
en förlängning för 1-2 elever som skulle kunna ha sitt 
arbetsplatsförlagda lärande på gården. Byggprojekten avser två 
fastigheter varav en skall restaureras fullt ut och en skall byggas upp 
från grunden. Det senare skulle kunna vara lämpligt som ett 
kombinerat arbetsmarknadsprojekt/lärlingsbygge. AME skall under 
hösten 2012 starta planeringen av verksamhetsinnehåll i 
fastigheterna för att därefter anlita arkitekter för att ta fram ritningar. 
AME kan också hantera administration och handledning tillsammans 
med gymnasieskolans byggprogram. 
 
Vad som ovan redovisats visar på möjligheter att tillgodose 
motionens intentioner med lärlingsbyggen. Däremot bedömer 
kommunledningsförvaltningen att det inte finns förutsättningar för 
kommunen att tillstyrka motionens förslag i sak, d.v.s att kommunen 
under 2012 startar minst ett lärlingsbygge.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen härmed är besvarad. 
___ 
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Kommunfullmäktige  KS.2012.188.050 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 235 
Svar på motion angående hållbar upphandling. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2012 § 
51 av Christina Mattisson (S). Förslaget är att Karlskrona kommun 
ska följa miljöstyrningsrådets kriterier vid offentlig upphandling. 
 
Serviceförvaltningen har den 16 augusti 2012 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att upphandlingsenhetens 
handlingar tillvaratar sedan 2008 miljöstyrningsrådets kriterier och 
anpassar Karlskrona kommun upphandlingar efter dessa där så är 
möjligt. 
 
Upphandlingsenheten har även i uppdrag att ta fram en ny 
upphandling och inköpspolicy med riktlinjer, enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 21 juni 2011, § 104. 
 
I policyn kommer miljö- och sociala krav att ingå. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen härmed är besvarad. 
___ 
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Kommunfullmäktige  KS.2012.22.610 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 236 
Svar på motion om lärlingsklausuler. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 januari 2012 
§ 4 av Lars Hildingsson (S). Förslaget är att kommunen och dess 
bolag inför lärlingsklausuler vidoffentlig upphandling där så är möjligt. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 18 juni 2012 § 64 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de har 
tilldelats ärendet för yttrande och ställer sig  
positiv till motionen och ser inga principiella hinder mot att införa en  
särskild lärlingsklausul vid offentlig upphandling av  
byggentreprenader. Avgörande är att en sådan klausul inte kan  
uppfattas diskriminerande av någon anbudsgivare. En förutsättning är  
också att entreprenaden är av tillräcklig omfattning så att vald  
entreprenör rimligt kan organisera lärlingsutbildningen.   
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
___  
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Kommunfullmäktige  KS.2011.500.512 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 237 
Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsade åtgärder på 
Kungsmarksvägen. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 
november 2012 § 166 av Ingemar Karlsson. Förslaget är 
hastighetsbegränsade åtgärder på Kungsmarksvägen. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 4 juni 2012 § 42 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 

Kungsmarksvägen är skyltad som huvudled med en relativt bred 
körbana som inbjuder till höga hastigheter. Skyltad hastighet är  
50 km/tim dvs. i likhet med vad som föreslås i medborgarförslaget.  
I samband med att den så kallade ”Zebralagen” infördes i slutet på  
90-talet var avsikten att den faktiska hastigheten i anslutning till 
obevakade övergångsställen, genom skyltning och fysiska åtgärder, 
ej skulle vara högre än 30 km/tim. Längs Kungsmarksvägen finns 
sedan en längre tid tillbaka ett antal obevakade övergångsställen som 
därmed borde ha tagits bort eller på sikt ”30-säkras”. 
 
I medborgarförslaget föreslås att ett nytt övergångsställe med 
trafikljus placeras ut mittför Kungsmarksvägen 31. Enligt tekniska 
förvaltningens uppfattning är det ej ekonomiskt rimligt att sätta upp 
trafikljus på denna typ av väg. 
 
I ett nyligen framarbetat förslag till hastighetsplan ”Rätt fart i staden” 
för Karlskrona kommun föreslås nya hastigheter på många av 
kommunens vägar. Förslaget är ännu ej politiskt behandlat i 
kommunen. 
 
I avvaktan på den politiska behandlingen av den så kallade 
hastighetsplanen och en policy för hur nya övergångsställen skall  
30-säkras för oskyddade trafikanter, bör inga nya övergångsställen 
tillkomma på Kungsmarksvägen 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
___ 
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Kommunfullmäktige  KS.2012.99.512 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 238 
Svar på medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten längs 
Tennvägen i Torskors industriområde. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 
mars 2012 § 35 av Malin Radegård. Förslaget är att öka 
trafiksäkerheten längs Tennvägen i Torskors industriområde. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 18 juni 2012 § 63 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en eventuell 
utbyggnad av en gc-väg enligt medborgarförslaget skall ställas mot 
behovet av andra nödvändiga trafiksäkerhetsåtgärder och för 
närvarande kan tekniska förvaltningen ej prioritera den föreslagna  
gc-vägen.  
  
I nuläget finns målade gång/cykelfält längs Tennvägens båda sidor på  
sträckan Stålvägen-Silvervägen. Asfaltering av Tennvägen från  
Silvervägen och ca 800 m norrut är nu aktuellt och i samband därmed  
kommer även på denna vägdel att målas gång/cykelfält längs vägens  
båda sidor. I samband därmed kommer även befintliga målade  
gång/cykelfält längs Tennvägens södra del att bättringsmålas. 
 
För Tennvägens resterande vägdel norrut (ca 300 m) bedöms trafiken  
vara av mindre omfattning och kan i nuläget ej prioriteras för ny  
beläggning men när så sker kommer även denna vägdel att ges  
målade gång/cykelfält.  
 
Utöver detta finns det en gc-väg utmed Stålvägen hela vägen från  
Vedeby gata till Bastasjö friluftsområde för de som har detta område  
som målpunkt. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
___ 

 
 
  
  
 



 

                                                                                                   

                                                                                                              2 oktober 2012 45 

 

 
 
Kommunfullmäktige  KS.2012.3.512 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 239 
Svar på medborgarförslag om utplacering av vägbula/farthinder 
på Knösövägen. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
januari 2012 § 4 av Jens Agerström. Förslaget är önskemål om 
utplacering av vägbula/farthinder på Knösvägen, ungefärlig placering 
utanför Knösövägen 67. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 maj 2012 § 55 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de kan 
instämma i att någon form av hastighetsdämpande åtgärder borde 
ske och föreslår att två vägbulor anordnas, dels söder om utfarten 
från Valfridas väg och dels intill de tre fastigheter som ligger utmed 
Knösövägen strax söder om korsningen med Bengtsavägen t ex 
mittför Knösövägen 67, dvs. i enlighet med medborgarförslaget. I 
samband därmed bör man även tillse att siktröjning utföres i 
korsningen Knösövägen/Valfridas väg både på intilliggande tomtmark 
och på kommunal mark. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 september 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande  
Sophia Ahlin (M) och Oscar Dyberg (S) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets mot Sophia 
Ahlins och Oscar Dybergs bifallsyrkande till medborgarförslaget och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla medborgarförslaget. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.171.489 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 240 
Svar på medborgarförslag om att djurcirkusar blir förbjudet inom 
Karlskrona kommun. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
april 2012 § 51 av Ullamila Haig. Förslaget är att djurcirkusar blir 
förbjudet inom Karlskrona kommun. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 16 augusti 
2012 § 236 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
Den offentliga djurskyddstillsynen utförs numera av Länsstyrelsen. 
Kommunen har således inte mandat att utföra tillsyn av cirkusdjur. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen besvarade 2007-08-21 ett liknande 
medborgarförslag, vilket Kommunfullmäktige beslutade om den 28-29 
november 2007 § 178, med följande lydelse: 
 
En cirkusföreställning betraktas, enligt ordningslagen 2 kap 2 §, som 
en allmän förekomst. En kommun får, i enlighet med 3 kap 
ordningslagen, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
 
Dock får kommunen inte fatta ett beslut genom vilket man bestämmer 
att kommunen ej skall upplåta allmän mark till cirkusevenemang där 
levande djur ingår. 
 
Ett sådant beslut strider mot 3 kap 8 § ordningslagen.  
(Dom i Länsrätten i Jönköpings län 13 maj 2005). 
 
Yrkande  
Sofia Bothorp (MP) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet. 
 

 Särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen beslutar att Sofia Bothorps yttrande får bifogas 
protokollet, protokolls bilaga 2. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige KS.2012.357.040 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 241 
Förslag angående en mellankommunal utjämning vid 
kommunalisering av hemsjukvården. 
 
Under förutsättning av att beslut fattas om en kommunalisering av 
hemsjukvården i Blekinge föreslås en mellankommunal utjämning 
under en treårsperiod.  
 
Landstinget har under den senaste tiden jämnat ut resurserna mellan 
länets kommuner, men trots detta kvarstår en skillnad mellan hur 
landstingets kostnader i verkligheten är fördelade mellan 
kommunerna och den ökade skatteintäkt som respektive kommun 
beräknas få efter höjd kommunal skattesats. 
 
Förslaget om mellankommunal utjämning innebär att Karlskrona 
kommun, Karlshamns kommun och Sölvesborgs kommun under tre år 
ska utge ersättning till Ronneby och Olofströms kommuner. Syftet 
med den mellankommunala utjämningen är att skapa tidsmässiga 
förutsättningar för de två sistnämnda kommunerna att bättre anpassa 
verksamheten kostnadsbild till den faktiska intäktsnivån i form av 
ökade skatteintäkter. För Karlskrona kommuns del innebär det att den 
merintäkt i förhållande till den kostnadsmassa som övertas initialt inte 
kan nyttjas fullt ut för utveckling av verksamheten. Det är dock viktigt 
att framhålla att den mellankommunala utjämningen inte utgör någon 
begränsning i förhållande till den verksamhet som övergår till 
kommunalt ansvar. 
 
Under 2013 föreslås hela kostnadsskillnaden utjämnas för att sedan 
trappas av med en tredjedel per år 2014 och 2015. Sista året med 
utjämning blir således 2015. Första årets utbetalningar för Karlskrona 
kommun uppgår till 941 000 Skr till Olofströms kommun och 
1 052 000 Skr till Ronneby kommun, totalt 1 994 000 Skr för 2013. 
Utbetalningarna sker per den 30 juni respektive år. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna en mellankommunal utjämning under åren 2013-2015 
enligt bilaga, med full utjämning år 2013 och därefter en reduktion 
med en tredjedel per år. 
___ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.359.040 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 242 
Förslag till extra underhållsinsatser resterande del av 2012. 
 

Delårsrapporten per 31 augusti 2012 utvisar att Karlskrona kommun 
förväntas uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat med 63 mnkr per 
2012-12-31.  

Främsta anledningen till det positiva resultatet står att återfinna i 
engångsintäkter, 60 mnkr från AFA avseende återbetalning av AGS-
premier för 2007 och 2008, samt 6,9 mnkr från Kommuninvest 
utgörande i bolaget konsoliderade överskott. Det förstnämnda 
beloppet är såväl resultat- som likvidpåverkande. Det andra beloppet 
påverkar resultatet positivt men kommer inte att omsättas i en likvid 
transaktion. Medlen återinvesteras i stället omedelbart i 
Kommuninvest.  

Det beräknade resultatet för 2012 är inte varaktigt över tiden, men 
medger att kommunfullmäktige genom särskilda beslut kan 
genomföra extra ordinära insatser under 2012.  

Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen, efter 
samråd med tekniska förvaltningen, att särskilda medel för extra 
underhållsinsatser avsätts. Dessa insatser ska påbörjas och i allt 
väsentligt avslutas under 2012. De särskilda medel som avsätts får 
inte användas för andra ändamål än vad som framgår nedan, och 
eventuella ej nyttjade medel ska återredovisas i bokslut 2012.  

Tekniska förvaltningen bedömer det som möjligt att påbörja och under 
2012 avsluta extra underhållsinsatser inom följande huvudområden; 

Gator           3,3 Mnkr 
Parker         3,7 Mnkr 
Hamnar       3,0 Mnkr 
Fastigheter  6,5 Mnkr 
Summa      16,5 Mnkr 

Inom ramen för det totala beloppet, och med en huvudsaklig inriktning 
enligt ovanstående fördelning uppdras åt Tekniska nämnden att göra 
erforderliga detaljerade prioriteringar.  

Forts 
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§ 242 forts 
Förslag till extra underhållsinsatser resterande del av 2012. 
 

I samband med bokslut för 2012 ska nämnden mer i detalj redovisa 
vilka åtgärder som möjliggjordes genom dessa särskilda medel. 

Tekniska förvaltningen ska löpande hålla 
kommunledningsförvaltningen informerad om hur nyttjandet av de 
särskilda medlen fortskrider.  

Tillskottet 2012 av dessa särskilda medel för extra underhållsinsatser 
utgör inte någon förskottering av 2013 års anslag. Finansiering sker 
inom ramen för det för 2012 prognostiserade positiva resultatet för 
Karlskrona kommun. Med allt annat oförändrat i den upprättade 
delårsrapporten minskar således kommunens prognostiserade 
resultat med 16,5 mnkr.  

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

1. att uppdra åt Tekniska nämnden att under resterande del av 2012 
påbörja och slutföra extra underhållsinsatser till ett värde av högst 
16,5 mnkr,  

2. att uppdra åt Tekniska nämnden att dels göra erforderliga 
detaljerade prioriteringar av de extra underhållsinsatserna, dels i 
bokslut 2012 i detalj redovisa vidtagna åtgärder  

3. att anvisade resurser inte får användas för andra ändamål eller 
balansera andra kostnader inom de verksamhetsområden som 
Tekniska nämnden ansvarar för, samt  

4. att kostnaden för dessa extra underhållsinsatser ska belasta 
kommunens resultat 2012. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.358.040 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 243 
Förslag om att under 2012 ej ianspråkta obeskattade reserver 
inom Blekingetrafiken. 
 
Delårsrapporten per 2012-08-31 utvisar att Karlskrona kommun 
förväntas uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat med 63 mnkr per 
2012-12-31. 
 
Främsta anledningen till det positiva resultatet står att återfinna i 
engångsintäkter, 58,9 mnkr från AFA avseende återbetalning av 
AGS-premier för 2007 och 2008, samt 6,9 mnkr från Kommuninvest 
utgörande i bolaget konsoliderade överskott. Det förstnämnda 
beloppet är såväl resultat- som likvidpåverkande. Det andra beloppet 
påverkar resultatet positivt men kommer inte att omsättas i en likvid 
transaktion. Medlen återinvesteras i stället omedelbart i 
Kommuninvest. 
 
Det beräknade resultatet för 2012 är inte varaktigt över tiden, men 
medger att kommunfullmäktige genom särskilda beslut kan 
genomföra extra ordinära insatser under 2012. 
 
Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen att 
Karlskrona kommun under 2012 inte ianspråktar något av sin del av 
kvarvarande obeskattade reserver inom Blekingetrafiken. 
 
Kommunens andel av reserven uppgick 2011-12-31 till 21 895 kkr 
enligt uppgift från Blekingetrafiken. Den ursprungliga planeringen gav 
uttryck för att kommunen från reserven skulle ianspråkta 6,3 mnkr 
under 2012, vilket på så sätt skulle bidra till att täcka del 
av kommunens totala beräknade kostnad på 68,8 mnkr. Kommunens 
nettokostnad skulle således ursprungligen uppgå till 62,5 mnkr, vilket 
också är det belopp som ingår i kommunens prognos. Förslaget att 
inte ianspråktaga delar av reserven innebär att kommunens 
nettokostnad 2012 nu ökar med 6,3 mnkr. 
 
Finansiering sker inom ramen för det för 2012 prognostiserade 
positiva resultatet för Karlskrona kommun. Med allt annat oförändrat i 
den upprättade delårsrapporten minskar således kommunens 
prognostiserade resultat genom den här åtgärden med 6,3 mnkr.  
     Forts 
 



 

                                                                                                   

                                                                                                              2 oktober 2012 51 

 

 
 
 
§ 243 forts 
Förslag om att under 2012 ej ianspråkta obeskattade reserver 
inom Blekingetrafiken. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att Karlskrona kommun för år 2012 avstår från att disponera 
tidigare planerade 6,3 mnkr av kvarstående obeskattade reserver 
inom Blekingetrafiken, samt 
 
2. att kommunens därmed ökade redovisade nettokostnad för 
kollektivtrafik ska belasta kommunens resultat 2012 
___ 
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§ 244 
Anmälningsärende 
 
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2. Sveriges komuner och Landsting  
a) 12:40 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016 
b) 12:43 Lagändring i socialförsäkringsbalken samt överenskommelse 
om ändring i allmänna bestämmelser. 
c) Vad koster verksamheten i din kommun, Bokslut 2012. 
3. Förändring av befattningsinnehavare vid Karlskrona kommuns 
Mark- och exploateringsenhet. 
4. Månadsrapport internbanken juni 2012. 
5. Månadsrapport internbanken juli 2012. 
6. Yttrande över miljömål M 863-12, ansökan om tillstånd enligt 9 och 
11 kap miljöbalken för utökad verksamhet och grundvattenbortledning 
vid ABB:s anläggning på Verkö i Karlskrona kommun, Blekinge län 
7. Tekniska nämnden 12-06-18, § 68, strukturering av parkering och 
enkelriktning av trafik i Kristianopel. 
8. Protokoll Cura Individutveckling 2012-07-12. 
___ 
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§ 245 
Övrigt 
 

Pax Baltica  
 
Ledamot Tommy Olsson (KD) anmäler att han skulle vilja gå på 
föreläsning hos Pax Baltica den 17-18 oktober 2012 i Karlskrona. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Tommy Olsson (KD) ska får gå på föreläsningen hos Pax Baltica 
den 17-18 oktober 2012 i Karlskrona. 
____ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 tisdagen den 4 september 2012, kl 08.30-10.15, 11.30-12.15  

Sammanträdet ajourneras kl 10.15-11.30, kl 11.40-11.45   
 

Beslutande: Ordförande  Camilla Brunsberg (M) 
 1:e vice ordf. Mats Lindbom (C) 
    
Ledamöter  Patrik Hansson (S) 
  Elina Gustafsson (S)  
  Yvonne Sandberg Fries (S) 

Sophia Ahlin (M)   
Jan Lennartsson (M)  
Carl-Göran Svensson (M)  
Ola Svensson (SD)  
Börje Dovstad (FP) 
Sofia Bothorp (MP) 

  Åsa Gyberg Karlsson (V)  
  Tommy Olsson (KD)  
 
Tjänstgörande ersättare Oscar Dyberg (S) 
  Lisbeth Bengtsson (S) kl 11.30-12.15 §§ 184-214 
  Liten Everbratt (S) kl 08.30-10.15 §§ 183 
   
Närvarande  ersättare Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-10.15 §§ 183 
  Liten Everbratt (S) kl 11.30-12.15 §§ 184-214 
  Håkan Ericsson (S) kl 09.00-12.15 del av §§ 183, 

184-214 
  Nicklas Platow (SD) 
  Emma Swahn- Nilsson (M)                 
  Arnstein Njåstad (M)  
  Peter Glimvall (M) 
  Bruno Carlsson (SD) 
  Anna Ekström (FP) 
  Maria Persson (C) 
  Björn Gustavsson (MP) 
  Ulf Hansson (V) 
  Billy Åkerström (KD)  
 
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
  Ekonomichef Per Jonsson 
  Informationschef Ulla Nelson 
  Kommunjurist Maria Thuresson 
  Förvaltningschef Anette Lirsjö 
  Personalchef Anneli Ekström    
  Förvaltningschef Claes Wiridin kl 08.30-08.50 §§ 

183,193 
  Controller Stefan Jartelius kl 08.30-08.50 §§ 183,193 
  Controller Lill Körling kl 08.50-09.30 §§ 183, 194 
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  Förvaltningschef Göran Bohman kl 08.50-09.30 §§ 

183, 194 
  TF Förvaltningschef Eva Herbertsson kl 09.45-10.15 

§§ 183,195 
  Controller Christian Bjerström kl 09.45-10.15 §§ 

183,195 
  Kanslichef Elisabeth Arebark  
 
Övriga  1:e vice ordförande Handikappnämnden Inga-Lill 

Siggelsten Blum (KD) kl 08.30-08.50 §§ 183,193 
  Ordförande Socialnämnden Ingrid Hermansson (C) 

kl 08.50-09.30 §§ 183, 194 
  Vice ordförande Socialnämnden Jan-Anders Lindfors 

(S) kl 08.50-09.30 §§ 183, 194 
  Ordförande äldrenämnden Jan-Åke Nordin (M) kl 

09.45-10.15 §§ 183,195 
  1:e vice ordförande äldrenämnden Kent Lewén (FP) 

kl 09.45-10.15 §§ 183,195 
  2:e vice ordförande äldrenämnden Peter Johansson 

(S) kl 09.45-10.15 §§ 183,195 
  
   
Utses att justera  Carl-Göran Svensson (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 183-214
  Elisabeth Arebark 
 
 
   
Ordförande  ………………………………………  
  Camilla Brunsberg  
 
 
Justeringsledamot ………………………………………  
  Carl-Göran Svensson  
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den    september 2012 anslagits på 
kommunens anslagstavla, intygar 
 
…………………………….. 
Elisabeth Arebark 
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§ 183 
Information och föredragningar 

 
1. Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder hos 
handikappnämnden, föredras av Claes Wiriden.  
 
2. Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder hos 
Socialnämnden, föredras av förvaltningschef Göran Bohman. 
 
3. Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder hos 
äldrenämnden, föredras av TF förvaltningschef Eva Herbertsson och 
controller Christian Bjerström. 
_____ 
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Kommunala uppdrag  KS.2012.4.102 
Berörd nämnd/styrelser  
Beredskapssamordnare 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 184 
Avsägelser 
 
Lars Hildingsson (S) har i skrivelse daterad 16 juni 2012, samt den 8 
augusti 2012 avsagt sig följande uppdrag: 
 
Ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott/krisledningsnämnd, 
Ledamot i politisk styrgrupp för lokaleffektivisering, 
Ledamot i arbetsgrupp för framtida utdelning av bolagskoncernen, 
Ledamot i Energiska Karlskrona, 
Ombudsersättare Leader + projketet, 
Ledamot i styrgrupp för förstudie av nytt stadsbibliotek, 
Ledamot i styrgruppen för miljöprogrammet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avsägelserna. 
___ 
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Kommunala uppdrag  KS.2012.4.102 
Berörd nämnd/styrelser  
De valda 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 185 
Kommunala val 
 
Efter förslag av ledamot Patrik Hansson (S) väljer kommunstyrelsen 
till och med den 31 december 2014: 
 
Energiska Karlskrona 

 Ledamot Patrik Hansson (S) efter Lars Hildingsson. 
 
Styrgruppen för miljöprogrammet 

 Ledamot Patrik Hansson (S) efter Lars Hildingsson. 
___ 
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Upphandlingsenheten KS.SEF2012.89.021 
Kostchefen  
Akten 

 
 
 
 
§ 186 
Skolmåltider i Skrävle skola 
 
För närvarande serverar kostenheten ca 33 portioner/dag på Skrävle 
skola, fördelat enligt följande: 
 
Förskola, tillagningskök, ca 22 portioner 
Grundskola, tillagningskök, ca 10 portioner 
 
Samtliga måltider (frukost, lunch och mellanmål) tillagas på Skrävle 
skola som i nuläget har ett tillagningskök. 
 
From hösten 2012 kommer Karlskrona kommun ej att driva förskolan i 
Skrävle, den verksamhet som kommer att vara kvar i Skrävle är 
grundskolan. Detta innebära att måltidservice till grundskolan ska 
tillhandahållas av kostenheten på Serviceförvaltningen även i 
fortsättningen. 
 
I Skrävle kommer det att from hösten 2012 att starta en friförskola. 
Friförskolan har önskemål om att ta över driften av köket. På grund av 
att antal portioner till grundskolan är så lågt anser kostenheten att det 
mest effektiva för verksamheten ur både kvalité- och 
kostnadshänseende är att Karlskrona kommun överväger möjligheten 
till extern leverantör av måltidsservice för våra grundskoleelever på 
Skrävle skola. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 

 
  att Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling 

av extern måltidsservice till Skrävle grundskola. 
___ 
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Serviceförvaltningen KS.SEF2012.23.108 
Kanslichef 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 187 
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller f örslag till 
Serviceförvaltningen 

 
Medborgaren kan lämna synpunkter, klagomål 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 
åtgärdsförslag 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 (KS200712.108).  

 
Från januari till och med juni 2012 har det inkommit 9 st synpunkter, 
klagomål eller förslag till serviceförvaltningen. Utav 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 2012 till och med 
juni 2012. 
___ 
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Kommunledningsförvaltningen KS.2012.44.108 
Kanslichef 
Akten 

 
 
 
 
§ 188 
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller f örslag till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Medborgaren kan lämna synpunkter, klagomål 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 
(KS.2007.12.108).  

 
Från januari till och med juni 2012 har det inkommit 8 st synpunkter, 
klagomål eller förslag till kommunledningsförvaltningen. Utav 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 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 2012 till och med 
juni 2012. 
__ 
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Finansdepartementet KS.2012.215.003  
Kanslichef 
Akten  
 
 

 
 
§ 189 
Svar på remiss om Vital kommunal demokrati  
(2012: 30) 
 
Finansdepartementet har till Karlskrona kommun översänt 
betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) på remiss.  
 
Uppdraget för kommittén för förstärkning har varit att utreda behovet 
av förändringar i framförallt kommunallagen för att förbättra 
fullmäktiges och nämndernas funktionalitet och därigenom förstärka 
den kommunala demokratins funktionssätt. 
 
Tyngdpunkten i kommitténs arbete har legat på att utreda och 
analysera de förtroendevaldas behov. Kommittén har även beaktat 
hur styrformer och beslutsprocesser i kommuner och landsting fortsatt 
ska kunna ha en hög legitimitet och lättare kunna förstås av 
medborgarna. 
 
Kommittén har haft som mål att bidra till och förstärka den flexibilitet 
som redan finns i kommunallagen. 
För att möjliggöra för kommuner att välja de former som passar 
kommunen bäst utan att detta äventyrar medborgarnas berättigade 
krav på likabehandling oavsett var i landet man bor. 
 
Kommittén har haft ett stort antal frågor att utreda vilka sinsemellan 
är mycket olika. Kommittén har bedömt att det endast är i 
en del av dessa frågor som lagändringar kan bidra till att tydliggöra 
de förhållanden som råder eller möjliggöra att befintliga problem 
blir lösta. I vissa fall har kommittén bedömt att det finns ytterligare 
behov av utredning medan det i andra fall har ansetts att problemen 
inte kan förklaras med brister i lagstiftningen. Detta innebär att 
betänkandet i några fall innehåller förslag till ny eller ändrad 
lagstiftning 
 
Kommittén förslår bland annat att representation i fullmäktige krävs 
för kommunalt partistöd. 
 
Ny minsta nivå i små kommuner; minst 21 ledamöter i kommuner upp 
till 8000 röstberättigade och minst 31 ledamöter i kommuner med 8-
16 000 röstberättigande.                                                      Forts 
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§ 189 forts 
Svar på remiss om Vital kommunal demokrati  
(2012: 30) 
 
Ny lag om försök med majoritetsstyre i kommun- och 
landstingsstyrelser under perioden 30 juni-31 december 2022. 
 
Fullmäktige ska kunna ta beslut om möjligheten för ledamöter att 
delta i besluten på distans genom ljud- och bildöverföring i realtid. 
 
Inledande av fullmäktiges mandatperiod tidigareläggs till den 15 
oktober valåret. 
 
Att staten ska ges möjlighet att gripa in när kommuner och landsting 
hamnar i allvarlig kris så att beslutsförmågan i det politiska systemet 
sätts ur spel. 
 
Förslaget har skickats ut till Karlskrona kommuns olika partigrupper 
och till fullmäktiges presidium för yttrande.  
 
Svar har inkommit från Moderaternas partigrupp i Karlskrona och 
kommunfullmäktiges ordförande.  
 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt de synpunkter som 
kommit in enligt bilaga till ett förslag till yttrande från Karlskrona 
kommun. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Sofia Bothorp (MP) yrkar att stycket avseende majoritetsstyre stryks, 
samt yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet. 
 
Patrik Hansson (S) yrkar att texten avseende majoritetsstyre ändras 
till följande; Karlskrona kommun är mycket tveksamma till införandet 
av försöksverksamheten majoritetsstyre då vi befarar att 
oppositionens insyn kommer att begränsas. Om försöket införs vill vi 
trycka på den yttersta vikten av att utvärderingarna inriktas på hur 
oppositionen insyn tillgodosetts.    
 
Åsa Gyberg –Karlsson (V) yrkar bifall på Patrik Hanssons 
ändringsyrkande, samt yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet. 
 
Ordförande yrkar avslag på Patrik Hansson ändringsyrkande, samt 
bifall på Sofia Bothorps yrkanden.  
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§ 189 forts 
Svar på remiss om Vital kommunal demokrati  
(2012: 30) 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna 
utskotts förslag på texten om majoritetsstyre mot Sofia Bothorps 
yrkande att texten ska tas bort. Kommunstyrelsen beslutar enligt Sofia 
Bothorps förslag. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Patrik Hansson 
tilläggsyrkande avseende majoritetstyre mot ordförande 
avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Patriks Hansson 
tilläggsyrkande. 
 
Votering begärs 
 
Den som vill biträda Patrik Hanssons yrkande röstar Ja, den som vill 
biträda ordförandes avslagsyrkande röstar Nej. 
 
Följande röstar ja: Oscar Dyberg (S), Patrik Hansson (S), Lisbeth 
Bengtsson (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S) och 
Åsa Gyberg Karlsson (V).  
 
Följande röstar nej: Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia 
Ahlin (M), Carl-Göran Svensson (M), Ola Svensson (SD), Börje 
Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD) och 
ordförande 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med sex ja-röster mot nio nej- 
röster. 
 

 Särskilt yttrande  
Kommunstyrelsen beslutar att Sofia Bothorps yttrande får bifogas 
protokollet, protokolls bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Åsa Gybergs Karlssons yttrande får 
bifogas protokollet, protokollsbilaga 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  anta förslag till remissvar enligt upprättad bilaga över betänkandet 
Vital kommunal demokrati som sitt eget. 
_____ 
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Kulturnämnden KS2011.195.106  
Controller KLF 
Ekonomienheten 
Akten  
 
 
 

§ 190 
Tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för värl dsarvet, 
Trefaldighetskyrkan. 
 
Kulturnämnden har vid sammanträde den 29 maj 2012 § 36 hemställt 
att kommunstyrelsen beslutar att 290 000 kronor ur 
kommunstyrelsens särskilda driftsreserv för tillgänglighetsanpassning, 
att användas som delfinansiering av en permanent 
tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för 
världsarvet/ Trefaldighetskyrkan 
 
Sedan 2008 samverkar Karlskrona kommun med Svenska kyrkan, 
Karlskrona, kring Besökscentrum för världsarvet Örlogsstaden 
Karlskrona. I samband med öppnandet 2009 uppfördes en tillfällig 
ramp för att göra kyrkan tillgänglig också för personer med fysiska 
funktionsnedsättningar och för barnvagnar. 
Tillstånd för den tillfälliga rampen kommer inte att förlängas 
ytterligare, vilket har föranlett en diskussion om en permanent lösning 
av tillgängligheten till Besökscentrum. Ett förslag har tagits fram som 
både stadsarkitekt och Länsstyrelsens representant anser håller 
tillräckligt hög kvalitet. 
Den permanenta tillgänglighetslösningen kommer att göras under 
sensommaren och hösten 2012. Den totala kostnaden uppgår till 
800 000 kronor, och Svenska kyrkan, Karlskrona, finansierar 
huvuddelen och är projektägare för arbetet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att 290 000 kronor ur kommunstyrelsens särskilda driftsreserv för 
tillgänglighetsanpassning, användas som delfinansiering av en 
permanent tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för 
världsarvet/ Trefaldighetskyrkan 
_____ 
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Tekniska nämnden KS2010.187.291  
Barn- och ungdomsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten  
 
 
 

§ 191 
Ansökan om projekteringstillstånd samt investerings tillstånd för 
anpassning av delar av Sturkö skola till förskola. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 18 juni 2012 § 30 
hemställt att kommunstyrelsen beslutar att meddela 
projekteringstillstånd för anpassning av Sturkö skola, att meddela 
investeringstillstånd för anpassning av Sturkö skola, att 
investeringsutgiften täcks genom ianspråktagande av 1 050 000 
kronor ur från 2011 till 2012 överförda medel inom                       
investeringsramen för fastighetsverksamhet, samt att barn- och 
ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaden i det fall 
investeringen ej fullföljs. 
 
Till höstterminen 2012 vill barn- och ungdomsförvaltningen    
 flytta in den förskoleverksamhet, som idag bedrivs i   
 Karlskronahems lokaler på Stenhuggerivägen 14, i befintlig   
 skolbyggnad på Sturkö skola. En besparing genereras   
 genom att lokalen på Stenhuggerivägen då kan sägas upp   
 för avflyttning. 
 
En förutsättning för att flytten skall kunna äga rum är att vissa   
lokalanpassningar och åtgärder i yttre miljön genomförs.  
Invändigt måste bland annat byggas till ett skötrum och ett förråd 
samt ombyggnad av toaletter för anpassning till småbarn, d v s lågt 
sittande installationer. Vad gäller den yttre miljön krävs att en ny infart 
anläggs och att befintlig handikapparkering flyttas för att bereda plats 
för en ny lekyta för förskolebarnen. Därtill tillkommer inköp av ny  
lekutrustning samt inhägnad av lekytor. 
 
Investeringskostnaden för detta projekt har tidigare i vår under  
budgetberedningen grovt bedömts till ca 2 mnkr men kalkyleras     
nu till 1 050 000 kr, varav projekteringskostnaden beräknas  
uppgå till  50 000 kr. Investeringen genererar en ökad årshyra  
för barn- och ungdomsförvaltningen på 140 000 kr men också     
en minskad hyreskostnad på 426 500 kr/år när avtalet går ut     
2012-10-30 för lokalerna på Stenhuggerivägen. 
Investeringen på 1 050 000 kr finansieras med delar av 2011   
års överförda och ej ianspråktagna medel avseende  
investeringsramen för fastighetsverksamhet. 

                                                                                                                                             Forts 
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§ 191 forts 
Ansökan om projekteringstillstånd samt investerings tillstånd för 
anpassning av delar av Sturkö skola till förskola. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att  meddela projekteringstillstånd för anpassning av Sturkö  
skola,  
 
2. att  meddela investeringstillstånd för anpassning av Sturkö     
Skola, 
 
3. att  investeringsutgiften täcks genom ianspråktagande av 
1 050 000 kronor ur från 2011 till 2012 överförda medel inom  
investeringsramen för fastighetsverksamhet, samt 
   

      4. att  barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekterings-  
kostnaden i det fall investeringen ej fullföljs. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.260.531 
Akten  

 
 
§ 192 
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag  till 
Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012 - 2015 
 
Karlskrona kommun har från Region Blekinge erhållit förslag till 
Trafikförsörjnings- program för Blekinge 2012 – 2015” för synpunkter.  
 
Region Blekinge har sedan 1 januari 2012 ansvaret för 
kollektivtrafiken i Blekinge. Förslaget till Trafikförsörjningsprogram 
kommer att bli det styrdokument som anger mål och riktlinjer för hur 
tåg-, buss-, taxi-, och båttrafik ska utvecklas. Riktlinjerna i 
programmet anger ramar för vilka prioriteringar som ska göras inom 
olika områden. Det lämnar samtidigt möjligheter öppna för att 
Blekingetrafiken och trafikföretagen inom ramarna ska kunna 
använda sin kreativitet och därmed utveckla trafikens attraktivitet och 
effektivitet. 
 
Remissperioden sträcker sig till måndagen den 1 oktober 2012 och 
Trafikförsörjningsprogrammet fastställs av Regionstyrelsen den 7 
november 2012. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 augusti 2012 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande  
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar 1. att funktionshindrad byts ut mot 
funktionsnedsatt på samtliga förekommande platser i enlighet med 
gällande språkbruk, 2. att mer om hur medborgarnas inflytande ska 
tas tillvara arbetas in, ex som en viktig del under rubriken ”Riktlinjer 
kundfokus”, samt 3. att synpunkten (under rubriken ”Mål priser och 
biljetter”) ”Vi vill understryka marknadsprissättning som är nödvändig 
om fördubblingsmålet ska kunna förverkligas” ändras till ”Vi vill 
understryka att en kundvänlig prissättning är nödvändig om 
fördubbling ska kunna förverkligas. 
 
Ordförande och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på ändringsyrkande nr 
1, samt avslag på tilläggsyrkandet nr 2 och ändringsyrkande nr 3.  
 
Patrik Hansson yrkar bifall på ändringsyrkande nr 1, samt avslag på 
ändringsyrkande nr 3. 
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§ 192 
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag  till 
Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012 - 2015 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag på text 
mot Åsa Gyberg Karlssons ändringsyrkande nr 1 och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Åsa Gybergs Karlssons 
ändringsyrkande. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på allmänna utskottets förslag 
mot Åsa Gybergs Karlssons tilläggsyrkande nr 2 och ändringsyrkande 
nr 3. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Åsa Gyberg Karlssons 
tilläggsyrkande nr 2 och ändringsyrkande nr 3. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att ge Region Blekinge till känna vad som anförts i upprättad 
skrivelse gällande förslag till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 
2012 – 2015, samt  
 
2. att funktionshindrad byts ut mot funktionsnedsatt i skrivelsen. 
_____ 
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Handikappnämnden KS2012.316.041 
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
§ 193 
Redovisning av vidtagna eller planerade åtgärder ho s 
handikappnämnden.  
 
Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 april 2012, § 
103 att uppdra åt Socialnämnden, IOF, Handikappnämnden, samt 
äldrenämnden att senast juni månad 2012, återredovisa vidtagna eller 
planerade åtgärder till kommunstyrelsen. 
 
Information om följande; 

• Av nämnden fattade beslut, 
• Risker, 
• Oförutsett, samt 
• Ledning och styrning, 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att  ta informationen till dagens protokoll. 
____   
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Socialnämnden KS2012.315.041 
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
§ 194 
Redovisning av vidtagna eller planerade åtgärder ho s 
socialnämnden.  
 
Förvaltningschef Göran Bohman föredrar ärendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 april 2012, § 
103 att uppdra åt Socialnämnden, IOF, Handikappnämnden, samt 
äldrenämnden att senast juni månad 2012, återredovisa vidtagna eller 
planerade åtgärder till kommunstyrelsen. 
 
Information om följande; 

• Barn och unga, 
• Utvecklings externa placeringar, samt 
• Vidtagna och planerade åtgärder barn och ungdomar. 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att  ta informationen till dagens protokoll. 
____   
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Äldrenämnden KS2012.239.041 
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
§ 195 
Redovisning av vidtagna eller planerade åtgärder ho s 
äldrenämnden.  
 
TF förvaltningschef Eva Herbertsson och controller Christian 
Bjerström föredrar ärendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 april 2012, § 
103 att uppdra åt Socialnämnden, IOF, Handikappnämnden, samt 
äldrenämnden att senast juni månad 2012, återredovisa vidtagna eller 
planerade åtgärder till kommunstyrelsen. 
 
Information om följande; 

• Faktorer som påverkar handlingsplanen, 
• Dagliga aktiviteter,  
• Hemtjänst, 
• Hemtjänst utfall personal per månad, 
• Särskilt boende, 
• Resurs och kompetens, 
• utveckling och administration, 
• Övergripande, samt 
• Utfall per den 31 juli 2012. 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att  ta informationen till dagens protokoll. 
____   
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Landstinget Blekinge KS.2012.273.163 
Handläggare 
Akten  

 
 
 
 
§ 196 
Svar på r emiss på reviderad Epidemiplan för Blekinge  
 
Karlskrona kommun har av smittskyddsläkaren fått ovanstående plan 
för yttrande. Planens syfte är att med gällande lagstiftningar och 
övriga bestämmelser skapa förutsättningar för snabba och adekvata 
samhällsingripande mot spridning av smittsam sjukdom. Planen skall i 
huvudsakliga drag kunna användas även i kris- och krigstid. För 
influensapandemi finns en separat plan.  
 
De ändringar som har gjorts är av mindre omfattande karaktär och 
gäller i första hand förändringar i smittskyddsläkarens verksamhet. 
Avsnittet om åtgärder vid massflyktingsituation har tagits bort.  
 
Vid kriser och extraordinära händelser styrs Karlskrona kommuns 
krisledningsarbete av gällande Ledningsplan vid kriser och 
extraordinära händelser.  
 
Karlskrona kommun har inget att erinra mot föreslagna ändringar.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
att  lämna ovanstående yttrande till Smittskyddsläkaren, Landstinget 
Blekinge 
____ 
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Handläggare KS.2012.254.016 
Kommundirektören 
Akten  

 
 
§ 197 
Förslag till oljeskyddsplan för Blekingekusten- Kar lskrona 
kommun . 

 
Karlskrona kommun har tillsammans med kustkommunerna och 
räddningstjänsterna i Blekinge tagit fram en gemensam 
oljeskyddsplan för Blekinge län inom ramen för det EU-
finansierade projektet Baltic Master II. Syftet med en 
oljeskyddsplan är att stärka beredskapen inför och vid en 
oljeolycka till havs. Konsekvenserna av en oljeolycka drabbar 
sällan bara en kommun och samordning av insatser blir därför 
nödvändiga för att bästa möjliga resultat ska uppnås. 
 
Karlskrona kommun har sedan tidigare en Oljeskyddsplan för 
Karlskrona kommun (2007) som har utgjort en del av underlaget i 
framtagandet av den regionala planen. Oljeskyddsplan för 
Blekingekusten – Karlskrona kommun föreslås ersätta tidigare 
plan och kan nyttjas både före, under och efter en oljeolycka till 
havs. Planen beskriver de parametrar och frågeställningar som 
blir aktuella vid en oljeolycka och kan användas som 
kunskapskälla för att stärka förmågan att hantera dess 
konsekvenser. 
 
Bilagorna innehåller checklistor, kartor och kontaktuppgifter som 
kan användas när olyckan väl har inträffat. De kommunspecifika 
avsnitt som presenteras beskriver de detaljer och ramverk som 
styr arbetet i respektive kommun och syftar till att beskriva hur 
kommunen ska agera och organisera sig för att tillgodose de 
behov som uppstår.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att ärendet utgår vid dagens sammanträde och att 
kommundirektören får i uppdrag att tydligare belysa 
personalhanteringen vid en händelse, hur övergång ska ske mellan 
räddningstjänst och fortsatt arbete, samt att föredragningen av 
ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2012.  
 
Ordförande beslutar  
 
att  ärendet utgår. 
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Kommunfullmäktige KS.2012.253.016 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 198 
Förslag till ny ledningsplan vid kriser och extraor dinära 
händelser 
 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap ska kommunen, för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser. 
En revidering och översyn av gällande Ledningsplan vid 
extraordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige 
(2007-12-20 § 189) har nu gjorts. 
 
Ledningsplanen beskriver övergripande hur Karlskrona 
kommuns krislednings-arbete fungerar och utgör ramarna 
för organisationens samlade krisberedskap. Förslaget 
beskriver de grundprinciper som styr krishanteringen samt 
hur en anpassning av ordinarie ledning sker vid olika typer 
av händelser. Ledningsplanen beskriver även larmrutiner 
och vilka lokaler som är tänkta för ledning. Utbildnings- och 
övningsverksamheten presenteras liksom hanteringen av 
krisens efterskede.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att anta Ledningsplan vid kriser och extraordinära 
händelser enligt upprättad bilaga samt 
 
2. att upphäva tidigare ledningsplan vid extraordinära 
händelser antagen den 20 december 2007 § 189. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.291.100 
Akten  

 
 
 
 
§ 199 
Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun  
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 7 maj 2012, § 
31  hemställt att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till 
ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun. 
 
Idrotts- och fritidsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag 
att samordna arbetet med ungdomsdemokrati i kommunen. En 
arbetsgrupp tillsattes med en representant från direkt berörda 
förvaltningar, från och med hösten 2011 ingår också 
äldreförvaltningen och serviceförvaltningen.  
Arbetet sattes igång med att ta fram ett ungdomspolitiskt program. Till 
grund för programmet har varit bland annat varit ”Var god tag plats”, 
LUPP enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och 
drogvaneenkäten.  
 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att samordna och vägleda 
i arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i kommunen.  
Ärendet har varit utsänt på remiss till berörda nämnder samt 
föreningslivet. Synpunkter har därefter inarbetats i förslaget.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till ungdomspolitiskt program för Karlskrona 
kommun. 
______ 
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Kommunfullmäktige KS.2008.87.106 
Akten  

 
 
 
 
§ 200 
Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet i 
Blekinge län (Finsam). 

 
Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län har beviljat 
Ronneby kommuns ansökan om medlemskap i förbundet. Detta 
medför att förbundsordningen behöver revideras vad gäller 
medlemskap (3§), antalet ledamöter i förbundsstyrelsen ( 5 §) och 
fördelningen av medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och 
skulder (11 §). 
 
Vidare görs en justering av förbundsordningens 19 § som innebär att 
kommunstyrelsen i Karlskrona kommun tar över arkivtillsynen för 
förbundet (§ 19). Det framgår vidare av förslaget (10 §) att justering 
av förbundets protokoll ska tillkännages på samtliga kommuners och 
landstingets anslagstavla. 
 
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmar i 
Samordningsförbundet gett sina godkännanden. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna förslaget på reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Blekinge län. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.62.107 
Akten  

 
 
 
 
§ 201 
Ändring i bolagsordning, ökning aktiekapital, för A ffärsverken 
Energi AB 
 
Affärsverken AB har år 2010 begärt av ägaren AB Karlskrona 
Moderbolag att få utöka aktiekapitalet i dotterbolaget Affärsverken 
Energi AB från nuvarande 4 mnkr till 10 mnkr. Begäran om utökat 
aktiekapital föranleddes av bolagets ökade omsättning och därmed ett 
behov av större likviditet.  
 
Vid sitt styrelsemöte den 27 maj 2010 § 61 beslöt AB Karlskrona 
Moderbolag att godkänna Affärsverken AB:s begäran om höjning av 
aktiekapitalet. Vid ovan nämnda styrelsemöte fattades dock inte 
beslut om ändring av bolagsordningen för Affärsverken Energi AB 
vilket krävs för att kunna höja aktiekapitalet till begärd nivå. Då 
ärendet om ändring i bolagsordningen för Affärsverken Energi AB 
behandlades av Moderbolagets styrelse i mars 2012 beslöts att 
komplettera ärendet med Affärsverken Energis styrelses åsikt om 
huruvida en ökning av det egna kapitalet skulle vara fritt eller bundet. 
Efter komplettering av ärendet beslöt så Moderbolagets styrelse 
2012-05-22 § 80 att begära att Karlskrona kommunfullmäktige ändrar 
bolagsordningen i enlighet med ursprungligt förslag från Affärsverken 
AB. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ärendet är berett av AB 
Karlskrona Moderbolag och har inget ytterligare att tillägga.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  fastställa upprättad bolagsordning för Affärsverken Energi AB, 
samt 
 
2. att bolagsordningarna ska överlämnas på extra stämma i 
Affärsverken Energi AB efter kommunfullmäktiges beslut  
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.430.531 
Akten  

 
 
 
 
§ 202 
Svar på motion om om city-bussen, gör om gör bättre . 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2011 
§ 143 av Anna Ekström (FP). Förslaget är att utreda biljettpriset, 
tillgängligheten och rutten för citybussen.. 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 5 juli 2012 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att motionen har varit remitterad 
till Blekingetrafiken AB för synpunkter. 

 
Blekingetrafiken konstaterar i sitt yttrande över motionen att man 
föreslagit Blekingetrafikens styrelse att avveckla trafiken som bastrafik 
med anledning av att trafiken är kostsam och har ett litet resande. 
Karlskrona kommun har erbjudits att ta över trafiken som tilläggstrafik, 
vilket innebär att Karlskrona kommun tar över hela kostnadsansvaret, 
dvs. att landstinget inte tar något kostnadsansvar. 
 
Den 6 mars beslutade kommunstyrelsen att man inte var villig att ta 
över hela kostnadsansvaret för citybussen, vilket innebär att trafiken 
lades ner den 17 juni 2012. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  motionen härmed är besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2011.157.821 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 203 
Svar på motion om att rusta upp bowlinghallen af Kl int. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars 2011 § 
21 av Christina Mattisson (S). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att omgående initiera en upprustning av bowlinghallen af 
Klint. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 7 maj 2012 § 32 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att under 2011 
och inledningen av 2012 arbetat med att ta fram förslag till beslut om 
Bowlinghallen af Klints framtid i dialog med berörda. Lokalen sades 
upp per den 30 november 2012 och vaktmästeriet per den 29 februari 
2012.  
Nämnden har därefter arbetat vidare med utredningen och kommit 
fram till att vidhålla tidigare fattade beslut vilket innebär att 
Bowlinghallen af Klint läggs ner per den 31 augusti 2012. Upprustning 
av bowlinghallen är då inte aktuell. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande  
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna 
utskotts förslag mot Patrik Hanssons bifallsyrkande till motionen. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering begärs 
 
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som 
biträda Patrik Hanssons bifallsyrkande röstar Nej. 
 
Följande röstar ja: Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia 
Ahlin (M), Carl-Göran Svensson (M), Ola Svensson (SD), Börje 
Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD) och 
ordförande.                                                                 Forts 
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§ 203 forts 
Svar på motion om att rusta upp bowlinghallen af Kl int. 
 
Följande röstar nej: Oscar Dyberg (S), Patrik Hansson (S), Lisbeth 
Bengtsson (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S) och 
Åsa Gyberg Karlsson (V)  
 
Kommunstyrelsen beslutar således med nio ja- röster mot sex nej-
röster.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen 
____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2011.492.622 
Akten 

 
 
 
§ 204 
Svar på motion om frukost i skolan. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2011 
§ 143 av Patrik Hansson (S) med flera. Förslaget är att barn- och 
ungdomsförvaltningen och serviceförvaltningen utreder möjligheterna 
att införa frukost på försök på en eller flera skolor i kommunen, samt 
att utredningen presenteras för barn- och ungdomsnämnden senast 
januari 2012. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 januari 
2012 § 3 lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2012, § 117 
beslutat att återremittera ärendet för att det inte framgår i beslutet från 
barn- och ungdomsnämnden om serviceförvaltningen har svarat.   
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 30 maj 2012 
§ 61 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att skolorna 
i Karlskrona har under flera år arbetat med lösningar för att se till att 
alla elever får frukost innan skoldagen inleds. Inför svar på motionen 
har frågan ställts särskilt till alla skolenheter i syfte att söka utröna 
behovet av och förutsättningar för ett öka ambitionsnivån.  
1. Finns någon möjlighet till skolfrukost idag för eleverna i din 
verksamhet? 
2.Finns förutsättningar för införande av skolfrukost mer generellt på 
din skola? 
Svaren ger en entydig bild: 
1. Eleverna erbjuds olika möjligheter till en enkel frukost eller 
förstärkning av sin frukost. Det sker genom att eleverna i de lägre 
åren, som har tid på fritidshemmet, erbjuds frukost där eller att man 
kan erbjuda frukost i de fall skolan har en elevcafeteria, eller att man 
kan köpa frukost i skolans matsal på morgonen. Det gäller även de 
äldre eleverna. Ingen skola erbjuder helt kostnadsfri frukost. Man tar 
ut en avgift motsvarande självkostnadspris eller en starkt 
subventionerad avgift. Avgiften är vanligen mellan 5 – 10 kronor per 
tillfälle.  
2. Om skolfrukost ska införas generellt måste det göras utifrån två 
tydliga förutsättningar, är rektorernas svar. 

- Serviceförvaltningens personal måste stå för de personella 
insatserna                                                              Forts  
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§ 204 forts 
Svar på motion om frukost i skolan. 

 
- Intäkterna till verksamheten måste ökas motsvarande den 
kostnadsökning som det innebär att erbjuda eleverna skolfrukost/köpa 
den från serviceförvaltningen 
 
Givet dessa förutsättningar beslöt barn- och ungdomsnämnden att 
föreslå avslag på motionen.  
 
Ärendet återremitterades till barn- och ungdomsnämnden då det inte 
framgått hur Serviceförvaltningen ställt sig till de förutsättningar som 
angetts i förvaltningens svar.  
 
Serviceförvaltningen har nu hörts i frågan och svarat att 
frukostbeställning kan göras och då gäller portionspris som idag för 
fritidshemmen. En komplikation i frågeställningen uppstår om de barn 
som idag har fritidsplacering på morgonen inklusive frukost, kommer 
att avstå sin fritidstid/frukost som ingår i avgiften, om gratis frukost 
erbjuds i skolan före skoldagens början. Serviceförvaltningen kommer 
att återkomma med några beräkningsmodeller som föreläggs 
nämnden vid sammanträdet.  
 
Förvaltningens samordnare för skolskjutsar aviserar bekymmer om 
skolskjutsar ska tidigareläggas med hänsyn till frukosttid innan 
skoldagen inleds enligt schema.  
 
Sammantaget ser förvaltningen både praktiska bekymmer och ökade 
kostnader som en följd av att generellt införa frukost i skolan. 
Förvaltningen menar att de lösningar som tillämpas idag är tillfyllest 
för att nå de elever som är i behov av frukost i skolan.  
Förvaltningens förslag är därför att avslå motionen om att införa 
frukost i skolan.  

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande  
Patrik Hansson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna 
utskotts förslag mot Patrik Hanssons bifallsyrkande till motionen. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen 
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Kommunfullmäktige  KS.2012.40.106 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 205 
Svar på motion om ökad delaktighet mellan kommunful lmäktige 
och medborgarna. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 januari 2012 
§ 4 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att kommunstyrelsen 
ger i uppdrag till vår samarbetsparter att spara dessa fler på sin 
hemsida www.karlskronakanalen.se i 2 år. 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 12 juni 2012 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskronakanalen är en 
lokal TV-kanal som distribuerar sina sändningar på flera sätt. TV-
kanalen kan ses i butiker, restauranger och caféer, på webben och 
som kabel-tv i Stadsnätet/Karlskronaporten.  
 
Sändningarna från fullmäktiges möten är en del i det utbud som 
erbjuds och de sker på Karlskronakanalens initiativ. Det finns inga 
samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun och Karlskronakanalen. 
  
Sändningarna från fullmäktige direktsänds (streamas). Det betyder att 
det inte går att spara sändningen eller se den i efterhand. För att det 
ska bli möjligt behövs utrustning för att konvertera direktsändningen 
till filer som går att spara och serverutrymme för att lagra filerna. Idag 
har Karlskronakanalen inte möjligheter att göra detta. 
  
Karlskronakanalen har gjort en preliminär kostnadsberäkning av 
investeringsbehov, lagringsutrymme, administration och 
konverteringsarbete som hamnar strax under 150 000 SEK för en 
tvåårsperiod. Utgångspunkten är att filerna ska lagras i två år och 
sedan raderas.  
 
I kostnadsberäkningen ingår inte några mer avancerade 
navigeringsmöjligheter i de filmer som skapas, utan mötena spelas 
upp från start. Det går till exempel inte att söka efter enskilda ärenden 
i filmerna. Sådana lösningar går att åstadkomma men till betydligt 
högre kostnad. 
 
Det finns idag inga pengar avsatta i budget för att erbjuda 
eftersändning av fullmäktiges möten.                                   Forts                
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§ 205 forts 
Svar på motion om ökad delaktighet mellan kommunful lmäktige 
och medborgarna. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
 att avslå motionen. 

_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2011.369.870 
Akten 

 
 
 
 
§ 206 
Svar på motion om utvecklings av Besökscentrum för 
världsarvet. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2012 
§ 122 av Christina Mattisson (S). Förslaget är att ge kulturnämnden i 
uppdrag att utvärdera besökscentrum, samt att ta fram en strategi för 
att utveckla besökscentrum med större fokus på barnen och den 
digitala teknikens möjligheter. 
   
Kulturnämnden har vid sammanträde den 30 januari 2012 § 3 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att inför öppnandet av 
kyrkan som besökscentrum i juni 2009 tog arkitekt Caroline 
Olsson fram ett gestaltningsförslag för Besökscentrum, som 
genomfördes till vissa delar. Ett nyproducerat bildspel har under 2010 
och 2011 visats i det prismaliknande rummet med tal på svenska och 
engelska. Dessutom lades under 2011 ett program för musik och 
världsarvsinriktade aktiviteter, och under 10 veckors tid under 
sommaren erbjöds varje måndag och fredag en lunchkonsert 
eller ett lunchföredrag i det mindre formatet. 
 
En viktig förutsättning för att kunna använda kyrkan som 
Besökscentrum var att tillgängliggöra den också för personer med 
fysiska funktionsnedsättningar, för familjer med barnvagn osv, och 
därför ritades och uppfördes även en tillfällig tillgänglighetslösning i 
form av en ramp på framsidan av Trefaldighetskyrkan. 
 
Inför 2012 planeras en utveckling av Besökscentrum mot en mer 
barn- och familjetillvänd inriktning, helt i enlighet med de 
kulturpolitiska mål som antagits av kultur- och världsarvsnämnden 
under 2011. Under 2011 genomfördes av Kulturförvaltningen ett 
konstprojekt kallat ”Kingen was here”, av konstnär Ann 
Hingström, och under 2012 fortsätter samarbetet med denna konstnär 
som gör en gestaltning av Besökscentrum som fokuserar på barn och 
familjer. Karaktärer som den redan etablerade Kingen, Karl XI i 
animerad form, kommer att finnas med liksom ytterligare karaktärer.  
 
Parallellt med denna gestaltning tas även en mobilapplikation fram, 
som dels är kopplad till Besökscentrum, dels till hemsidan 
www.detlevandevarldsarvet.se och har barn och ungdomar som 
målgrupp.                                                                          Forts 
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§ 206 forts 
Svar på motion om utvecklings av Besökscentrum för 
världsarvet. 
 
Mobilapplikationen kommer att innehålla spelmoment i form av 
kunskapsspel. 
Under 2012 lanseras också audioguider med dramatiserade 
berättelser om världsarvet, och den uthyrningsbara tekniken, som 
krävs för att ta del av berättelserna, kommer att finnas bl a i 
Besökscentrum. 
 
Under senare hälften av 2012 kommer en diskret hisslösning att 
installeras på framsidan av kyrkan, öster om portalen, samt i 
anslutning till denna en informationstavla. 
 
Antalet besökare till Besökscentrum var under 2009 ca18 000 
personer, år 2010 ca 17 000, och under 2011 har besöksantalet 
uppgått till ca 16 000 personer. 
Kyrkobyggnaden har under de senaste tre åren genomgått 
renoveringar utvändigt, vilket troligen har påverkat besöksantalet i 
viss 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
  
att bifalla motionen. 
_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2012.76.810 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 207 
Svar på medborgarförslag om träningstänger vid gaml a 
fotbollsplanen på Saltö. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 
februari 2012 § 23 av Alexander Kjelsson. Förslaget är att ny stänger 
sätts dit. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 4 juni 2012 § 42 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Saltö Bollplan 
togs ur bruk i samband med att Korpfotboll upphörde på planen för ett 
antal år sedan. Skolan har efter förfrågan meddelat att de ej har behov 
eller intresse för anläggningen.  
Träningsutrustning har tagits bort från området då säkerhet ej längre 
kunde upprätthållas, enligt norm, både vad avser fallunderlag och 
utrustning.  
Kostnader för att anlägga en säker anläggning ligger på ca 100-150 tkr. 
Dessa medel saknas i budget. Anläggningen kommer att kräva drift och 
underhåll om minst 15 tkr per år. Även till detta saknas medel.  
Kända bidragsgivare till den sortens anläggningar finns ej.  
Med hänvisning till att medel saknas i både tekniska nämndens och  
idrotts- och fritidsnämndens budget för föreslagna åtgärder förslås att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
 att avslå medborgarförslaget. 

_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2012.152.841 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 208 
Svar på medborgarförslag om Karlskrona kroppkakekal as. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
april 2012 § 51 av Peter Öjeskog. Förslaget är att ett matevenemang 
med endast kroppkakor under 1-3 dagar på allmän plats i Karlskrona. 
 
AB Arena Rosenholm Karlskrona har vid sammanträde den 21 maj 
2012 § 43 lämnat yttrande och beslutsförslag. Styrelsen skriver att 
Turism och upplevelser är helt riktigt världens idag största industri, 
och förväntas växa ytterligare i framtiden. Likaså är det av yttersta vikt 
att det finns ett bra och brett evenemangsutbud i Karlskrona året runt.  
 
För att bli en vinnare i den hårda konkurrens son finns mellan 
kommuner vad det gäller evenemang, så gäller det för oss att hitta 
unika upplevelser. Kroppkakan är unik och kan ge en unik upplevelse.  
En undersökning måste dock genomföras för att fastställa hur stort 
och dragande ett sådan event kan bli. Ambitionen måste vara att 
skapa ett evenemang som drar turisttrafik till Karlskrona.  
 
Om vi väljer att gå vidare med idén så är givetvis ambitionen att detta 
skall göras professionellt och tillsammans med föreningar och 
näringslivet.  
 
Vi kommer att samla ett möte med möjliga arrangörer för att få fram 
ett scenario, såväl evenemangsmässigt som finansiellt för ett 
kroppkakekalas. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  medborgarförslaget härmed är besvarat. 
_____ 
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Kommundirektören KS.2012.147.866 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 209 
Svar på medborgarförslag om att flytta skulpturen a krobater på 
elefant till en mera synlig plats. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
april 2012 § 51 av Jörg Podhora. Förslaget är att flytta skulpturen 
akrobater på elefant till en mera synlig plats. 
 
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 juni 2012 § 45 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att då det under senare 
år uppförts byggnader där man inte tagit hänsyn till 
skulpturens plats är det, som förslagsställaren mycket riktigt påtalar, 
viktigt att hitta en ny placering. 
 
Skulpturen ska finnas kvar i stadsdelen, men kräver mer luft och rymd 
för att komma till sin rätt. 
 
Diskussioner är påbörjade med tekniska förvaltningen om att helt 
enkelt flytta skulpturen över på andra sidan gräsplanen mot 
Kungsmarkskyrkan. Där finns en utmärkt plats där skulpturen kan få 
det utrymme som krävs för att komma till sin rätt. 
Planeringen är att under nästa år avsätta de pengar som krävs för att 
genomföra denna omplacering av skulpturen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  bifalla medborgarförslaget. 
_____ 
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Kommundirektören KS.2011.47.840 
Akten 

 
 
 
§ 210 
Svar på medborgarförslag om uthyrning av lokaler. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 
januari 2012 § 4 av Karl-Eric Throedsson. Förslaget är att 
iordningställa rum eller lägenhet på God Natt eller Smörasken för 
uthyrning under sommaren till turister, samt sammanträffa med 
militärledningen eller Fortifikationsverket för att nyttja oanvända 
anläggningar för vandrarhem. 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 12 juni 2012 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att vi är mycket positiva till 
att nyttja de tidigare militära anläggningarna i utvecklingen av 
besöksnäringen. Anläggningarna ägs av Statens fortifikationsverk och 
förslaget kommer att framföras till fortifikationsverket. En klar fördel är 
om anläggningarna kan arrenderas ut till privatpersoner för 
ändamålet. 
 
Tidigare år har turistbyrån arrangerat visningar av God natt vilket 
även idag kan erbjudas efter beställning. 
 
Karlskrona kommun har löpande dialog med de statliga 
myndigheterna om att ha verksamhet i de anläggningar som lämnats 
av försvaret. Bl a har vandrarhem tidigare diskuterats i skärgården 
tillsammans med privata intressenter men av olika orsaker inte kunnat 
genomföras.  
 
Även förslaget om vandrarhem kommer att framföras till de statliga 
myndigheterna. Även i denna fråga är det en klar fördel att engagera 
privatpersoner eller företag. 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att ärendet återemitteras för att ta reda på om 
Turistbyrån fortfarande arrangera visningar av God Natt 

 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras 
för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet återremitteras. 
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Kommunfullmäktige KS.2012.124.869 
Akten 

 
 
 
 
§ 211 
Svar på medborgarförslag om vattenorgel. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 
mars 2012 § 35 av Hans och Gun-Britt Bergwall. Förslaget är en 
vattenorgel inom världsarvet. 
 
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 juni 2012 § 44 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man kan tyvärr inte 
driva tillblivelsen av detta då det inte är ett konstverk, utan annan en 
försköning av stadsmiljön. Men om någon ideell förening 
eller annan aktör tar initiativ till att samla in den finansiering som 
krävs, kan kulturnämnden vara behjälplig att förmedla kontakter och 
samordna de delar som krävs för att få till stånd konstruktionen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå medborgarförslaget. 
_____ 
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§ 212 
Anmälningsärende 
 
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 

      2.Länsstyrelsen i Blekinge län 
a) Information 2012-06-26, ändring av statligt ansvar för vissa 
ärenden från 2012-07-01. 
b) Meddelande 2012-06-13, felsänt ärende. 
c) Beslut 2012-06-13, dnr 211-1482-11, tillstånd till allmän 
kameraövervakning. 
3. Förvaltningsrätten i Växjö 
a) Beslut 2012-06-28, mål nr 2250-12, avvisning av fråga om 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
4. Socialdepartementet 
a) Regeringsbeslut 2012-06-14, S2012/3778/PBB, överklagande i 
fråga om prövning enligt 12 kap, plan- och bygglagen m.m avseende 
detaljplan för kvarteret Kölen m.fl. Hästö Marina, Karlskrona kommun   
5) Protokollsutdrag regionstyrelsen, region Blekinge 2012-04-25, 
motion avseende ändring av Region Blekinges förbundsordning. 
6) Informationsskrift om det kommunala utjämningssystemet. 
7) Barn- och ungdomsnämnden 12-05-02, § 48 redovisning av 
åtgärder för budget i balans samt förslag till ianspråktagande av 
nämndens reserv. 
8. Idrotts- och fritidsnämnden 12-05-07, § 33 återkallande av beslut 
om medel till IT-utveckling på Telenor Arena Karlskrona. 
9. EU-kompetens Småland- Blekinge, antagna kommuner i 
satsningen med en EU-coach. 
10. Utbildningsnämnden 12-06-14, § 24 Uppföljning april 2012. 

        11.Fora, återbetalning av 2007 och 2008 års premier för AGS. 
12. Beslut om tillförordnad ekonomichef 12-06-21—12-07-17. 
13. Beslut om ersättare för ledningspersonal på 
kommunledningsförvaltningen. 
14. Protokoll Karlskrona fryshus aktiebolag 12-04-16. 
15. Avveckling av nordiskt vänortssamarbete, Horten. 
16. Miljö- och byggnadsnämnden 12-04-12, § 137 Karlskrona 5:1, del 

av Västra Mark, avskrivning av planuppdrag. 
17. Delegationsbeslut 12-05-15, dnr 2012.202.109, ansökan om 
kameraövervakning. 
18. Svar på remiss om marknadsanalys bredbandsutbyggnad inom 
Tockatorp, Sturkö. 
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§ 212 forts 
Anmälningsärende 
 
19. Revisionen, granskning av Överförmyndarnämnden. 
20. Revisionen, granskning av bidrag till ekonomiska föreningar. 
21. Delegationsbeslut 2012-06-16, dnr 2012.238.109, ansökan om 
kameraövervakning. 
22. Rapport 2012:4, Konkurrensverkets granskning avseende 
tillämpning av undantaget för tjänstekoncessioner.  
23. CKS nyhetsbrev. 
24. Attestlista skattefördelning, kommunledningsförvaltningen 2012-
06-13. 
25. Attestlista skattefördelning, kommunledningsförvaltningen 2012-
06-20. 
26. Attestlista valnämnden 2012-06-13. 
27. Attestlista kommunledningsförvaltningen 2012-05-16. 
28. Attestlista kommunledningsförvaltningen 2012-06-25. 
29. Skrivelse angående beslut om medborgarförslag Hjärtats stig. 
30. Kommunbygderådet Karlskrona, deltagandet i att ta fram ett nytt 
långsiktigt landsbygdsprogram. 
31. Sveriges kommuner och landsting 
a) 12:21, huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor- HÖK 12- med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. 
b) 12:22, överenskommelse om ändringar i allmänna bestämmelser 
samt bilagor. 
c) 12:24, lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 
anhörigvårdare- PAN 12- med Svenska Kommunalarbetareförbundet.  
d) 12:25, huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor.- HÖK 12- med OFRs förbundsområde Läkare, 
Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte 
omfattas av HÖK 12. 
e) 12:26, överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m- BEA- Svenska kommunalarbetareförbundet och allmän 
kommunal verksamhet. 
f) 12:27, premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om 
utjämningssystemet m.m. 
g) 12:28, preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos 2.  
h) 12:30, överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor- 
ÖLA  
12-träffad mellan arbetsgivarförbundet Pacta och 
Fastighetsanställdas förbund. 
i) 12:31, huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m.-HÖK 12- med OFRs förbundsområde allmän 
kommunal verksamhet. 
j) 12:32, ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet 
huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m-
HÖKT- med AkademikerAlliansen. 
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§ 212 forts 
Anmälningsärende 
 
k) 12:33, Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-
KL, TFA-KL och TGL-KL m.fl. 
l) 12:34, överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m.-ÖLA12- med SEKO-facket för service och kommunikation. 
m) 12:35, överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m- ÖLA 12- med Svenska transportarbetareförbundet.  
n) 12:37, Överenskommelse rörande RiB 12 med brandmännens 
riksförbund. 
o) 12:39, ändringar och tillägg i huvudöverenskommelse om lön och 
allmänna anställningsvillkor.- HÖK 11- med OFRs förbundsområde 
hälso- och sjukvård. 
p) Styrelsens beslut nr 05, 2012-04-20, sammanträdesplan för SKL 
för år 2013. 
q) Styrelsens beslut nr 06, 2012-05-25, en långsiktig gemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2012-2016. 
r) Styrelsens beslut nr 08, 2012-05-25, överenskommelse om stöd till 
riktade insatser inom psykisk hälsa. 
s) Styrelsens beslut nr 09, 2012-06-16, förbundsavgift år 2013 till 
Sveriges kommuner och landsting. 
t) Styrelsens beslut nr 10, 2012-06-15, handlingsplan för 2013-2018.  
u) Landstingens, regioners och kommuners samarbete inom 
eHälsorådet. 
v) Pressmeddelande 2012-04-26, ökade skatteintäkter trots svag 
konjektur. 
x) Vad kostar din kommun, bokslut 2011. 
32. Protokoll Samverkansnämnden 2012-05-16. 
33. Protokoll Samverkansnämnden 2012-06-08. 
34. Protokoll Cura Individutveckling 2012-03-21. 
35. Protokoll Cura Individutveckling 2012-05-30. 
36. Protokoll Regionstyrelsen region Blekinge 2012-06-13 
37. Protokoll Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) 2012-04-26. 
_____ 
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Kommunbygderådet KS.2010.595.018 
Controller KLF 
Ekonomienheten 
Akten  

 
§ 213 
Begäran om stöd till middag på marinmuseet 7 septem ber 2012 i 
samband med Landsbygdsriksdagen. 
 

I samband med Landsbygdsriksdagen hålls i Blekinge svarar 
Kommunbygderådet Karlskrona har för arrangemanget fredag 7 
september. 
 
Kommunbygderådet framför i brevet en begäran om att Karlskrona 
kommun medverkar i täckningen av underskottet för den middag som 
ska avhållas. Underskottet uppgår till totalt 53 000 kronor. 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att  bevilja Kommunbygderådet Karlskrona bidrag om 53 000 
kronor, samt 
 
2. att  bidraget ska belasta kommunstyrelsens projektreserv. 
_____ 
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§ 214 
Övrigt 
 

Nätverksträff  
 
Ledamot Ola Svensson (SD) anmäler att han skulle vilja åka på 
nätverksträffen för förtroendevalda som vill utveckla 
medborgardialogen den 5 september 2012 i Stockholm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Ola Svensson (SD) ska får åka på nätverksträffen för 
förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen den 5 
september 2012 i Stockholm. 
____ 
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§ 179 Svar på medborgarförslag om upprustning av parkområdet kring  
  Monsunen/Sunnavägen i karlskrona. 
§ 180 Anmälningsärende. 
§ 181 Övrigt 
§ 182 Ordförandes sommarhälsning 
___ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 tisdagen den 5 juni 2012, kl 08.30-11.50, 14.30-15.30 

Sammanträdet ajourneras kl 11.50-15.30. 
 

Beslutande: Ordförande  Camilla Brunsberg (M) jäv §§ 172  
 Ordförande  Mats Lindbom (C) § 172 
 1:e vice ordf. Mats Lindbom (C) §§ 146-171, 173-182 
 2:e vice ordf. Christina Mattisson (S) jäv §§ 172  
   
Ledamöter  Patrik Hansson (S) jäv §§ 172 
  Lars Hildingsson (S) 

 Elina Gustafsson (S) kl 09.00-15.30 del av §§ 146, 
147-171, 173- 182, JÄV §§ 172 

  Yvonne Sandberg Fries (S) 
Sophia Ahlin (M)   
Jan Lennartsson (M) kl 14.30-15.30 §§ 147-182                      
Carl-Göran Svensson (M)  
Ola Svensson (SD) Jäv §§ 172  
Börje Dovstad (FP) 

  Åsa Gyberg Karlsson (V)  
  Tommy Olsson (KD) kl 14.30-15.15 §§ 147-173 
 
Tjänstgörande ersättare Emma Swahn- Nilsson (M) kl 08.30-11.50 §§146 
  Oscar Dyberg (S) kl 08.30-09.00, kl 15.10-15.15 del 

av §§ 146, §§ 172 
  Björn Gustavsson (MP)  
  Billy Åkerström (KD) kl 08.30-11.50, 15.15-15.30 §§ 

146, 174-182 
  Bruno Carlsson (SD) §§ 172 
  Lisbeth Bengtsson (S) §§ 172 
  Liten Everbratt (S) §§ 172 
  Arnstein Njåstad (M) §§ 172 

  
Närvarande  ersättare Oscar Dyberg (S) kl 09.00-15.30 del av §§ 146, 147-

182 
  Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-15.10, 15.15-15.30 

§§ 146-171, 173-182 
  Liten Everbratt (S) kl 08.30-15.10, 15.15-15.30 §§ 

146-171, 173-182 
  Håkan Ericsson (S) 
  Patrik Enstedt (S) 
  Emma Swahn- Nilsson (M) kl 14.30-15.30 §§ 147-

171, 173-180, jäv §§ 172                      
  Arnstein Njåstad (M) kl 08.30-15.10, 15.15-15.30 §§ 

146-171, 173-182 
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  Peter Glimvall (M) kl 08.30-11.50 §§ 146  
  Anna Ekström (FP) kl 10.35-15.30 §§ del av §§ 

146,171, 173-182, Jäv §§ 172 
  Maria Persson (C) 
  Bruno Carlsson (SD) §§ 146-171, 173-182 
  Ulf Hansson (V)  
  Billy Åkerström (KD) kl 14.30-15.15 §§ 147-173  
      
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
  Ekonomichef Per Jonsson 
  Informationschef Ulla Nelson 
  Kommunjurist Maria Thuresson 
  Förvaltningschef Anette Lirsjö 
  Personalchef Anneli Ekström    
  Personalspecialist Henrik Sundihn kl 08.30-09.40 §§ 

146, 148-151 
  Controller Ida Colvin kl 09.30-09.40 §§ 146, 151 
  Controller Helena Cedergren kl 09.30-09.40 §§ 146, 

151 
  Förvaltningschef Hans Juhlin kl 10.05-10.25 §§ 146, 

159 
  MAS Ann-Britt Mårtensson kl 10.50-11.50 §§ 146, 

168 
  VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 10.50-11.30 §§ 

146, 169 
  Kanslichef Elisabeth Arebark  
      
 Utses att justera  Börje Dovstad (FP) 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 146-182
  Elisabeth Arebark 
 
 
   
Ordförande  ………………………………………  
  Camilla Brunsberg §§ 146-171, 173-182 
 
 
Ordförande  ………………………………………  
  Mats Lindbom §§ 172 
 
 
Justeringsledamot ………………………………………  
  Börje Dovstad  
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den    juni 2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar 
 
…………………………….. 
Elisabeth Arebark 
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§ 146 
Information och föredragningar 

 
1. Delårsrapport per den 30 april 2012 för 
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, föredras av förvaltningschef 
Anette Lirsjö och personalspecialist Henrik Sundihn.  
 
2. Redovisning av serviceförvaltningens medarbetarenkät för år 2011, 
föredras av personalspecialist Henrik Sundihn.  
 
3. Redovisning av kommunledningsförvaltningens medarbetarenkät 
för år 2011, föredras av personalspecialist Henrik Sundihn. 
 
4. Delårsrapport per den 30 april 2012 för 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen, föredras 
av controller Ida Colvin och personalspecialist Henrik Sundihn.  
 
5. Uppdaterad internbudget 2012 för serviceförvaltningen, föredras av 
förvaltningschef Anette Lirsjö 
 
6. Utvecklingsplan Stortorget, Karlskrona, föredras av förvaltningschef 
Hans Juhlin. 
 
7. Förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet, föredras av personalchef Anneli Ekström. 
 
8. Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län, föredras av 
MAS (medicinskansvarig sjuksköterska) Ann-Britt Mårtensson. 
    
9. Delårsrapport per den 30 april 2012 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet, föredras av ekonomichef Per Jonsson, VD 
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och personalchef Anneli Ekström. 
______ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.220.041 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 147 
Förslag om att ersätta delårsrapport april med sedv anlig 
ekonomiuppföljning. 
 
Enligt gällande regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 
kommunen upprätta två delårsrapporter, ett efter första tertialet och 
ett efter det andra. Lagen om kommunal redovisning,  
9 kap § 1, föreskriver att kommunen ska upprätta minst en 
delårsrapport och att den ska omfatta minst sex och högst åtta 
månader av räkenskapsåret. 
 
På grund av att både sjukfrånvaro hos nyckelperson samt byte av 
ekonomichef sammanfaller med den tidpunkt då delårsbokslutet ska 
upprättas har kommunledningsförvaltningen gjort bedömningen att 
någon formell delårsrapport inte är möjlig att upprätta per april månad. 
Bedömningen innebär också att det inte kommer att upprättas någon 
sammanställd redovisning. Delårsrapporten kan dock ersättas med 
den ekonomiuppföljning för kommunen som enligt gällande regelverk 
upprättas efter februari respektive oktober månad. För 
moderbolagskoncernen redovisas en sammanställd resultat- och 
balansräkning. 
 
Kommunledningsförvaltningen har under hand samrått med 
kommunstyrelsens ordförande respektive 2:e vice ordförande i 
ärendet. 
 
I och med att delårsrapporten efter augusti månad kommer att 
upprättas uppfylls det lagreglerade kravet på sådana rapporter. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 

 att  ersätta delårsrapport efter april månad 2012 med 
ekonomiuppföljning enligt den modell som tillämpas för februari 
respektive oktober månad 
___ 
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Controller SEF KS.SEF2012.27.041  
Ekonomienheten 
Akten  
 
 

 
 
§ 148 
Delårsbokslut per 2012-04-30 för 
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen 
 
Förvaltningschef Anette Lirsjö och personalspecialist Henrik Sundihn 
föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens/serviceförvaltningens budgetram för 2012 uppgår 
till 77,8 Mnkr. Resultatet per den siste april för Serviceförvaltningen 
visar ett underskott på ca 0,7 mnkr. Serviceförvaltningen 
prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret 2012. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att  godkänna delårsrapporten för april 2012 
___ 
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HR (Personalenheten) KS.SEF2012.81.026 
Personalspecialist SEF 
Akten 

 
 
 
 
§ 149 
Redovisning av medarbetarenkät för serviceförvaltni ngen 2011. 
 
Personalspecialist Henrik Sundihn föredrar ärendet. 
 
Svarsfrekvensen för Medarbetarenkäten som genomfördes i 
november 2011 försämrades för Serviceförvaltningen från 69,1% till 
51,9%. Enkäten är utskickad till totalt 422 individer 
 
De tre frågor där flest medarbetare svarar positivt var: 
- Jag har ett meningsfullt arbete (snitt 3,54) 
- Jag trivs bra på min arbetsplats (snitt 3,47) 
- På min arbetsplats har vi en bra gemenskap oavsett ålder (snitt 
3,54) 
 
De tre frågor där flest medarbetare svarar negativt var: 
- Jag upplever medarbetarsamtalet meningsfullt (snitt 2,85) 
- Jag har möjlighet att påverka min arbetstakt (snitt 2,79) 
- Jag ger mig tid till eftertanke/reflektion i mitt arbete (snitt 2,76) 
 
Handlingsplanerna som upprättats fokuserar till största del på: 
Apt, arbetsbelastning, lika villkor, samhörighet, ledarskap, 
arbetsprocesser, reflektion, målarbete, medarbetarsamtal, 
lönesamtal, utveckling i arbetet 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att  godkänna redovisningen av Serviceförvaltningens 
medarbetarenkät för 2011. 
___ 
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HR (Personalenheten) KS.2012.219.026 
Personalspecialist KLF 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 150 
Redovisning av medarbetarenkät för 
kommunledningsförvaltningen 2011. 
 
Personalspecialist Henrik Sundihn föredrar ärendet. 

 
Svarsfrekvensen för Medarbetarenkäten som genomfördes i 
november 2011 förbättrades för Kommunledningsförvaltningen från 
80% till 84,9%. Enkäten är utskickad till totalt 86 individer 
 
De tre frågor där flest medarbetare svarar positivt var: 
- Jag har möjlighet att utvecklas i mitt arbete (snitt 3,51) 
- Jag har omväxlande arbetsuppgifter (snitt 3,49) 
- Jag har möjlighet att använda mina kunskaper/erfarenheter i mitt 
arbete. Samt Jag har tillräckliga kunskaper för att utföra mina 
arbetsuppgifter kommer på en delad plats (snitt 3,45) 
 
De tre frågor där flest medarbetare svarar negativt var: 
- Jag tycker att arbetsplatsträffarna är meningsfulla. 
- Jag upplever medarbetarsamtalet meningsfullt 
- Jag tycker att målen är tillräckligt tydliga. 
 
Handlingsplanerna som upprättats fokuserar till största del på: 
Delaktighet, APT, arbetsmängd, medarbetarsamtalet, samarbete i 
gruppen, samverkan mellan grupper,  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att  godkänna redovisningen av Kommunledningsförvaltningens  
medarbetarenkät för 2011. 
_____ 
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Controller KLF KS.2012.60.041  
Ekonomienheten 
Akten  
 
 

 
 
§ 151 
Delårsbokslut per 2012-04-30 för 
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 
 
Controller Ida Colvin och personalspecialist Henrik Sundihn föredrar 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen beräknar uppvisa ett 
resultat för verksamheterna 2012 med -4,0 Mnkr. Utfallet för perioden 
uppgår till -1,0 Mnkr. Budgetramen för 2012 uppgår till 179,1 Mnkr inkl 
tekniska justeringar. 
 
Under kommunstyrelsen ligger sparbeting i form av översyn av 
nämnds- och förvaltningsstruktur om 1,5 Mnkr. Detta sparbeting är 
inte utdelat till förvaltningarna. I det fall sparbetinget inte uppfylls i sin 
helhet kommer de att påverka kommunstyrelsens utfall. 
 
De ramar som förvaltningen tilldelades inför 2012 förutsatte att 
näringslivsenheten gick över till bolagskoncernen med start 2012-01-
01. Efter beslut i fullmäktige 24 november 2011 blev det återremiss på 
ärendet och beslut om övergången fattades först 2012-01-26. Då 
näringslivsenheten först från 2012-03-01 gått över till ett bolag har det 
medfört utökade kostnader för kommunledningsförvaltningen med 2,5 
Mnkr. 
 
Verksamheterna kollektivtrafik, räddningstjänst och stöd till högskolan 
förväntas nå ett nollresultat på helåret.  
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 

     att  godkänna uppföljningen för april månad 2012. 
____ 
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Controller SEF KS.SEF2012.27.041  
Ekonomienheten 
Akten  
 
 
 

§ 152 
Förändringar i serviceförvaltningens internbudget 2 012 med 
tillhörande konsekvensbeskrivning. 
 
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande den 2012-05-08 i ärende § 133 
”Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar, effektiviseringar 
och åtgärder motsvarande 50 Mkr” 
 
att uppdra åt chefen på serviceförvaltningen att genomföra 
redovisade kostnadsminskande åtgärder inom kostverksamhet och 
inom IT-verksamhet, 
att uppdra åt chefen för serviceförvaltningen att genomföra 
kostnadsminskande åtgärder motsvarande minst det värde som 
framgår i tabell, allmänna utskottets förslag, kolumnen ”Generell 
åtgärd”, för serviceförvaltningen, 
att för 2012 reducera Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen 
fastställda budgetram med 4,0 mnkr 
att  för 2012 reducera ommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen 
respektive Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen fastställda 
budgetramar med belopp enligt tabell,  allmänna utskottets förslag, 
kolumnen ”Generell åtgärd” 

 
Då beloppet enligt upprättad tabell, kolumnen ”Generell åtgärd” är 1,5 
mnkr, blir totalt belopp som serviceförvaltningen ska 
kostnadsreducera under 2012 5,5 mnkr. 
 
Kostnadsreduceringar inom IT-området 4,5 mnkr.   
Enligt föreslagen redovisning till budgetberedningen kommer 
kostnader inom IT-området att minskas motsvarande 3,0 mnkr för 
2012. Då utrullningen av Office 2010 och Windows 7 skjutits fram, 
innebär det att endast delårseffekt av aviserade kostnader kommer att 
belasta kommunens resultat 2012. Då detta belopp motsvarar ca 1,5 
mnkr, föreslås denna finansiera ”Generell åtgärd”. 
 
För samtliga kostnadsposter i nedanstående tabell, utom för 
”Energibesparing”, kommer kostnadsminskning att ske hos 
serviceförvaltningen. Kostnadsminskningen kommer i sin tur att leda 
till minskad utdebitering till förvaltningarna.  
                                                                                                    Forts 
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§ 152 forts 
Förändringar i serviceförvaltningens internbudget 2 012 med 
tillhörande konsekvensbeskrivning. 
 
Den budgetram som, för respektive förvaltning, motsvaras av 
kostnadsminskningen kommer att ramjusteras förvaltningarna. 
  
Gällande kostnadsposten ”Energibesparing” sker 
kostnadsminskningen hos Tekniska förvaltningen, fastighetskontoret. 
Minskad utdebitering förslås därför ske motsvarande beräknad 
kostnadsminskning för respektive förvaltning enligt upprättad bilaga. 
 
Inga negativa konsekvenser i kommunens verksamhet har kunnat 
uppskattas med anledning av ovanstående kostnadsminskning. 
 
Kostnadsreduceringar inom kosten 0 mnkr 
Som ett av de kostnadsbesparande förslagen till budgetberedningen 
föreslogs förändrad hantering av beställningar från omsorgen. 
Förslaget består i att personal på äldreboendena själva beställer 
råvaror direkt från leverantörer. 
  
Idag skickas alla råvaror till frukost, mellanmål, samt tillbehören till 
måltiderna från produktionsköken enligt den rekvisition som 
respektive avdelning skriver och skickar till köken. 
Köken beställer alla varor, packar om och skickar ut till avdelningarna, 
fakturor skickas från köken på de varor som inte ingår i portionspriset. 
 
Då detta är en förändring som involverar många olika 
personalgrupper samt kommer att förändra rutiner mot externa 
leverantörer är bedömningen att förändringen kan komma att få effekt 
först under våren 2013. 
 
Andra kostnadsreduceringar, ramjustering SEF 1 mnkr 
För att klara beslutad ramjustering om 1 mnkr utöver de 
kostnadsminskningar som förvaltningen gör inom IT-området, 
kommer ett antal tjänster inom serviceförvaltningens administration ej 
att kunna besättas. Därutöver kommer en allmän återhållsamhet att 
tillämpas gällande inköp av varor och tjänster. Konsekvenser kommer 
fortlöpande att avrapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
att  godkänna förändringen av serviceförvaltningens internbudget 
____ 
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Controller KLF KS.2012.60.041 
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
§ 153 
Budgetjustering 2012 för kommunledningsförvaltningen 

 
Kommunfullmäktige har vid två tillfällen under våren minskat 
budgeten för kommunledningsförvaltningen med sammanlagt 2.2 Mkr. 
1.2 Mkr av budgetjusteringen ska enligt beslut tillföras barn- och 
ungdomsnämnden och resterande miljon är en generell besparing. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag för att uppnå avsedd 
kostnadsminskning. 

 
Tjänster som föreslås vakanssättas är integrationsstrateg, 
kommunsekreterartjänst (när kommunsekreteraren även tjänstgör 
som kanslichef) samt att f.n. ej tillsätta utvecklingschefstjänsten. 
Konsekvenserna av dessa vakanser är färre utredningar, mindre 
fokus på integrationsarbetet samt brister i ledning. 
 
EU-handläggaren arbetar ½- tid som projektledare åt Region 
Blekinge, varför kostnaden för en ½ tjänst kan minskas under del av 
2012. Följriktigt kommer mindre tid att kunna läggas på EU-
ansökningar o.dyl. 
 
Under 2012 kommer 200 tkr i moms för färdtjänst att återsökas från 
Skatteverket. Denna återsökning möjliggör en ramminskning med 
motsvarande belopp på kollektivtrafiken  
 
I internbudgeten finns 100 Tkr avsatta för trycksaker etc för fördjupat 
ÖP-arbete. Justeringen medför att detta ej kan göras. 
 
Reserven i basbudgeten, omfattande 400 tkr, blir en del av 
budgetjusteringen. Förvaltningen har härmed ingen reserv för 
oförutsedda åtgärder och stor försiktighet måste iakttas när det gäller 
upphandlingar av varor och tjänster liksom deltagande i utbildningar, 
nätverk etc.  
 
Slutligen föreslås kommunstyrelsens projektbudget minskas med 120 
tkr, vilket innebär att 310 tkr finns kvar att nyttja under året. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
att  budgeten för kommunledningsförvaltningen minskas med 2.2 Mkr 
enligt förslag.  
____ 
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Trafikverket Region Syd KS.2012.195.519 
Handläggare   
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
§ 154 
Förslag till överenskommelse mellan Trafikverket Region Syd och 
Karlskrona kommun avseende samverkan i frågor som rör 
samhällsutvecklingen och transportsystemet   

 
Föreliggande förslag till överenskommelse är framtaget med syfte att 
skapa ett gemensamt arbets- och förhållningssätt när det gäller 
utvecklingen av samhällsbyggande, infrastruktur samt resande och 
transporter. 
 
De viktigaste samverkansområdena som berör såväl stat som 
kommun är följande: 
1. Samhällsplanering för klok användning av  
transportinfrastrukturen, 
2. påverkansarbete för att främja hållbara val, 
3. värnat vägnät – delat ansvar för robust och säker framkomlighet, 
samt 
4. utveckling av pendling och godstransporter på järnväg 
 
Förslaget till överenskommelse tar också i en särskild bilaga upp 
aktuella och framtida projekt. Bilagan avses uppdateras vid 
samverkansmötena mellan parterna, som är tänkt att ske 2 – 3 
gånger per år. 
 
I förslaget till överenskommelse tas också principerna för finansiering 
upp. I samband med större exploateringar ställs vanligen nya krav på 
ny eller befintlig infrastruktur. Grundprincipen är att den som har 
behov av en ny väg- eller järnvägsanslutning eller en 
kapacitetsförbättring måste vara beredd att bidra till finansieringen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
1. att  godkänna bilagda förslag till överenskommelse mellan 
Trafikverket Region Syd och Karlskrona kommun avseende 
samverkan i frågor som rör samhällsutvecklingen och 
transportsystemet, samt 
 
2. att  uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
överenskommelsen för Karlskrona kommuns räkning.  
___ 
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Tekniska nämnden KS.2011.252.042 
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
 
 
§ 155 
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 20 11, större än 
5 mkr. 
 
Härmed slutredovisas avslutade investeringsprojekt 2011-12-31 enligt 
riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun. 

 
Under 2011 har 104 investeringsprojekt avslutats och 
investeringsutgiften har i 5 investeringsprojekt överstigit 5 mnkr. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
  
att godkänna slutredovisning av avslutade projekt 2011överstigande 
5 mnkr. 

 _____ 
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Tekniska nämnden KS.2011.252.042 
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
 
 
§ 156 
Slutredovisning av investeringar inom Stadsmiljöpro grammet 
per 2011-12-31. 
 
Investeringsprojekt överstigande 5 mnkr ska slutredovisas enligt 
riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun. 

 
Investeringsprojekten inom Stadsmiljöprogrammet har avslutats och 
den totala investeringsutgiften överstiger 5 mnkr. Samtliga 
investeringsprojekt inom projekteringsverksamheten redovisas i 
nedanstående tabell. Totalt ger investeringsprojekten en negativ 
avvikelse med -170 tkr, vilket täcks inom tekniska nämndens totala 
avstämning av avslutade investeringsprojekt. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt inom 
Stadsmiljöprogrammet som avslutats per 2011-12-31.  
____ 
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Tekniska nämnden KS.2010.155.317 
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
 
 
§ 157 
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse  
gatubelysning. 
 
Tekniska nämnden har under § 39 – 2012 hemställt om att 
kommunstyrelsen meddelar investeringstillstånd gällande förnyelse av 
gatubelysning samt att utgiften, som beräknas uppgå till 6,0 mnkr, 
täcks genom ianspråktagande av dels 3,0 mnkr från 2011 års 
investeringsanslag för Förnyelse av gatubelysning som överförts till 
2012 års budget, dels 3,0 mnkr ur 2012 års anslag för samman 
ändamål. 
 
För ändamålet disponeras under 2012 således investeringsmedel om 
totalt 6,0 mnkr. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  

1. att  ge Tekniska nämnden investeringstillstånd gällande förnyelse 
av gatubelysning, samt 

2. att  utgiften om 6,0 mnkr täcks ur 2012 års samlade anslag för 
förnyelse av gatubelysning. 

_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden KS.2012.182.424 
Ekonomienheten 
Budgetberedningen 
Akten  

 
 
§ 158 
Förslag om framtagande av kommunal VA-Plan 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade under § 131-2012 att 
godkänna en av Tekniska förvaltningen framtagen projektbeskrivning 
för framtagande av kommunal VA-plan. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade samtidigt att hemställa hos kommunstyrelsen om att denna 
fastställer uppdraget samt också att kommunstyrelsen skulle tilldela 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 300 tkr i 2014 års budget för 
synkronisering med skärgårdsplanen. 
 
Enligt Miljö- och byggnadsnämndens beslut kommer arbetet att ske i 
tre steg, utarbetande av en VA-översikt, framtagande av en VA-policy 
som ska antas av kommunfullmäktige och som sedan i sin tur ligger 
till grund för den kommunala VA-planen. 
 
Vad avser framställan om ekonomiska medel föreslår 
kommunledningsförvaltningen att den delen i ärendet hänskjuts till 
den kommande budgetberedningen avseende 2014 års budget. I 
övrig har kommunledningsförvaltningen inga andra synpunkter på 
Miljö- och byggnadsnämndens framställan. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  

1. att  ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram 
kommunal VA-plan i enlighet med nämndens förslag, samt 

2. att  hänskjuta frågan om medelstilldelning till kommande 
budgetberedning avseende 2014 års budget. 

_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden KS.2007.370.311 
Tekniska nämnden 
Budgetberedningen 
Akten  

 
 
§ 159 
Utvecklingsplan Stortorget, Karlskrona. 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av 2002 års 
översiktsplan 2002-08-29 att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden 
tillsammans med tekniska förvaltningen att utarbeta ett 
stadsmiljöprogram för den offentliga miljön.  
 
Gehl Architects från Köpenhamn involverades att tillsammans med 
Karlskrona kommun utarbeta en stadsanalys som utmynnade i 
rapporten Strategi Karlskrona. Strategin syftar till att tillvarata och 
utveckla kvaliteter samt stärka världsarvet genom att lyfta fram 
bebyggelse, folkliv och den offentliga miljön. Målsättningen har varit 
att visa möjligheter för att stärka stadens attraktionskraft samt 
utveckla mötesplatser och centrumstråk. De historiska platserna lyfts 
fram och staden närmar sig vattnet.  
 
Utredningen har resulterat i fortsatt arbete med bl a Stortorget, 
Fisktorget, Hoglands park samt utveckling av gågatumiljöer och 
serveringsytor som även är tillgänglighetsprojekt. Strategiarbetet och 
slutförda etapper har uppmärksammats med priser från Sveriges 
Arkitekter 2010 och föreningen FOT 2011.  
 
Såväl Gehlutredning som förslag för Stortorget och Hoglands park har 
förankrats hos medborgarna genom offentliga möten och 
föreläsningar där tjänstemän och politiker deltagit.  
 
Stortorgsutredningen har tagits fram i nära samarbete mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och SWECO 
Arkitekter. Utredningen presenterades av landskapsarkitekt och 
professor Thorbjörn Andersson vid ett välbesökt offentligt möte den 8 
november i Trefaldighetskyrkan. Utredningen visar en 
helhetsgestaltning av Stortorget där kulturhistoria och människan står 
i fokus. Planeringen syftar till att kunna genomföras i flera etapper där 
delar av innehållet redan har genomförts och påbörjats i samverkan 
med medfinansierande fastighetsägare.                           Forts 
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§ 159 forts 
Utvecklingsplan Stortorget, Karlskrona. 
 
Statyn av Karl XI bedöms vara en enkelt avgränsad etapp och lämplig 
fortsättning på genomförandet. Omgestaltningen av ytan kring Karl XI 
till en väl fungerande och tilltalande mötesplats på Stortorget är 
budgeterad till ca 1 500 000 kronor. Etapperna förutsätts kunna 
samfinanieras med näringslivsaktörer likt tidigare etapper. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
1. att   godkänna förslag till utvecklingsplan för Stortorget, samt 
 

           2. att  medelstilldelning och etappindelning får behandlas vid 
kommande budgetbehandlingar. 

 ____  
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Tekniska nämnden KS.2010.481.292 
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
 
 
§ 160 
Projekterings- och investeringstillstånd för Teleno r Arena 
Karlskrona. 

 
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och med anledning av 
att Karlskrona Hockeyklubb (KHK) har tagit steget upp till 
Hockeyallsvenskan säsongen 2012/2013 behöver Telenor Arena 
Karlskrona kompletteras med vissa funktioner för att uppfylla de högre 
krav som ställs på spel i Hockeyallsvenskan jämfört med spel i 
division 1. De kompletteringar som behöver göras i arenan rör främst 
områdena säkerhet och mediebevakning.  
 
När det gäller säkerhetsåtgärderna handlar det huvudsakligen om att 
hägna in bortaståplatserna för att skilja bortalagets och hemmalagets 
supportrar åt vid högriskmatcher. 
 
Krav för mediebevakning är att skapa plattformar för TV-kameror (två 
stycken), plats för videomåldomare samt ett tiotal platser för 
journalister/reportrar. Lösningen är en modul  
på cirka 60 m2, som monteras överst på utsidan av den bakre 
långsidan (nordvästra), se bilaga 1. Denna lösning innebär att inga 
befintliga sittplatser i arenan behöver tas i anspråk för tillskapandet av 
medieplatserna. 
 
En viktig faktor i detta ärende är tidsaspekten – allt måste vara klart till 
säsongspremiären den 16 september 2012, vilket är anledningen till 
att detta ärende avser ansökan om både projekterings- och 
investeringstillstånd samt att ärendet går upp parallellt i tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen. 
 
Fastighetsavdelningen har gjort en enklare förprojektering och 
beräknat utgiften för de planerade åtgärderna till 2,3 mnkr, varav 
mediamodulen uppgår till 1,9 mnkr.  
När det gäller mediemodulen kommer KHK att stå för hälften av de 
årliga kapitalkostnaderna som denna del genererar. De övriga 
kapitalkostnaderna täcks av Karlskrona kommun genom ökad 
budgetram till idrott- och fritidsnämnden. 
 
Avskrivningstiden är 26 år och räntekostnaden är beräknad på 2,9 %.  
Kapitalkostnaden uppgår till 156 000 kronor, varav 130 000 kronor 
avser mediamodulen.                                                     Forts 
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§ 160 forts 
Projekterings- och investeringstillstånd för Teleno r Arena 
Karlskrona. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
1. att  meddela projekterings- och investeringstillstånd för 
tillkommande åtgärder på Telenor Arena Karlskrona enligt ovan, 
 
2. att  investeringen på 2 300 000 kronor finansieras ur 
kommunstyrelsens allmänna investeringsreserv 2012, 
 
3. att  en ökad årlig hyresintäkt från Karlskrona Hockeyklubb 
finansierar hälften av kapitalkostnaderna för tillbyggd mediemodul, 
 
4. att  år 2012 täcks resterande kapitalkostnader inom budgetramen  
för idrotts- och fritidsnämnden, 
 
5. att  från och med år 2013 utöka idrotts- och fritidsnämnden 
budgetram med 91 000 kronor för att täcka resterande 
kapitalkostnader. 
_____ 
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Karlskrona hockey KS.2010.356.807 
Kommunikationsenheten 
Controller KLF  
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
§ 161 
Marknadsföring av kommunen genom Karlskrona Hockey
  
Karlskrona Hockeys avancemang till Hockeyallsvenskan ger nya 
möjligheter att marknadsföra både Karlskrona kommun och Blekinge 
Health Arena. Efter Elitserien i hockey och Allsvenskan i fotboll är 
Hockeyallsvenskan den liga som lockar störst publik. Fyra av KHK:s 
hemmamatcher kommer att sändas i Viasat som förra säsongen hade 
tittarsiffror på upp mot 500 000 tittare/match.  
 
För kommunen är utvecklingen av Rosenholmsområdet och Blekinge 
Health Arena viktig och i det arbetet är Karlskrona Hockey en 
betydelsefull partner. Ur marknadsföringssynpunkt är det positivt för 
Karlskrona kommun att synas i samband med KHK:s matcher och 
säsongen 2012/2013 kostar en reklamplats på klubbens matchtröjor 
75 000 kronor. Överenskommelsen innebär också att KHK, vid sina 
bortamatcher, marknadsför Blekinge Health Arena och möjligheten att 
förlägga träningsläger till Karlskrona.  
 
Jan Lennartsson (M) och Patrik Hansson (S) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
 
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Ola Svensson (SD) deltar ej i beslutet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrel sen  
 
1. att  köpa reklamplats på Karlskrona Hockeys matchtröjor säsongen 
2012/2013 för 75 000 kronor, samt 
 
2. att  pengarna tas från kommunstyrelsens projektbudget. 
___ 
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Kommunfullmäktige KS.2004.294.020 
Akten  

 
 
§ 162 
Förslag till nytt personapolitiskt program för Karl skrona 
kommuns samlade verksamheter. 
 
Personalchef Anneli Ekström föredrar ärendet. 

 
I december 2010 beslutade kommunfullmäktige att ett nytt 
personalpolitiskt program skulle arbetas fram med bred förankring i 
verksamheterna. Uppdraget att projektleda arbetet upphandlades, 
Gotlandsakademin vann upphandlingen och har fungerat som 
projektledare fram till projektöverlämning i april 2012. 
 
Ledstjärnan har varit bred förankring i verksamheterna vilket har 
inneburit en arbetsprocess där samtliga medarbetare i Karlskrona 
kommun via arbetsplatsträffar har fått möjlighet att vara med och 
forma innehållet i bifogat förslag till nytt personalpolitiskt program.  
 
En mer detaljerad projektbeskrivning och slutrapport bifogas förslaget 
för den som önskar djupare kunskap i detta. 
 
Christina Mattisson (S), Börje Dovstad (FP) och Sophia Ahlin (M) 
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  godkänna upprättat förslag till nytt personalpolitiskt program, 
 
2. att  upprättat förslag till nytt personalpolitiskt program ingår i 
budgetprocessen och implementeras genom att  kommunfullmäktige 
årligen utser minst ett perspektiv som övergripande mål för samtliga 
nämnder och styrelser samt att uppföljning sker i enlighet med övrig 
måluppföljning vid delårsrapportering, samt 
 
3. att  upprättat förslag till nytt personalpolitiskt program fr o m 1 juli 
2012 ersätter nuvarande personalprogram från 2005. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.299.214 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 163 
Antagande av detaljplan för Magistraten 16 och del av 
Karlskrona 4:43, Trossö, Karlskrona kommun. 
 
Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, 
Trossö, har varit utställd för granskning under tiden 17 februari – 16 
mars 2012. Kungörelse om utställningen har anslagits på kommunens 
anslagstavla och införts i lokalpressen fredagen den 17 februari 2012. 
 
Utställningshandlingarna bestående av plankarta med bestämmelser, 
planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt samrådsredogörelse 
har funnits tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket samt 
på Karlskrona kommuns webbplats: www.karlskrona.se. 
 
Detaljplanen huvudsyfte är att sanktionera tidigare givet bygglov för 
tillbyggnad till fastigheten Magistraten 16. Detaljplanen upprättas 
eftersom området ligger på allmän plats vilket är ett långtgående 
undantag såväl från att ta i anspråk allmän platsmark som att göra 
intrång i Karlskronas huvudaxel. Skyddsbestämmelser och 
användningsbestämmelser för bebyggelse på befintlig kvartersmark 
justeras. 
 
Området är beläget på den norra sidan av Stortorget på Trossö direkt 
i anslutning till Klaipedaplatsen. 
 
November 2008 sålde Karlskrona kommun fastigheten Magistraten 16 
till privat ägare. Fastigheten Karlskrona 4:43 ägs av Karlskrona 
kommun och utgörs av allmän platsmark. 
 
Lars Hildingsson (S) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  anta detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, 
Trossö, Karlskrona kommun. 
 
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan.  
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2008.87.106 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 164 
Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge 
län för år 2011   
 
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har för prövning och 
ställningstagande till Karlskrona kommun översänt de valda 
revisorernas revisionsberättelse för 2011 jämte upprättad 
årsredovisning för samma år. 
 
Medlemmar i förbundet är Karlskrona, Karlshamns, Sölvesborgs och 
Olofströms kommuner samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Landstinget i Blekinge. Även Ronneby kommun har nu beslutat 
att bli medlem under 2012. Förbundet är en fristående juridisk person 
som är bildat enligt lag (2003:1210) om  finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Enligt denna lag ska revisionsberättelsen 
lämnas till förbundsmedlemmarna som var för sig ska pröva frågan 
om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 
Av årsredovisningen framgår att Samordningsförbundet under 2011 
hållit sig inom sina budgetramar och haft en god kontroll över 
ekonomin. Varje projekt har hållit sig inom de ekonomiska ramar som 
var beviljade och projektens resultat har regelbundet rapporterats till 
förbundschefen som i sin tur rapporterat till styrelsen. 
 
Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bl a att revisorerna 
bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är 
förenligt med de verksamhetsmål som styrelsen uppställt.  
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att förbundsstyrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för år 2011 och att den upprättade 
årsredovisningen för 2011 godkänns. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge 
ansvarsfrihet för år 2011, samt 
 
2. att  samtidigt godkänna den av förbundet för år 2011 upprättade 
årsredovisningen. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.598.106 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 165 
Förstärkt tillsyn av kommunernas och landstingens/r egionernas 
insatser till personer med funktionsnedsättning. 
 
Regeringen har uppmärksammat att personer med psykisk 
funktionsnedsättning har svårt att få sina behov tillgodosedda. 
Socialstyrelsen har under 2011 fortsatt sin tillsyn som inleddes i 
projektet ”Kommunernas insatser till personer med psykiska 
funktionshinder 2002- 2004” 
 
Tillsynen har fokuserat på kommunens insatser i form av boende och 
boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Tillsynen 
har även omfattat samverkan mellan kommun och landsting. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialstyrelsen ställer, efter tillsyn, krav på ett antal åtgärder: 
- Se till att individuella planer erbjuds och upprättas 
- Se till att samverkansavtalet tillämpas i alla delar av verksamheterna 
- Se till att samverkan och samtycke dokumenteras i den enskildes 
journal 
- Se till att barn till personer med psykisk funktionsnedsättning 
uppmärksammas 
 
Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detta yttrande som sitt eget. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.530.754 
Akten  

 
 

 

 

 

§ 166 
Ytterligare aktiva åtgärder riktade till arbetslösa  
bidragstagare i Karlskrona kommun  
 
Kommunstyrelsen beslöt den 29 november 2011 § 300 att till-
styrka socialnämndens förslag om att från den 1 januari 2012 in-
rätta 20 beredskapsplatser inom Karlskrona kommun riktade till 
lika många arbetslösa bidragstagare registrerade hos socialför-
valtningen. Beredskapsanställningarna avsåg då generellt en 
tidsperiod om 12 månader dvs. under hela år 2012. Syftet med 
denna åtgärd var att dels begränsa kommunens kostnader för 
ekonomiskt bistånd, dels att samtidigt ge berörda personer en 
större möjlighet till på sikt ett nytt jobb eller någon form av 
utbildning, så att de blir oberoende av ekonomiskt bistånd för sin 
försörjning. Kortsiktigt begränsas således kommunens 
kostnader för ekonomiskt bistånd genom att aktuella personer 
efter anställningstiden förutsätts bli berättigade till 
arbetslöshetsersättning. 
 
Nytt förslag 
Med hänvisning till att omfattningen på det ekonomiska 
biståndet fortfarande ligger kvar på samma höga nivåer som 
under år 2011 föreslår Femklövern i sitt budgetförslag för åren 
2013 – 2015 att ytterligare beredskapsplatser för gruppen 
bidragstagare inrättas och då med genomförande redan från 
andra halvåret 2012. 
 
Mot bakgrund av denna avsiktsförklaring föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunen från i princip den 1 
augusti 2012 – och under 12 månader framåt -inrättar ytterligare 
20 beredskapsanställningar riktade till lika många arbetslösa 
bidragstagare inom socialförvaltningen. Den årliga kostnaden 
för detta beräknas då som tidigare till brutto 6 250 000 kronor. 
Från detta belopp kan sedan avräknas förväntade bidrag från 
arbetsförmedlingen, varför kommunens nettokostnad begränsas 
till dryga 3 600 000 kronor.   Forts  
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§ 166 forts 
Ytterligare aktiva åtgärder riktade till arbetslösa  
bidragstagare i Karlskrona kommun  
 
Detta motsvarar då en bidragsandel om ca 42 %. Kommunens 
reella kostnader blir sedan ytterligare ca 1 900 000 kronor lägre 
genom att kostnaderna för berörda personers ekonomiska 
bistånd under samma tidsperiod bortfaller. För år 2012 kan 
däremot inte denna effekt hämtas hem, eftersom budgetramen 
för ekonomiskt bistånd detta år är klart underdimensionerad. 
Den föreslagna modellen innebär ju däremot att på sikt kommer 
volymen ekonomiskt bistånd att kunna begränsas och därmed 
också storleken på en realistisk budgetram kunna reduceras. 
 
Enligt kommunledningsförvaltningens mening bör de för år 2012 
tillkommande nettokostnaderna (dvs. motsvarande fem 
månader) denna gång kunna täckas genom en motsvarande 
reducering av kommunens budgeterade resultat. Effekterna på 
år 2013 och framöver förutsätts samtidigt bli beaktade i den 
budget och plan för åren 2013 - 2015 som fastställs av 
fullmäktige i juni månad. Det nödvändiga resurstillskottet ska då 
tillföras kommunledningsförvaltningen, eftersom det är dess 
arbetsmarknadsenhet som kommer att vara ansvarig för dessa 
nya kommunala beredskapsjobb. 
 
Ordförande, Mats Lindbom (C) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  från den 1 augusti 2012 med varaktighet 12 månader 
framåt inrätta ytterligare 20 kommunala beredskapsplatser 
riktade till arbetslösa bidragstagare i Karlskrona kommun, 
 
2. att  samtidigt utöka  
kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens budgetram 
för år 2012 med 1 500 000 kronor för att täcka 
kostnaderna för denna åtgärd, 
 
3. att  täcka denna ramutökning genom en motsvarande reduce-
ring av det för år 2012 budgeterade resultatet, 
 
4. att  de långsiktiga ekonomiska effekterna av denna åtgärd fullt 
ut ska beaktas och inrymmas i budgeten och planen för åren 
2013 – 2015,  
                                                                                              Forts 
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§ 166 forts 
Ytterligare aktiva åtgärder riktade till arbetslösa  
bidragstagare i Karlskrona kommun  
 
5. att  som förutsättning för tilldelning av en beredskapsplats ska 
gälla att respektive individ samtidigt ansluter sig till en arbetslös-
hetskassa,   
 
6. att  ge kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen och 
socialnämnden i uppdrag att i samverkan arrangera åtgärder i 
enlighet med detta beslut, samt 
 
7. att  dessutom ge alla nämnder och kommunala bolag i 
uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen/ 
kommunledningsförvaltningen tillskapa erforderliga 20 nya 
beredskapsplatser. 
___ 
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Kommunfullmäktige KS.2009.901.253 
Akten  

 
 

 

 

 
§ 167 
Försäljning av del av fastigheten Verkö 3:1 till AB B Fastighet AB. 
 
ABB´s kabelfabrik på Verkö står som bekant inför stora investeringar 
med omfattande utbyggnader för att öka sin kapacitet på 
sjökabelsidan. Investeringarna medför även ett ökat personbehov 
med nyanställningar. 
 
Kommunen har också ändrat den gällande detaljplanen för att 
möjliggöra expansionen. 
 
ABB har sedan några år expanderat och byggt nytt och utvecklat sin 
verksamhet inom den egna fastigheten. Ytan är i stort sett 
konsumerad. För att säkerställa sitt behov av expansion vill ABB av 
kommunen förvärva den kvarvarande norra industrimarken inom 
detaljplanen. 
 
Förhandlingarna med ABB har lett fram till bilagda förslag till 
överenskommelse med kartbilaga där kommunen försäljer 
industriområdet på ca 3,8 ha till ABB Fastighet AB för en köpeskilling 
om 3,0 miljoner kronor. Området framgår av till överenskommelsen 
bilagda karta och har markerats med sned skraffering. Området är 
bergigt och täckt av morän. Tillträde sker 2012-07-01. 
 
Kommunen har i tidigare avtal angett att losskjutet berg och tjänliga 
avbaningsmassor från ABB´s anläggningsarbeten i första hand skall 
erbjudas till kommunen utan kostnad och för kommunens 
användning. Föreliggande anläggningsarbeten medför att det 
lossgöres minst 200 000m3 berg och ca 50 000 m3 tjänliga massor. 
Bergmassorna kommer att läggas upp på den östra delen av 
kommunens planlagda industrimark på Verkö i avvaktan på att 
kommunen erhåller tillstånd till att fylla ut Solviken och Långa Lisa-
viken av Mark- och miljödomstolen. Tillskapandet av ytterligare 
industrimark är av stort värde för och den framtida utvecklingen av 
kommunen, det är fråga om ca 10 ha. Detta möjliggör anläggandet av 
hamn- och verksamhetsområde med combiterminal inom detaljplanen 
för att möjliggöra hantering av gods på järnväg.     Forts 
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§ 167 forts 
Försäljning av del av fastigheten Verkö 3:1 till AB B Fastighet AB. 
 
Det finns inget utrymme på Verkö att utveckla och att anlägga en 
combiterminal med rangering än inom den östra delen av 
planområdet på Verkö. Av berget kommer ABB att återta vad som 
senare erfordras för deras egna anläggningsarbeten inom dess 
fastighet. 
 
Beträffande moränmassorna är det möjligt att lägga dessa på f.d. 
Gullbernatippen för att för att ge den en bättre täckning. De fleråriga 
miljötekniska undersökningarna och kontrollerna av Gullbernatippen 
är avslutade och slutredovisning är inlämnad till länsstyrelsen under 
2011. Det har konstaterats att tippen är i behov av en bättre täckning. 
Kommunen har efter ansökan erhållit tillstånd till täckningen. 
Avbaningsmassorna kommer därför väl till pass och kommer av ABB 
att transporteras dit och läggas upp och formas så att olika 
fritidsaktiviteter blir möjliga när täckningen är klar och då enligt 
framtaget förslag. Med täckningen blir det också möjligt att få en 
annan vegetation att utvecklas än den nuvarande. 
 
Utöver ovanstående är överenskommelsen av gängse innehåll. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreliggande överenskommelse varigenom Karlskrona 
kommun försäljer ca 3,8 ha av fastigheten Verkö 3:1 till ABB Fastighet 
AB, (numera namnändrat till ABB AB Real Estate),  
(org.nr 556029-7029) för en köpeskilling om 3 000 000 kronor. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2009.781.770 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 168 
Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län. 
 
MAS Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet.  
 
Kommunerna har idag ansvar för hälso- och sjukvård för dem som 
bor i särskilda boenden, bostad med särskild service och dem som 
vistas i dagverksamhet samt daglig verksamhet. Bakgrunden till 
förslaget att kommunalisera hemsjukvården i Blekinge är att tidigare 
utredningar och huvudmannaskapsförändringar har visat att det är 
bättre ur den enskildes perspektiv att det är samma huvudman som 
ansvarar både för de sociala och medicinska insatserna i hemmet. 
 
Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län har diskuterats 
under lång tid och i samband med landstingets införande av Hälsoval 
2010 erbjöds kommunerna att överta hemsjukvården. Dock kunde 
inte en enighet i länet uppnås och därmed föll frågan 2010.  
 
I länet har frågan ånyo diskuterats och hemsjukvården i Blekinge Län 
föreslås nu kommunaliseras från och med 1 januari 2013. 
 
Kommundirektörerna och landstingsdirektören är ense om att föreslå 
att hemsjukvården kommunaliseras och har tagit fram en gemensam 
skrivelse i ärendet, samt ett förslag till avtal. Tjänstemän från 
landsting och kommun har också tagit fram en beskrivning av vad 
avtalet innebär i utredningen ”Hemsjukvårdens uppdrag i Blekinge – 
kommentarer till Avtal om övertagande av ansvar för vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende”. 
 
Efter politiska förhandlingar är nu länets kommuner och Landstinget 
Blekinge överens om den ekonomiska regleringen. Totalkostnaden för 
kommunernas övertagande av hemsjukvården motsvarar 30 öre per 
skattekrona eller 102 678 mnkr per år beräknat för år 2013 minskat 
med 3 mnkr 2013, 2 mnkr 2014 och 1 mnkr 2015. Kommunerna 
lämnar under åren 2013, 2014 och 2015 ekonomisk kompensation till 
Landstinget enligt ovan med en fördelning mellan kommunerna  
i proportion till antalet invånare i respektive kommun den 1 november 
året före respektive regleringsår.                                   Forts  
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§ 168 forts 
Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län. 
 
Kommunerna och landstinget är också överens om att den 
gemensamma  Samverkansnämnden i Blekinge får som 
tilläggsuppdrag att vara ett organ för ”gemensamma  
överläggningar och överenskommelser inom vård och 
omsorgsområdet”. 
 
Förslag till förändring av reglementet tas fram av Landstinget Blekinge 
och vara beslutat innan årsskiftet 2012-2013.   
 
Äldrenämnden har behandlat ärendet och ser positivt på en 
kommunalisering.  
 
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att i sin helhet godkänna ”Avtal om övertagande av ansvar för vissa 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende” mellan landstinget 
Blekinge och kommunerna i Blekinge län i enlighet med upprättat 
förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive 
landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut,  
 
2. att vid fastställande av skattesatsen för år 2013 beakta 
skatteväxlingen på 30 öre per skattekrona som finansierar 
kommunens övertagande av hemsjukvården mm, 
 
3. att Karlskrona kommunen hemställer, tillsammans med länets 
övriga kommuner och Landstinget Blekinge, till finansdepartementet 
att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) 
om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,30 procentenheter för 
kommunerna och sänks med 0,30 procentenheter för landstinget. 
 
4. att totalkostnaden för kommunernas övertagande av 
hemsjukvården motsvarar 30 öre per skattekrona eller 102 678 mnkr 
per år beräknat för år 2013 minskat med 3 mnkr 2013, 2 mnkr 2014 
och 1 mnkr 2015. Kommunerna lämnar under åren 2013, 2014 och 
2015 ekonomisk kompensation till Landstinget enligt ovan med en 
fördelning mellan kommunerna i proportion till antalet invånare i 
respektive kommun den 1 november året före respektive regleringsår, 
samt   
 
                                                                                       Forts 
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§ 168 forts 
Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län. 
 
5. att den gemensamma samverkansnämnden Blekinge får som 
tilläggsuppdrag att vara ett organ för ”gemensamma överläggningar 
och överenskommelser inom vård och omsorgsområdet”. Förslag till 
förändring av reglementet tas fram av Landstinget Blekinge och vara 
beslutat innan årsskiftet 2012-2013.   

 ____ 
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Kommunfullmäktige                                                                          KS. 2012.163.041 
Akten  

 
 

 
 
§ 169 
Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för Karlsk rona 
kommuns samlade verksamheter. 
 
Ekonomichef Per Jonsson, personalchef Anneli Ekström och VD 
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde föredrar ärendet. 
 
Härmed överlämnas ekonomiuppföljning per 2012-04-30 för 
Karlskrona kommun respektive för Moderbolagskoncernen. Enligt 
gällande regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona 
kommun ska uppföljningen per 30 april ske i form av en delårsrapport. 
Förvaltningen har i särskild ordning redovisat skälen för att 
delårsrapporten denna gång ersätts av en ekonomiuppföljning. 
Skillnaden består främst i att det inom redovisningsområdet inte sker 
samma grundläggande avstämning och kontroller som i ett regelrätt 
bokslut, samt att någon sammanställd redovisning för den samlade 
verksamheten inte upprättas. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  

 
1. att  för samtliga nämnder understryka vikten av att 
kommunstyrelsens beslut den 8 maj 2012, § 133, realiseras, samt 
 
2. att  i övrigt godkänna uppföljningen per den 30 april 2012 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  godkänna uppföljningen per den 30 april 2012  
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.32.041 
Akten  

 
§ 170 
Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona kom muns 
samlade verksamhet. 
 
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2013 
och planer 2014-2015 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 14 
stycken att-satser, samt förslag till uppdrag inom de olika 
fokusområdena A-H. 
2. Socialdemokraternas ”kunskap och arbet bygger ett hållbart 
Karlskrona- en politik som gör skillnad”, förslag till budget för 
2013, samt ramar 2014-2015. 
3. Vänsterpartiets ” världens bästa Karlskrona” budget för 2013 
samt planer för 2014-2015. 
4. Protokoll från förhandling den 22 maj 2012 enligt MBL § 19. 
5.  Protokoll från förhandling den 25 maj 2012 enligt MBL § 11. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 maj 2012 tillstyrkt 
femklöverns förslag. 
 
Yrkanden 
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas ”kunskap 
och arbet bygger ett hållbart Karlskrona- en politik som gör skillnad”, 
förslag till budget för 2013, samt ramar 2014-2015. 
 
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
budget för 2013 och planer 2014-2015. 
 
Mats Lindbom (C), Börje Dovstad (FP) och Jan Lennartsson (M) yrkar 
bifall till femklöverns förslag till budget 2013 och planer 2014-2015 
med 14 stycken att-satser och uppdrag inom de olika fokusområdena 
A-H. 
 
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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§ 170 forts 
Förslag till budget 2013 och planer 2014-2015 för h ela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokraternas 
förslag till budget Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag.   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budgetramar och 
koncernövergripande mål för åren 2013 – 2015, 
 
2. att fastställa finansiella mål för åren 2013 – 2015 för 
Karlskrona kommun i enlighet med Femklöverns förslag i 
budgetskrivelsen under avsnittet ”Övergripande mål, 
Ekonomiska”, 
 
3. att fastställa de verksamhetsmål för nämnder och styrelse 
som anges i Femklöverns budgetskrivelse under respektive 
fokusområde, 
 
4. att fastställa av Femklövern angivna budgetramar för 
kommunens nämnder och styrelse för åren 2013 – 2015 och 
upprättad resultatbudget enligt bilaga 1, 
 
5. att fastställa Femklöverns förslag till investeringsbudget och 
plan för åren 2013 – 2017 enligt bilaga 2, 
 
6. att ålägga nämnder, styrelse 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 frågan om ytterligare medel till styrgruppen för nytt bibliotek 
för dess fortsatta arbete årligen ska prövas och prioriteras inom 
kommunstyrelsens särskilda projektreserv,  
 
8. att avslå den till budgetberedningen överlämnade motionen 
från Anna Ekström avseende uppmuntran till fler arrangemang 
genom en kommunal subventionering av vissa mark- och 
lokalupplåtelser till icke-kommersiella aktörer,  
 
9. att övriga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och 
skrivelser härmed ska anses besvarade med hänvisning till vad 
som i övrigt framkommer i Femklöverns budgetskrivelse,  
                                                                                     Forts  
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§ 170 forts 
Förslag till budget 2013 och planer 2014-2015 för h ela Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet. 
 
10. att fastställa angivna ramar för upplåning, utlåning och 
borgensteckning i enlighet med bilaga 3, 
 
11. att  fastställa AB Arena Rosenholm Karlskronas resultatkrav 
till -16,2 miljoner kronor för år 2013,  
 
12. att fastställa kommunens skattesats till oförändrat 21:19 
kronor (exkl. eventuell skatteväxling) för år 2013,  
 
13. att bemyndiga ekonomichefen att vidta erforderliga tekniska 
justeringar av nämndernas budgetramar såsom utfördelning av 
den budgeterade pris- och lönereserven, samt 
 
14. att  med hänvisning till inriktning i nu föreliggande 
budgetförslag för åren 2013 - 2015 avstå från utdelning från 
Moderbolaget under år 2012 
______ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.479.293 
Akten  

 
 

 
 
 
 
§ 171 
Försäljning av fastigheten Vedebylund 1:1 och del a v Vintern 4.  
 
En ny detaljplan har antagits över fd Vedebylunds handelsträdgård 
(del av fastigheten Vedebylund 1:1), och bordtennishallen i Lyckeby 
(del av fastigheten Vintern 4). 
 
Detaljplanen medger bostadsbebyggelse inom områdena. 
 
Karlskronahem AB avser att förvärva kvartersmarken och uppföra två 
punkthus med bostadslägenheter samt ett äldreboende inom fd 
handelsträdgården. I en senare etapp, tidigast hösten 2013, avser 
man att exploatera även bordtennishallens område för bostäder. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till köpeavtal 
för områdena. Köpeskillingen för båda områdena tillsammans är 12,0 
miljoner kronor och ska betalas enligt följande: 
4,0 mkr betalas på tillträdesdagen vilken är senast 1 september 
2012.  1 ,0 mkr betalas 31 januari 2013, 3,0 mkr betalas 31 juli 2013, 
2 mkr betalas 31 juli 2014 och resterande 2,0 mkr 31 juli 2015. 
För dessa betalningar är en lånerevers upprättad. 
 
Flyttning av fritidsverksamheten i bordtennishallen har aktualiserats i 
kommunens lokalförsörjningsgrupp och är under utredning. 
 
För detaljplanens hela genomförande så krävs förändringar inom 
gatunätet. Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska 
förvaltningen upprättat en exploateringskalkyl för genomförandet av 
dessa.  
Exploateringsarbetena omfattar en sänkning av Riksvägen, en ny 
cirkulationsplats i korsningen Riksvägen-Stationsvägen, flyttning av 
vattenledning samt nya gång- och cykelvägar och 
trafiksäkerhetsåtgärder. Exploateringskostnaderna utgörs av: 
 
Upparbetade kostnader för detaljplan,  
geotekniska undersökningar mm 1 100 tkr 
Anläggningsarbeten enl. ovan 9 500 tkr 
Ränta under exploateringstiden    800 tkr               Forts 
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§ 171 forts 
Försäljning av fastigheten Vedebylund 1:1 och del a v Vintern 4.  
 
Summa kostnader för exploateringens genomförande 11 400 tkr. 
Kommunledningsförvaltningen förslår att denna kostnad täcks av 
köpeskillingen. 
 
Beviljas medel för exploateringen beräknas anläggningsarbetena 
kunna påbörjas senare under 2012. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
1. att försälja del av Vedebylund 1:1 och del av Vintern 4 till 
Karlskronahem AB (556114-6662) för tolv miljoner kronor (12 000 000 
kr) enligt upprättat köpeavtal och till avtalet hörande lånerevers, samt 
 
2. att  anslå 11 400 tkr ur köpeskillingen för exploateringens 
genomförande. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.197.107 
Akten  

 
 

 
 
 
§ 172 
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för år 2011. 
 
Camilla Brunsberg (M), Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), 
Anna Ekström (FP), Emma Swahn- Nilsson (M), Ola Svensson (SD) 
anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. 
   
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till Karlskrona 
kommun översänt de valda revisorernas revisionsberättelse för 2011 
jämte upprättad årsredovisning för samma år. 
 
Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bl a att 
verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt samt att de finansiella målen är 
uppnådda och att regionförbundet har en ekonomi i balans. 
Revisorerna ser det emellertid som angeläget att regionstyrelsen 
fastställer mätbara verksamhetsmål för förbundet och att uppföljning 
sker i årsredovisningen avseende måluppfyllelsen. Vidare påpekar 
revisorerna att de under verksamhetsåret uppmärksammat vissa 
brister i den interna kontrollen bland annat gällande tillämpning av 
attestreglementet. 
 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att regionstyrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för år 2011 och att den upprättade 
årsredovisningen för 2011 godkänns. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  bevilja regionstyrelsen i Region Blekinge ansvarsfrihet för år 
2011, samt 
 
2. att  samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2011 
upprättade årsredovisningen 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.159.107 
Akten  

 
 
§ 173 
Ändringar i ägardirektiven avseende resultatkrav fö r Kruthusen 
företagsfastigheter AB, investeringsplan samt förty dligande av 
direktivrätt från koncernstyrelsen.  
 
Ändringen i resultatkrav för Kruthusen innebär en anpassning till 
förändringar i bolagets verksamhet som tidigare gjorts (hyresavtal 
med BTH och avyttringar). Ändringar i investeringsplan innebär att 
planerna ska göras på 5 år istället för 3 år. Ändringen i direktivrätten 
är ett förtydligande av befintlig skrivning. 

 
Vid sammanträdet den 8 maj 2012 § 138 beslutade ordförande att 
ärendet skulle utgår. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 maj 2012 tillstyrkt 
femklöverns förslag. 
 
Yrkande  
Börje Dovatsd (FP) yrkar avslag på texten i direktivrätt från 
koncernstyrelsen punkt nr 2 under rubriken gemensamma direktiv, 
samt yrkar att följande text skrivs bolagens styrelser och verkställande 
direktörer skall följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot 
tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller 
författning. Direktiven skall fastställas på bolagsstämma. 
 
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall på Börje Dovstads ändringsyrkande 
på text under rubriken gemensamma direktiv punkt nr 2 direktivrätt 
från koncernstyrelsen. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag på text 
under rubriken gemensamma direktiv punkt nr 2 direktivrätt från 
koncernstyrelsen mot Börje Dovstads ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Börje Dovstads ändringsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäkt ige 
 
1. att  fastställa bilagda ägardirektiv med följande ändring i texten 
under rubriken gemensamma direktiv, punkt 2 direktivrätt från 
koncernstyrelsen ”bolagens styrelser och verkställande direktörer 
skall följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande 
bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 
Direktiven skall fastställas på bolagsstämma”, samt 
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§ 173 forts 
Ändringar i ägardirektiven avseende resultatkrav fö r Kruthusen 
företagsfastigheter AB, investeringsplan samt förty dligande av 
direktivrätt från koncernstyrelsen.  
 
2. att  ägardirektivet ska överlämnas på stämma i dotterbolagen efter 
kommunfullmäktiges beslut. 
___ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.495.460 
Akten 

 
§ 174 
Svar på motion om att införa en köttfri dag i vecka n i 
kommunernas verksamheter. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2011 
§ 143 av Åsa Gyberg Karlsson (V). Förslaget är att en köttfri dag i 
veckan i komernas verksamheter. 
 
Serviceförvaltningen har den 18 maj 2012 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att kost med mycket grönsaker, 
rotfrukter, baljväxter och fullkorn är bra både för hälsan och miljön. 
Därför är det bra om barn lär sig tycka om sådan mat i unga år, det 
ökar chansen för att de ska fortsätta med de vanorna även senare i 
livet. En helt vegetarisk kost till barn kräver, precis som till vuxna, 
goda kunskaper om mat och näringsämnen och noggrann planering. 
Livsmedelsverket http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-
naring/Kostrad/Barn/Vegetarisk-mat-till-barn/ 
Måltidsverksamheten i Karlskrona kommun följer 
rekommendationerna angående bra mat för förskola, skola och 
omsorg. För att måltiderna ska uppfylla rekommendationerna på 
näringsinnehåll krävs det noggrannhet och kunskap i planering av 
menyer och livsmedelsval.  
 
Flertalet av köken inom Karlskrona kommun serverar redan idag en 
vegetarisk rätt som dagens lunch. Den bedömning som görs i nuläget 
är att köken planerar sin matsedel som tidigare och att ett 
övergripande beslut om införande av en köttfri dag i veckan tidigast 
kan ske våren 2013. Fokusområden är för närvarande att effektivisera 
kostproduktionen med höjd kvalité. Detta sker genom att arbeta med 
matlagning från grunden, öka andelen ekologiskt och kontinuerlig 
översyn av köken i syfte att maximera effektiviteten i antal kök och i 
det dagliga arbetet. I nuläget bör ett införande av en köttfri dag 
planeras i samverkan med köpande förvaltning, Barn- och 
ungdomsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen, eftersom de har 
elevansvaret och sköter dialog och information till föräldrar och 
vårdnadshavare. 
 
Ordförande, Mats Lindbom (C) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  motionen härmed är besvarat. 



 
                                                                                                   
                                                                                                              5 juni 2012 47 

 

 
 

Kommunfullmäktige  KS.2012.135.840 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 175 
Svar på motion om att uppmuntra till fler arrangema ng i 
Karlskrona. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 § 
35 av Anna Ekström (FP). Förslaget är att kommunstyrelsen sätter av 
en budgetpost på 100 000 kr per år avseende medfinansiering på 
hyra av kommunal mark av vilken icke-kommersiella aktörer får 
ansöka om Karlskrona kommun som medfinansiär. 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 15 maj 2012 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att motionen har redovisats 
för kommunstyrelsens budgetberedning. Beredningen har inte 
resulterat i att några särskilda medel enligt motionärens önskan har 
avsatts. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              5 juni 2012 48 

 

 
 

Kommunfullmäktige  KS.2011.202.612 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 176 
Svar på motion om gymnasieprogram med marin inriktn ing. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2012 § 
44 av Jan-Olof Peterson (FP). Förslaget är att utbildningsnämnden får 
i uppdrag att utreda möjligheterna att starta ett gymnasieprogram med 
marin inriktning med basen på befintliga näringsgrenar och spetsen 
mot framtida näringar med marin anknytning, samt att 
utbildningsnämnden ser över möjligheterna till medfinansiering från 
EU och samverkanspartner. 
 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 12 april 2012 § 14 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Karlskrona 
finns sedan länge en fartygsteknisk gymnasieutbildning som 
efter senaste gymnasiereformen benämns riksrekryterande 
Sjöfartsutbildning. Utbildningen tillhör Törnströmska gymnasiet. 
 
Efter diskussioner mellan företrädare för Törnströmska gymnasiet och 
Marinen, Kustbevakningen, Stena Line, Sveriges Reareförening, 
Baltic Offshore och Sjöfartshögskolan framkom att branschen är 
nöjda med innehållet i befintlig Sjöfartsutbildning vid Törnströmska 
gymnasiet och ser idag inga behov av förändringar av utbildningen. 
 
Alla yrkesprogram i gymnasieskolan ska ha ett s k programråd där 
branschföreträdare 
tillsammans med skolans personal arbetar med innehåll, kvalitet, 
arbetsplatsförlagd undervisning etc för den gymnasiala 
yrkesutbildningen. 
Samtliga branschföreträdare kommer framöver att stödja 
programrådet för Sjöfartsutbildningen i Karlskrona. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen. 
 
______ 
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Kommunfullmäktige  KS.2011.547.019 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 177 
Svar på motion om upprustning av vår vackra park. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 november 
2012 § 166 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att utreda 
möjligheterna och kostnaderna för att tredubbla aktivitetsutbudet mot 
vad vi har i dag för barn i Hoglands park och för att på så vis göra 
detta till en naturturlig mötesplats för barn och familjer. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 mars 2012 § 36 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att parkenheten 
är medveten om bristen på lekmöjligheter i Hoglands park. De 
senaste åren har de flesta lekredskap fått tas bort då de har 
besiktigats som farliga. Planen har varit att lekplatsen ska vara etapp 
2 i ”Hoglands parksprojektet” där etapp 1 av 4-5 har genomförts.  
 
  
Parkenheten ser inte det som möjligt att ta kostnaden i de idag 
budgeterade lekplatsinvesteringarna då lekplatsrenoveringarna skulle 
stanna av i de andra områdena under 1,5 år och endast en lekplats 
centralt skulle renoveras istället för 5-10 lekplatser utanför centrum.  
 
Investeringen av lekplatsen i Hoglands park bör vara en investering 
för sig och ligga som en etapp i ”Hoglands parksprojektet”.  
 
2013 fyller Hoglands park 150 år. Med anledning av detta har 
Karlskrona kommun ambitionen att fortsätta med etapp 2 i 
renoveringen av parken, vilket skulle innebära att lekplatsen blir 
upprustad. Om medel tas fram för etapp 2 kommer därmed en ny 
lekplats att byggas 2013.   

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
 att motionen härmed är besvarat. 

_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2012.45.299 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 178 
Svar på medborgarförslag om Villa Fehr i Nättraby. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 
februari 2012 § 23 av Gull-Britt Göransson. Förslaget är vad 
kommunalhuset Villa Fehr skulle kunna användas till. 
   
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 mars 2012 § 35 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att fastigheten 
Villa Fehr är en av sju fastigheter som är lämnat som förslag att 
säljas. Kommunstyrelsens beslut har ännu inte vunnit laga kraft, men 
allt pekar på ett ja till försäljning. Fastighetens eventuella användning 
för kommunala verksamheter har diskuterats i flera år utan att något 
sådant behov har kunnat fastställas 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

  
 att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
 

_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2012.24.339 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 179 
Svar på medborgarförslag om upprustning av parkenom rådet 
kring Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
januari 2012 § 4 av Kerstin Magnusson och Ulf Sejlert. Förslaget är 
upprustning av parkområdet. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 mars 2012 § 34 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att parkenheten 
har för avsikt att renovera bollplan eller anlägga boulebana i samband 
med att lekplatsen renoveras. Vad gäller mål till bollplanen så finns 
det idag två mål, som står i Monsunens park och är tänkta till 
bollplanen, men dess användare ställer dem hellre på gräsplanen och 
spelar där. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
 att medborgarförslaget härmed är besvarat. 

_____ 
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§ 180 
Anmälningsärende 
 
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2. Sveriges kommuner och Landsting; 
a) 12:15, Budgetförutsättningar för åren 2012-2016. 
b) 12:16, Feriejobb sommaren 2012. 
3. Beslut 2012-05-07 om vidaredelegering till markförvaltare, 
karttekniker inom kommunledningsförvaltningen. 
4. Attestlista skattefördelning 2012-04-16 
5. Attestlista kommunledningsförvaltningen 2012-04-16. 
6. Attestlista kommunledningsförvaltningen 2012-05-03. 
7. Attestlista skattefördelning 2012-05-03 
8. Attestlista överförmyndarnämnden 2012-05-03. 
9. Kommunbygderådet Karlskrona, tankar om landsbygdsfrågorna i 
Karlskrona kommun. 
10. Anhållan om utbetalning av anslag för 2012 Blekinge arkipelag. 
11. Kommunbygderådet Karlskrona, aktiv intresseorganisation i 
Karlskrona kommun. 
12. Svar på remiss om marknadsanalys bredbandsutbyggnad i 
Torhamn väst. 
13. Äldrenämnden 12-04-25 §§ 26, svar på remiss om ökad 
delaktighet och valfrihet. 
14. Revisionen, Barn- och ungdomsnämndens åtgäder för ekonomi i 
balans och kommunstyrelsens uppsikt. 
15. Tekniska nämnen 2012-03-27 §§ 40 upphävande av beslut om 
projekterings- och  investeringstillstånd frö utbyggnad av 
Jändelskolan.  
16. Protokoll Regionstyrelsen den 2012-04-25. 
17. Enkät om elöverkänsligas riksförbund. 
18. Månadsrapport från Internbanken mars 2012 
19. Månadsrapport från Internbanken april 2012 
_____            
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§ 181 
Övrigt 
 
Handlingar 
Ledamot Yvonne Sandberg-Fries (S) påtalar att de inte vill har 
handlingarna till kommunstyrelsen i omgångar. 
 
Ordförande informerar om att det ska ske en förbättring och att 
handlingarna ska skickas ut vid ett tillfälle. 
________ 
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§ 182 
Ordförande sommarhälsning 
 
Ordförande önskar alla politiker och tjänstemän en trevlig sommar, 
samt tackar alla tjänstemän för ett gott samarbete. 
 
2:e vice ordförande Christina Mattisson (S) önskar ordförande en 
trevlig och avkopplande sommar. 
__   
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 tisdagen den 8 maj 2012, kl 08.30-11.10, 13.30-15 

Sammanträdet ajourneras kl 11.10-13.30. 
 

Beslutande: Ordförande  Camilla Brunsberg (M)  
 1:e vice ordf. Mats Lindbom (C)  
   
Ledamöter  Patrik Hansson (S) 
  Lars Hildingsson (S) 
  Elina Gustafsson (S) 
  Yvonne Sandberg Fries (S) 

Sophia Ahlin (M)   
Jan Lennartsson (M) t o m § 123, kl 8.30-11.10                        
Carl-Göran Svensson (M) t o m § 123, kl 8.30-11.10 
Ola Svensson (SD) t o m § 123, kl 8.30-11.10                        
Börje Dovstad (FP) 

  Sofia Bothorp (MP) §§ 123-142, kl 8.30-14.45                      
  Åsa Gyberg Karlsson (V)  
  Tommy Olsson (KD)  
 
Tjänstgörande ersättare Emma Swahn- Nilsson (M) §§ 124-146 kl 13.30-

14.55 
  Lisbeth Bengtsson (S) 
  Bruno Carlsson (SD) §§ 124-146 kl 13.30-14.55 
  Nicklas Platow (M) §§ 124-146 kl 13.30-14.55 
  Björn Gustavsson (MP) §§ 143-146, kl 14.45-14.55 

  
Närvarande  ersättare Liten Everbratt (S) 
  Håkan Ericsson (S) 
  Nicklas Platow (M) t o m § 123, kl 8.30-11.10                        
  Emma Swahn- Nilsson (M) § 123, kl 8.30-11.10                        
  Arnstein Njåstad (M)  
  Bruno Carlsson (SD) (M) § 123, kl 8.30-11.10                        
  Ulf Hansson (V)  
  Billy Åkerström (KD)  
  Björn Gustavsson (MP) del av § 123, kl 10.26-11.10 
  Billy Åkerström (KD) 
    
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
  Ekonomichef Per Jonsson 
  Förhandlingschef Mikael Jansson del av § 123 kl 

8.30-8.55 
  Tf Informationschef Tomas  
  Kommunjurist Maria Thuresson 
  Förvaltningschef Anette Lirsjö 
  Personalchef Anneli Ekström    
  Nämndsekreterare Stina Bergström 
  Utvärderare BTH, Anna Tegel del av § 123 kl 8.30-

8.55 
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  Personalspecialist Henrik Sundihn, del av § 123 kl 
9.00-9.10. 

  IT-strateg Fredrik Sjölin, del av § 123 kl 9.50-10.12. 
   
      Övriga   Landstinget Blekinge Annika Mellqvist, del av § 123 

10.12-11.13 
  Landstinget Blekinge Maria Kronogård, del av § 123 

10.12-11.13 
      
 Utses att justera  Mats Lindbom (C) 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 123-145
  Stina Bergström 
 
 
   
Ordförande  ………………………………………  
  Camilla Brunsberg  
 
 
Justeringsledamot ………………………………………  
  Mats Lindbom 
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den     maj 2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar 
 
…………………………….. 
Stina Bergström 
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§ 123 
Information och föredragningar 

 
1. Utvärdering av Karlskrona kommuns samverkansavtal, föredras av 
Mikael Jansson, förhandlingschef och Anna Tegel, BTH. 

 
2. Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar, effektiviseringar 
och åtgärder motsvarande 50 Mkr, föredras av tf ekonomichef Per 
Jonsson.  

 
3. E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun, föredras av IT-strateg 
Fredrik Sjölin. 
 
4. Information om folkhälsorapporten, föredras av Maria Kronogård  

 
______ 
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Kommunledningsförvaltningen KS2011.172.140 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 124 
Information om Karlskrona kommuns visionsarbete.  
 
Processen med att ta fram ett förslag på ny gemensam vision för 
Karlskrona kommun har pågått sedan oktober 2011. Vid ett antal 
arbetsmöten med framför allt politiker, men även tjänstemän har ett 
underlagsmaterial tagits fram med Gotlandsakademin som process-
ledare. Materialet har funnits med vid ett omfattande dialogarbete där 
medborgare, näringsliv och föreningar fått möjlighet att lämna sina 
synpunkter och förslag.  
 
Nu finns det således ett omfattande material med idéer och tankar på 
i vilken riktning Karlskrona kommun ska utvecklas som ledamöter 
och ersättare i kommunstyrelsen arbetat med vid arbetsdagen den 4 
april. Materialet måste nu bearbetas till en gemensam vision som 
politikerna kan enas kring, vilket föreslås ska göras i 
kommunstyrelsens allmänna utskott för att sedan hanteras vidare.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att  delegera åt kommunstyrelsens allmänna utskott att med resultatet 
från arbetsmötena, dialogturnén och den hittillsvarande processen 
som underlag ta fram ett slutligt förslag på ny gemensam vision för 
Karlskrona kommun. 

 
______ 
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Kommunledningsförvaltningen KS  
Serviceförvaltningen 
Akten  
 
 

 
 
§ 125 
Anställning av förvaltningschef/ ekonomi 
kommunledningsförvaltningen 
 

Kommunstyrelsens presidium har i samråd med representanter för 
kommunledningsförvaltningen och fackliga organisationer genomfört 
rekryteringsarbete i syfte att rekrytera ny förvaltningschef/ekonomi till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att förordna Per Jonsson, 550910-6919, som 
förvaltningschef/ekonomi kommunledningsförvaltningen fr o m 2012-
05-09 t o m 2017-05-08. 
 

______ 
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Ekonomienheten  KS 
Controller KLF  
Personalenheten 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 126 
Rekrytering av förvaltningschef till äldreförvaltni ngen   

 
Nuvarande förvaltningschef äldreförvaltningen har tackat ja till annan 
tjänst i Karlskrona kommun. Kommunledningsförvaltningens 
bedömning är att tjänsten ska återbesättas. Kostnad för att genomföra 
rekrytering beräknas till ca 220 000 SEK inkl annonsering och 
personbedömning. Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd med 
ansvar för välfärdsfrågor samt 2:e vice ordförande tillsammans med 
äldrenämndens presidium föreslås bilda rekryteringsgrupp för 
beredning av tillsättningen av tjänsten. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 maj 2012 tillstyrkt 
förslaget. 

 
Yrkanden 
 

 Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), Elina Gustafsson 
(S),Yvonne Sandberg Fries (S) och Lisbeth Bengtsson (S) yrkar att  
kommunstyrelsens samt äldrenämndens presidier samt fackliga 
företrädare utses till rekryteringsgrupp, att anvisa 100 000 SEK för 
kostnader i samband med rekryteringsarbetet, samt att finansieringen 
sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 2012. 

 
 

Camilla Brunsberg (M) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall allmänna 
utskottets förslag.  
 
 
 
  Forts. 
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§ 126 forts. 
Rekrytering av förvaltningschef till äldreförvaltni ngen   

 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer Patrik Hansson med fleras yrkande mot Camilla 
Brunsbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med allmänna utskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
1. att  kommunstyrelsens samt äldrenämndens presidier utses till 
rekryteringsgrupp, 
 
2. att  anvisa 220 000 SEK för rekrytering av förvaltningschef 
äldreförvaltningen, samt 
 
3. att  finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 
2012 
___ 
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Personalspecialist SEF KS 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 127 

 Redovisning av Serviceförvaltningens medarbetarenkä t för 2011 
 

Antal svar i % på Serviceförvaltningen 2009; 69,1 % och 2011; 51,9 
%. 
 

 
Samtliga frågor som ställts i medarbetarenkäten ska skickas ut till 
kommunstyrelsen inför beslut i ärendet. 
 
Ordföranden beslutar 
 
att ärendet utgår 
_____ 
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Personalspecialist KLF  KS 
Akten  

 
 
 
 
 
 
 
§ 128 
Redovisning av kommunledningsförvaltningens 
medarbetarenkät för 2011 
 
Kommunledningsförvaltningens medarbetarenkät 2011 visar på en 
positiv utveckling jämfört med det senaste enkätresultatet för 2009. 
 
Antal svar i % på kommunledningsförvaltningen 2009; 80 % och 2011 
85%. 
 
Samtliga frågor som ställts i medarbetarenkäten ska skickas ut till 
kommunstyrelsen inför beslut i ärendet.  
 
 
Ordföranden beslutar 
 
att ärendet utgår 
_____ 
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Tekniska nämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten  KS2012.61.291 
 

 
 
 
 
 
 
§ 129 
Projekterings- och investeringstillstånd för tillby ggnad av 
Jändelskolan   

  
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden 
att projektera en smärre tillbyggnad (150 kvm) av Jändelskolan i 
Jämjö. Avsikten är att tillskapa nya lokalytor för den befintliga 
fritidsverksamheten, vars nuvarande lokaler i stället kan frigöras för 
grundskolans redan inför höstterminen 2012 akuta lokalbehov. 
 
Den nyligen träffade skolöverenskommelsen mellan Femklövern och 
Socialdemokraterna innebär samtidigt att Jändelskolan på sikt (med 
början ht 2013) ska omvandlas till Jämjö Kunskapscentrum. Ett beslut 
i fullmäktige med denna inriktning innebär således att i nästa etapp 
kommer ytterligare om- och tillbyggnader av Jändelskolan att behöva 
projekteras och genomföras. 
 
Den nu aktuella investeringen är kostnadsberäknad till 3,0 miljoner 
kronor och kan finansieras med icke ianspråktagna medel för två olika 
objekt inom 2011 års investeringsram för Fastighetsverksamhet. Den 
tillkommande hyreskostnaden för barn- och ungdomsnämnden 
uppgår samtidigt till 300 tkr per helår och får anses kunna inrymmas 
inom barn- och ungdomsnämndens från år 2012 tilldelade 
budgetramar. 
 
 
 
 
 
    Forts. 
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§ 129 forts. 
Projekterings- och investeringstillstånd för tillby ggnad av 
Jändelskolan   
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
att  
 
1. att  bevilja tekniska nämnden såväl projekterings- som inve-
steringstillstånd för en tillbyggnad av Jändelskolan i Jämjö, 
 
2. att  finansiera denna investering genom att ianspråkta sam-
manlagt 3,0 miljoner kronor av de från år 2011 till år 2012 
överförda outnyttjade investeringsmedlen för 
Fastighetsverksamhet,  
 
3. att de tillkommande drift- och hyreskostnaderna till följd av 
denna investering ska rymmas inom barn- och ungdomsnämn-
dens från år 2012 tilldelade budgetramar, samt 
4. att barn- och ungdomsnämnden dessutom ska ansvara för 
uppkomna projekteringskostnader i det fall investeringen inte 
fullföljs. 
________ 
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Arbetsmarknadsenheten                                                                      KS1993.504.046 
Controller KLF 
Ekonomienheten  
Akten   

 
 

 
§ 130 
Gåva till kommunen för vidare uppbyggnad av Bubbeto rps Gård 
 
Karlskrona kommun mottog via Sigurd R Petersson 1993-06-04 en 
gåva på 100 000 kr skänkt av Mai Swanström. Gåvan skall användas 
som grundplåt för uppbyggnad och bevarande av Bubbetorps Gård. 
 
Beloppet har sedan dess förvaltats av Karlskrona kommun. 
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet som heter och finns på 
Bubbetorps Gård har nu fått gåvan insatt på verksamhetens konto, 
summan uppgår idag till en summa på 289 449,66. 
 
Arbetsmarknadsenheten anser att gåvan skall avsättas till 
förprojektering avseende fastigheterna Mejeriet och Mälteriet på 
Bubbetorps Gård.  
 
Mejeriet är ett vackert hus som idag står tomt och där finns varken 
vatten eller ordentlig el indraget. Byggnaden består tills stora delar av 
tjocka betongväggar. Här är det tänkt att fastigheten i framtiden skall 
bevara sin yttre stil men restaureras invändigt för att sedan användas 
till ytterligare någon verksamhet som kan skapa nytta för 
verksamhetens deltagare.  
 
Mälteriet består idag endast av en grund som är skyddad. Huset 
återuppbyggdes i sin ursprungliga stil på 90-talet men brann upp strax 
därefter. Här vill Arbetsmarknadsenheten bygga upp fastigheten i 
gammal stil utvändig men också där se över möjligheterna att 
använda till verksamhet och/eller omklädningshus för deltagare.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att  Mai Swanströms gåva som idag uppgår till 289 449,66 kr avsätts 
till förprojektering av Mejeriet och Mälteriet 

 
______ 
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Personalenheten 
Akten  KS 

 
 
 
 
 

 
§ 131 
Utvärdering av Karlskrona kommuns samverkansavtal 
 
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera nuvarande 
samverkansavtal. Detta kollektivavtal tecknades 1984 med samliga 
fackliga organisationer inom Karlskona kommuns förvaltningars 
verksamhetsområde. Detta avtal har reviderats 2004. 

 
Genom förenklad upphandling tillfrågades tre leverantörer om 
utvärderingsuppdraget. Anbud inkom från Blekinge tekniska Högskola 
och Arbetslivstjänster. Kommunledningsförvaltningen fattade beslut 
om att tilldela Blekinge Tekniska Högskola uppdraget att genomföra 
utvärderingen.  

 
Utvärderingen har genomförts genom intervjuer i 8 fokusgrupper. 
Grupperna har bestått av förvaltningschefer, medarbetare, 
enhetschefer och fackliga företrädare. Dessa har utsetts genom ett 
representativt urval ur samtliga förvaltningar.  
Utvärderaren har, efter samråd med kommunledningsförvaltningen, 
fastställt en utvärdering av Karlskrona kommuns samverkansavtal. 
Dessutom har förbättrande åtgärder föreslagits till arbetet med 
utformningen av ett nytt kollektivavtal om samverkan i Karlskrona 
kommun. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att  ta informationen om utvärderingen av samverkansavtalet till 
dagens protokoll 
 
2. att  kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att omedelbart 
inleda arbetet med att utforma ett nytt kollektivavtal om samverkan i 
Karlskrona kommun. 

 
______ 
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Akten                  KS 

 
 
 
 
 
 
 
§ 132 
Information om folkhälsorapporten 
 
Maria Kronogård och Annika Mellqvist, Landstinget Blekinge, 
informerar om resultatet i folkhälsorapporten 2011. 
 
Områden som behandlas i rapporten är bland annat 
befolkningsprognos, livsvillkor, utbildningsnivå, alkoholkonsumtion, 
fysiskt aktivitet och allmänt hälsotillstånd. 
 
För Karlskronas del har kommunen goda resultat vad gäller: 
- Högre andel behöriga till gymnasiet jämfört med riket. 
- Högre andel högutbildade jämfört med länet i genomsnitt. 
- Högt valdeltagande i såväl kommun-, som landstings- och 

riksdagsval jämfört med riksgenomsnittet. 
- Lägre ohälsotal än rikets genomsnitt. 
- Lägre andel sjukskrivna i den arbetsföra åldersgruppen, jämfört 

med länets genomsnitt. 
- Minskad andel dagligrökare, jämfört med länet i genomsnitt.  

  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
att  ta informationen till protokollet. 
______ 
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Kommunfullmäktige                                                                          KS 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 133 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-03, § 106, att uppdra till 
kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde i maj 
lämna förslag på åtgärder för att möjliggöra en ekonomi i balans. 
Bakgrunden till uppgiften är det efter februari månad prognostiserade 
negativa resultatet om 64,6 mnkr för Karlskrona kommun. 
Parallellt med genomförandet av det specifika uppdraget pågår 
arbetet med att arbeta fram förslag till kommunens budget och plan 
för åren 2013 – 2015. Det är viktigt att framhålla att vissa av de 
åtgärder som nu föreslås för år 2012 också måste sättas i in ett 
sådant budgetperspektiv. 
Arbetet med att ta fram förslag som möjliggör en ekonomi i balans har 
genomförts i samverkan med förvaltningscheferna. Särskilda uppdrag 
har givits till dessa, och i några fall har också dessa uppdrag 
redovisats för kommunstyrelsen budgetberedning. 

Prognostiserade negativa avvikelser mot budget i verksamheten 
Av det prognostiserade negativa resultatet är 50,7 mnkr att hänföra till 
överskridanden i verksamheten. Ekonomiskt bistånd beräknas på 
årsbasis kosta 27 mnkr mer än vad som upptagits i budget. Därtill 
prognostiserar Socialnämnden ett underskott om 2 mnkr inom individ- 
och familjeomsorg. 
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott om 2 
mnkr. 
Handikappnämndens respektive Äldrenämndens (exklusive 
bostadsanpassning) beräknade underskott uppgår till 6,5 respektive 
5,7 mnkr. 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas en negativ 
avvikelse mot budget om totalt 7,5 mnkr främst till följd av dels ej 
genomförd förändring av nämnds- och förvaltningsstruktur (-1,5 mnkr) 
dels ej verkställda åtgärder inom området lokaleffektivisering (- 3,0 
Mkr). 
 
 
  Forts. 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 

 
Av ovanstående underskott förväntas det inom ekonomiskt bistånd 
kvarstå. För kommunstyrelsens vidkommande kan underskottet som 
avser nämnds- och förvaltningsorganisationen också förväntas 
kvarstå. Därutöver förutsätter förslaget till åtgärder att övriga 
nämnders prognostiserade underskott elimineras genom av 
nämnden/förvaltningen aktiva åtgärder. 
Det sammantagna värdet av detta uppgår till 19 mnkr. 

Riktade åtgärder som leder till minskade kostnader och 
anslagsreducering 

Idrotts- och fritidsnämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden har i budget tagit upp medel för bidrag till 
den nya allhallen i Holmsjö, 0,5 mnkr. Hallen kan inte förväntas bli 
klar under året, vilket leder till att bidrag ej kommer att betalas ut. 
Nämndens anslag för 2012 reduceras därför med 0,5 mnkr. 
Kommande års budget påverkas inte genom detta förslag. 

Tekniska nämnden 
Chefen för tekniska förvaltningen redovisar i utredning ”Översyn av 
Fastighetsförvaltning” möjliga åtgärder som sett över tid leder till 
sänkta kostnader med i storleksordningen 7 mnkr. 
Åtgärder kommer att vidtas inom områdena fastighetsskötsel (såväl 
inre som yttre), drift/värme-/ventilation, media, larm/lås/passage, 
planering/förvaltning/administration. De redovisade åtgärderna 
bedöms komma att minska kommunens kostnader med 1 mnkr under 
2012. För att kunna genomföra förändringarna inom området 
fastighetsskötsel behöver förvaltningen tillfälligt under tolv månader 
anställa ytterligare en medarbetare med uppgift att arbeta fram 
objektsanpassade egenkontroller/tillsynsprotokoll. Tekniska 
nämndens anslag för 2012 reduceras netto med 1,0 mnkr. 
Förändringen kommer att påverka nämndens anslag för kommande 
år. 
  Forts.
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 
 
 
Inom området media planeras åtgärder som leder till minskad 
energikonsumtion. Övergripande riktlinjer för inomhusklimat kommer 
bl.a. att arbetas fram, vilket bedöms få effekt innevarande år (0,3 
mnkr av 1,0 mnkr enligt föregående stycke). Därtill bedöms det finnas 
möjlighet till minskade kostnader för media genom investeringar 
energieffektiviserande åtgärder. Den bedömda investeringsutgiften 
uppgår till 20 mnkr vilket förväntas leda till en årligen sänkt 
nettokostnad med 2 mnkr räknat med full effekt fr.o.m. 2016. 
Möjligheterna till utökat investeringsutrymme får dock bedömas i 
annan ordning.  
Under 2011 upphandlades nya ramavtal gällande fastighetsunderhåll. 
Upphandlingen resulterade i ett förbilligande av underhållsinsatserna 
med ca.1,5 mnkr på årsbasis, vilket inom en oförändrad ekonomisk 
ram skulle ge utrymme för en volymmässig ökning av 
fastighetsunderhållet. Mot bakgrund av det ekonomiska läget föreslås 
emellertid att fastighetsunderhållet inte tillåts öka utan att den 
ekonomiska effekten tas tillvara genom en anslagsreducering för 
2012. I vilken utsträckning som det mervärde som upphandlingen 
tillskapade ska kunna nyttjas för volymmässig utökning av underhåll 
kommande år prövas i samband med budget 2013 - 2015 
Under 2012 införs förändrade parkeringsavgifter i kommunen. 
Intäkten från parkeringsavgifter beräknas öka med 4 mnkr per år, för 
år 2012 beräknas merintäkten uppgå till 2 mnkr. För 2012 föreslås att 
den ökade intäkten ingår som en del i finansieringen av den totala 
kommunala verksamheten. I vilken utsträckning ökade intäkter från 
parkeringsavgifter fullt ut kan nyttjas för andra värdeskapande 
åtgärder i stadsbilden kommande år prövas i samband med budget 
2013 – 2015.  
 
  Forts. 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 
 

Kommunstyrelsen/gemensamt för kommunen 
Inom Serviceförvaltningen bedöms kostnaderna för kostproduktionen 
kunna minska med 1,0 mnkr under 2012, dels genom förändrade 
beställningsrutiner, men också genom att etablera gemensam 
matsedel vilket i sin tur förväntas påverka råvarukostnaderna positivt. 
Förändringen kommer att påverka förvaltningens anslag för 
kommande år. 
De sammantagna IT-relaterade kostnaderna minskar under 2012 som 
en följd av flera olika åtgärder, där framför allt det nya telefoniavtalet 
med en kostnadsminskning om 2,5 mnkr kopplat till lägre 
samtalskostnader och fler fria interna samtal har stort genomslag. 
Därutöver påbörjas under året utrullning av Windows 7 vilket 
förväntas påverka energikostnaderna positivt, i liten utsträckning 2012 
med 0,2 mnkr. Mer utvecklade riktlinjer för inköp av telefoner och 
telefoniabonnemang förväntas också påverka kostnadsbilden positivt 
under 2012 med 0,3 mnkr för att sedan öka till 1,0 mnkr från och med 
2013. Förändringen kommer att påverka förvaltningens, men även 
andra förvaltningars, anslag för kommande år. 

Finansiering 
Karlskrona kommun är medlem i Kommuninvest. Enligt beslut på 
föreningsstämman återförs ränta/vinst till medlemmarna, vilket för 
2012 beräknas uppgå till ca 5,0 mnkr för Karlskrona kommun. De 
återförda medlen är resultatpåverkande 2012, men återinvesteras i 
Kommuninvest varför någon likvidmässig effekt ej uppkommer. 
Kommande års budget påverkas inte. 
Av bokslutet för 2011 framgår att utdelning från moderbolaget ej tas ut 
till 2011 års räkenskapsår utan först till 2012. Utdelningen uppgår till 
11 mnkr. Kommande års budget påverkas inte. 
Genom internbankens avgifter till kommunens bolag görs bl.a. ett 
påslag för att åstadkomma marknadsmässiga villkor för bolagen. 
Påslaget regleras bl.a. av EU:s krav på konkurrensneutralitet för de 
bolag som verkar i konkurrens med privata bolag.  
 
 
  Forts. 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 
 
 
Det finns skäl att anta att den avgift som nu tas ut kan anses vara för 
låg, varför en ny modell för hur kommunen och bolagen ska förhållas 
sig till varandra är under utarbetande. I avvaktan på att en sådan 
modell kan stadfästas beräknas en höjning av avgiften för 2012 för 
andra halvåret kunna uppgå till femton baspunkter, vilket motsvarar 
ca totalt 2,5 mnkr för bolagssfären. Det definitiva beslutet om 
höjningens storlek 2012 ska fastställas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
I den fastställda budgeten för 2012 finns särskilda medel för 
välfärdsåtgärder avsatta, en s.k. ”kvalitetsreserv för välfärd”. För 2012 
uppgår reserven till 10 mnkr, varav 6 mnkr återstår. Kvarvarande 
reserv föreslås bli upplöst. 

Generella anslagsreduceringar som leder till minskade kostnader 
Förslaget till åtgärder innehåller avslutningsvis en generell 
anslagsreducering riktat mot vissa nämnder/förvaltningar. Det 
sammantagna värdet av dessa uppgår 2012 till 6,4 mnkr. Det är en 
absolut fördel om de åtgärder som berörda nämnder/förvaltningar 
genomför för att täcka in den här delen av anslagsreduceringarna är 
av varaktig karaktär. Fördelningen av de generella 
anslagsreduceringarna framgår av tabell 1 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Forts. 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 
 
Tabell 1. Sammanställning av åtgärder som leder till en ekonomi i 
balans – Kommundirektörens förslag 
 

 
 

Avslutning  
Det sammantagna värdet av de åtgärder som beskrivs som riktade 
respektive generella påverkar i positiv riktning kommunens 
budgeterade resultat med totalt + 39,9 mnkr. Kommunens 
ursprungliga budgeterade resultat uppgår till + 8,7. Med beaktande av 
ovanstående, men utan hänsyn till i annan ordning föreslagen 
resultatreglering från 2011, uppgår det nya budgeterade resultat till  
+ 48,6 mnkr. 
 
 
 
 
 

Nämnd/Förvaltning Åtgärd 
prognos 

Riktad 
åtgärd 

Generell 
åtgärd 

Summa 
åtgärd 

Barn- och ungdomsnämnden 2,0   2,0 
Handikappnämnden 6,5   6,5 
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg 2,0    
Idrotts- och fritidsnämnden  0,5 0,7 1,2 
     
Kulturnämnden   0,5 0,5 
Miljö- och byggnadsnämnden   0,2 0,2 
Tekniska nämnden  4,5 1,5 6,0 
     
Utbildningsnämnden   1,0 1,0 
Äldrenämnden 5,7   5,7 
     
Kommunstyrelsen 3,0   3,0 
 - Kommunledningsförvaltningen   1,0 1,0 
 - Serviceförvaltningen  4,0 1,5 5,5 
Finansiering   24,5  24,5 
Summa 19,2 33,5 6,4 59,1 
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Med utgångspunkt i det i februari månad prognostiserade negativa 
resultatet om 64,6 mnkr kvarstår efter ett realiserande av ovan 
föreslagna åtgärder ett negativt prognostiserat resultat om - 3,2 mnkr.  
I slutet av april/början av maj förväntas uppdaterade prognoser av 
skatte- och statsbidragsintäkter, samtidigt som nämnder och 
förvaltningar har i uppgift att avlämna förnyade prognoser. Det 
kvarvarande prognostiserade resultatet är i och för sig negativt, men 
trots det är det undertecknades bedömning att ovan nämnda 
uppdateringar av skatter och statsbidrag samt prognoser bör inväntas 
och vara vägledande för om eventuella ytterligare 
kostnadsreducerande åtgärder behöver genomföras.  
   
Allmänna utskott har vid sammanträde den 2 maj 2012 tillstyrkt 
förslaget: 

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunst yrelsen 
besluta 

1. att  uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden 
Handikappnämnden samt Äldrenämnden att omgående vidta åtgärder 
så att tidigare prognostiserade underskott 2012 undanröjs, 

2. att  uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden, 
Handikappnämnden samt Äldrenämnden att senast i juni månad 2012 
återredovisa vidtagna eller planerade åtgärder till kommunstyrelsen 

3. att  uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra redovisade 
kostnadsminskande åtgärder, 

4. att  uppdra åt kommundirektören att för 2012 säkerställa effekter 
inom ramen för lokaleffektiviseringsprogrammet 

5. att  uppdra åt chefen för Serviceförvaltningen att genomföra 
redovisade kostnadsminskande åtgärder inom kostverksamhet och 
inom IT-verksamhet,  

 6. att  uppdra åt kommundirektören att säkerställa åtgärder och 
effekter under rubriken Finansiering 

 

    Forts. 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 

 

7. att  uppdra åt Idrott- och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Miljö- och 
byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Utbildningsnämnden att 
genomföra kostnadsminskande åtgärder motsvarande minst det 
värde som framgår för respektive nämnd i tabell 1, kolumnen 
”Generell åtgärd”, 

8. att  uppdra åt kommundirektören att genomföra kostnadsminskande 
åtgärder motsvarande minst det värde som framgår i tabell 1, 
kolumnen ”Generell åtgärd”, för Kommunledningsförvaltningen, samt 

 

9. att  uppdra åt chefen för Serviceförvaltningen att genomföra 
kostnadsminskande åtgärder motsvarande minst det värde som 
framgår i upprättad tabell, kolumnen ”Generell åtgärd”, för 
Serviceförvaltningen, samt 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  

 

10. att  för 2012 reducera Idrott- och fritidsnämndens fastställda 
budgetram med 0,5 mnkr, 

11. att  för 2012 reducera Tekniska nämndens fastställda budgetram 
med 6,5 mnkr  

12. att  för 2012 reducera Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningens 
fastställda budgetram med 4,0 mnkr  

13. att  för år 2012 för respektive nämnd i att-sats 7 reducera 
fastställda budgetramar med belopp enligt tabell 1, kolumnen 
”Generell åtgärd”, 

    Forts.
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 

 

14. att  för år 2012 reducera 
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen respektive 
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen fastställda budgetramar med 
belopp enligt tabell 1, kolumnen ”Generell åtgärd”, samt 

15. att  förbättra kommunens budgeterade resultat 2012 med 
sammantaget 39,9 mnkr 

 
Yrkande 
Patrik Hansson (S) yrkar att avslå att-sats 1, 2, att uppdra åt Tekniska 
nämnden att genomföra redovisade riktade kostnadsminskande 
åtgärder exklusivt förslaget om parkeringsavgifter, att uppdra åt 
kommundirektören att för 2012 säkerställa effekter inom ramen för 
lokaleffektivseringsprogrammet, 
att uppdra åt chefen för serviceförvaltningen att genomföra 
redovisade riktade kostnadsminskande åtgärder inom kostverksamhet 
och inom IT-verksamhet, att uppdra åt kommundirektören att 
säkerställa åtgärder och effekter under rubriken Finansiering, att avslå 
att-sats 7, att uppdra åt kommundirektören att genomföra 
kostnadsminskande åtgärder minst det värde som framgår i upprättad 
tabell, samt att uppdra åt chefen för serviceförvaltningen att 
genomföra kostnadsminskande åtgärder motsvarande minst det 
värde som framgår i upprättad tabell. 
Samt yrkar att kommunfullmäktige beslutar att för 2012 reducera 
idrotts- och fritidsnämndens fastställda budgetram med 0,5 mnkr, att 
för 2012 reducera tekniska nämndens fastställda budgetram med 2,5 
mnkr, att för 2012 reducera kommunstyrelsens/serviceförvaltningens 
fastställda budgetram med 4,0 mnkr, att avslå att-sats 13, att för 2012 
reducera kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen respektive 
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen fastställda budgetramar med 
belopp enligt upprättad tabell, samt att förbättra kommunens 
budgeterade resultat 2012 med sammanlagt 34 mnkr. 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 

 
Tabell 1. Sammanställning av åtgärder som leder till en ekonomi i 
balans – Patrik Hanssons (S) yrkande 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Forts. 

Nämnd/förvaltning Riktad 
åtgärd  

Generell 
åtgärd  

Summa 
åtgärd  

Barn- och ungdomsnämnden    
Handikappnämnden    
Socialnämnden, individ- och 
familjeoms. 

   

Idrotts- och fritidsnämnden 0,5  0,5 
Kulturnämnden    
Miljö- och byggnadsnämnden    
Tekniska nämnden 2,5  2,5 
Utbildningsnämnden    
Äldrenämnden    
Kommunstyrelsen    
- Kommunledningsförvaltningen  1,0 1,0 
- Serviceförvaltningen 4,0 1,5 5,5 
Finansieringen  24,5  24,5 
Summa 31,5 2,5 34 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 
 
Ordförande yrkar  
 
1. att ett förväntat underskott i BUN:s verksamhet med max 12 Mkr 
täcks i bokslut för 2012 

 
2. att uppdra åt Socialnämnden IOF, Handikappnämnden samt 
Äldrenämnden att omgående vidta åtgärder så att tidigare 
prognostiserade underskott 2012 undanröjs, 

 
3. att uppdra åt Socialnämnden IOF, Handikappnämnden samt 
Äldrenämnden att senast juni månad 2012 återredovisa vidtagna eller 
planerade åtgärder till kommunstyrelsen, 

 
4. att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra kostnadsminskande 
åtgärder, motsvarande 2,5 miljoner. Parkeringsintäkterna ska finnas 
kvar i Tekniska nämnden och användas i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut november 2011, 

 
5. att uppdra åt kommundirektören att för 2012 säkerställa effekter 
inom ramen för lokaleffektiviseringsprogrammet, 

 
6. att uppdra åt chefen på serviceförvaltningen att genomföra 
redovisade kostnadsminskande åtgärder inom kostverksamhet och 
inom IT-verksamhet, 

 
7. att uppdra åt kommundirektören att säkerställa åtgärder och 
effekter under rubriken Finansiering, 

 
8. att ramjusteringen gällande Allhallen ska betraktas som en teknisk 
justering. Skulle Allhallen vara färdig för drift under 2012 ska pengar 
betalas ut för delårseffekten av driften. 

 
9. att uppdra åt kommundirektören att genomföra kostnadsminskande 
åtgärder motsvarande minst det värde som framgår i tabell 1, 
allmänna utskottets förslag, kolumnen ”Generell åtgärd”, för 
kommunledningsförvaltningen, 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 

 
10. att uppdra åt chefen för serviceförvaltningen att genomföra 
kostnadsminskande åtgärder motsvarande minst det värde som 
framgår i tabell 1 , kolumnen ”Generell åtgärd”, allmänna utskottets 
förslag, för serviceförvaltningen, samt 

 
Med bakgrund av ovanstående förslag till beslut föreslås även 
Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige beslutar 

 
11. att för 2012 reducera Tekniska nämnden fastställda budgetram 
med 2,5 mnkr, 

 
12. att för 2012 reducera Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen 
fastställda budgetram med 4,0 mnkr, 

 
13. att avslå att-sats 13 i allmänna utskottets förslag, 

 
14. att för 2012 reducera 
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen respektive 
Kommunstyrelsen/ Serviceförvaltningen fastställda budgetramar med 
belopp enligt tabell 1, kolumnen ”Generell åtgärd”, allmänna 
utskottets förslag 
 
Ordförande yrkar därutöver att Kommunstyrelsen besl utar 

 
15. att uppdra åt Kommundirektören att i kommunstyrelsens förslag till 
Kommunfullmäktige göra erforderliga justeringar av kommunens 
budgeterade resultat i enlighet med förslag ovan 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar bifall till Patrik Hanssons yrkande. 
 
 
 
  Forts. 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 
 
Proposition och beslut 

   
Ordföranden ställer proposition på ordförandes yrkande  mot Patriks 
Hansson ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandes med fleras yrkande.  
 
Votering begärs. 
 
Den som bill biträda ordförandes med fleras förslag röstar Ja, den 
som vill biträda Patrik Hanssons (S) förslag röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Mats Lindbom (C), Emma Swahn Nilsson (M), 
Sophia Ahlin (M), Nicklas Platow (M), Bruno Carlsson (SD), Börje 
Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD), ordförande 
 
Följande röstar nej; Patrik Hansson (S), Lisbeth Bengtsson (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-röster 
enligt ordförandes yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. att  ett förväntat underskott i BUN:s verksamhet med max 12 Mkr 
täcks i bokslut för 2012 
 
2. att  uppdra åt Socialnämnden IOF, Handikappnämnden samt 
Äldrenämnden att omgående vidta åtgärder så att tidigare 
prognostiserade underskott 2012 undanröjs, 

 
Forts. 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 

 
3. att  uppdra åt Socialnämnden IOF, Handikappnämnden samt 
Äldrenämnden att senast juni månad 2012 återredovisa vidtagna eller 
planerade åtgärder till kommunstyrelsen, 

 
4. att  uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra 
kostnadsminskande åtgärder, motsvarande 2,5 miljoner. 
Parkeringsintäkterna ska finnas kvar i Tekniska nämnden och 
användas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut november 2011, 

 
5. att  uppdra åt kommundirektören att för 2012 säkerställa effekter 
inom ramen för lokaleffektiviseringsprogrammet, 

 
6. att  uppdra åt chefen på serviceförvaltningen att genomföra 
redovisade kostnadsminskande åtgärder inom kostverksamhet och 
inom IT-verksamhet, 

 
7. att  uppdra åt kommundirektören att säkerställa åtgärder och 
effekter under rubriken Finansiering, 

 
8. att  ramjusteringen gällande Allhallen ska betraktas som en teknisk 
justering. Skulle Allhallen vara färdig för drift under 2012 ska pengar 
betalas ut för delårseffekten av driften. 

 
9. att  uppdra åt kommundirektören att genomföra kostnadsminskande 
åtgärder motsvarande minst det värde som framgår i tabell 1, 
allmänna utskottets förslag, kolumnen ”Generell åtgärd”, för 
kommunledningsförvaltningen, 

 
10. att  uppdra åt chefen för serviceförvaltningen att genomföra 
kostnadsminskande åtgärder motsvarande minst det värde som 
framgår i tabell 1, allmänna utskottets förslag, kolumnen ”Generell 
åtgärd”, för serviceförvaltningen,  

 
Forts. 
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§ 133 forts. 
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,  
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr. 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 
11. att  för 2012 reducera Tekniska nämnden fastställda budgetram 
med 2,5 mnkr, 

 
12. att  för 2012 reducera Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen 
fastställda budgetram med 4,0 mnkr, 

 
13. att avslå att-sats 13 i allmänna utskottets förslag 

 
14. att  för 2012 reducera 
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen respektive 
Kommunstyrelsen/ Serviceförvaltningen fastställda budgetramar med 
belopp enligt tabell 1, allmänna utskottets förslag, kolumnen ”Generell 
åtgärd”,  
 
Kommunstyrelsen beslutar därutöver 

 
15. att  uppdra åt Kommundirektören att i kommunstyrelsens förslag 
till Kommunfullmäktige göra erforderliga justeringar av kommunens 
budgeterade resultat i enlighet med förslag ovan 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige  KS2009.921.106 
Region Blekinge  
Handläggare                                                                           
Akten 

 
 
 
 
§ 134 
Förslag till ändring av Region Blekinges förbundsor dning 
 
Region Blekinges förbundsordning § 15 Om skuldsättning mm har 
idag följande lydelse: Förbundet har inte rätt att ingå borgen. 
Förbundet får inte ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas 
medgivande. Förbundet får ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga 
behov av rörelsekapital. 
 
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2012 beslutat att 
föreslå förbundets medlemmar att § 15 i förbundsordningen ändras.  
 
I Regionstyrelsens beslut anges att i och med att Region Blekinge    fr 
o m 2012-01-01 blivit 100 % ägare av aktierna i Blekingetrafiken AB 
behövs § 15 ändras. Blekingetrafiken AB har idag lån på 140 mnkr 
och det kommer förmodligen att ställas krav på ytterligare 
investeringar som behöver finansieras via lån framöver. Dessa lån har 
funnits sedan flera år tillbaka och upptogs vid investeringar i tåg. I 
gällande konsortialavtal mellan Region Blekinge och förbundets 
medlemmar framgår att Landstinget Blekinge ska ställa borgen för 
upptagande av lån för investeringar i tåg framöver. Framtida 
finansieringslösningar kan samordnas med förbundets medlemmar    t  
ex via Kommuninvest.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  Region Blekinges förbundsordning § 15 ändras till att förbundet 
och deras dotterbolag får uppta långfristiga lån till investeringar 
avseende kollektivtrafiken och att samordning kan ske med 
förbundets medlemmar avseende kommande finansieringslösningar. 

 
_______ 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              8 maj 2012 33 

 

 
Serviceförvaltningen  KS 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 135 
Åtgärder efter rapporten ”Utvärdering av styrning, lednings och 
kontroll av ekonomi, personal och IT efter inrättan de av 
serviceförvaltningen”. 
Utvärderingen enligt ovan visade på en otillräcklig tydlighet när det 
gäller styrningen framför allt inom ekonomi och personalarbetet. 
Ekonomi- och personalchefsrollerna inkluderande deras ansvar, 
uppdrag och befogenheter upplevs som oklara.  
 
Delar av personalen, framför allt på Kommunledningsförvaltningen, 
anser att organisationen förhindrar en effektiv styrning, ledning och 
kontroll. Å andra sidan framhålls bl.a. att organisationen bidraget till 
en mer effektiv och säker hantering samt en bättre arbetsledning 
 
Tydliggörande av ansvar och befogenheter 
Ekonomi, personal och IT-utvecklingscheferna har tillsammans med 
förvaltningschefen på SEF och kommundirektören tagit fram 
nedanstående beskrivning av ansvar och befogenheter: 
 
Gemensamt ansvar för ekonomi- och personalcheferna och IT-
utvecklingschefen: 
Ansvarar för övergripande ledning, styrning, samordning, utveckling 
och uppföljning av respektive område för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. Ansvara för prioritering av övergripande 
uppdrag. 
 
Ansvara för att policies, program och riktlinjer finns som behövs för att 
uppnå optimalt stöd för verksamheten och optimal styrning av 
området i Karlskrona kommuns samlade verksamhet. Ansvara för att i 
dialog med serviceförvaltningen ta fram metoder och verktyg som 
behövs för att utföra uppdraget.  
 
Ansvarar för beredning av ärenden inom området till beslutande 
politiska organ. 
 
Avdelningschef för respektive område på 
kommunledningsförvaltningen.                                               

Forts. 
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§ 135 forts 
Åtgärder efter rapporten utvärdering av styrning, l edning och 
kontroll av ekonomi, personal och IT efter inrättan de av 
serviceförvaltningen. 
 
Serviceförvaltningens ansvar 
Serviceförvaltningen ansvarar för att tillgodose/verkställa politiska 
uppdrag/beslut, liksom att på uppdrag av respektive ansvarig chef på 
kommunledningsförvaltningen, inom överenskommen tidsram 
verkställa övergripande uppdrag.  
 
Serviceförvaltningen ansvarar även för att tillgodose/verkställa krav 
och behov från verksamheten/förvaltningarna. Ställda krav och behov 
utöver planerade insatser skall inrymmas inom angivna ramar och 
måste alltid värderas utifrån kommunens gällande riktlinjer/policies.  
 
Serviceförvaltningen ansvarar i övrigt för att ge stöd och service till 
fackförvaltningarna i det dagliga arbetet inom respektive område. 
Detta innefattar både planerade insatser men även akuta/tillfälliga 
sådana. 
 
Serviceförvaltningen ska lämna förfrågan till 
kommunledningsförvaltningen då behov uppstår på 
fackförvaltningarna som kräver strategiska insatser/beslut. 
 
Serviceförvaltningen har ansvar för att effektivisera de administrativa 
processerna och verka som professionellt stöd i sakfrågor. 
 
Arbetsledning med personalansvar för underställd personal. 
 
Serviceförvaltningen är systemägare för EA- och PA-system. 
 
Befogenheter och resurser 
Respektive förvaltnings delegationsordning tydliggör till delar vilka 
befogenheter som tillhör befattningen.   
Cheferna på kommunledningsförvaltningen har dessutom 
befogenheter att lämna uppdrag till serviceförvaltningen i syfte att 
tillgodose övergripande uppdrag.  
 
    Forts. 



 
                                                                                                   
                                                                                                              8 maj 2012 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 135 forts 
Åtgärder efter rapporten utvärdering av styrning, l edning och 
kontroll av ekonomi, personal och IT efter inrättan de av 
serviceförvaltningen. 
 
Cheferna på kommunledningsförvaltningen svarar för gemensam 
planering av uppdrag inom verksamhetsområdena. Cheferna på 
serviceförvaltningen har ansvar för att avsätta resurser för att 
möjliggöra att uppdragen utförs professionellt och effektivt. Forts 

 
Organisation 
Uppfattningarna om hur den bästa organisationen bör se ut för 
styrning och ledning av ekonomi. Personal och IT-områdena, skiljer 
sig åt bland berörda chefer. 
 
Synpunkterna varierar mellan att: 

1. Samla all personal som arbetar med strategiska uppdrag 
på kommunledningsförvaltningen (dvs 
personalspecialister och controllers flyttar över till 
kommunledningsförvaltningen) 

2. Föra över all personal som arbetar med ekonomi- och 
personalfrågor till kommunledningsförvaltningen ( inkl. 
assistenter) 

3. Inte förändra organisationerna. 
 
Att överföra personal med strategiskt ansvar skulle kunna medföra att 
Kommunledningsförvaltningens övergripande mål och uppdrag bättre 
kunde förverkligas eftersom de stödprocesser som ger strategiskt 
stöd till förvaltningarna skulle bli mer effektiva. Ekonomi- och 
personalcheferna skulle få en direkt styrning och även en direkt 
möjlighet att styra resurserna. Å andra sidan flyttas gränsen till det 
operativa arbetet, eftersom controllers och personalspecialister arbete 
till stor del är operativt och handlar om att ge stöd och service till 
fackförvaltningarna i det dagliga arbetet. Möjligheten till 
effektiviseringar och förändrade arbetssätt kan försämras. 
 
    Forts. 
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§ 135 forts 
Åtgärder efter rapporten utvärdering av styrning, l edning och 
kontroll av ekonomi, personal och IT efter inrättan de av 
serviceförvaltningen. 
 
Att flytta hela verksamheterna till kommunledningsförvaltningen har 
också diskuterats. Då styrs såväl det operativa som det strategiska 
arbetet ytterst av samma chef, vilket dels skulle kunna underlätta 
styrningen, dels skulle kunna underlätta förändringar i arbetssätt, 
metoder etc. Å andra siden kan fokus splittras mellan operativt och 
strategiskt arbete och mindre fokus kan komma att läggas på 
effektiviseringar. Dessutom kan serviceförvaltningens berättigande 
ifrågasättas, eftersom verksamheten krymper radikalt.  
 
Det finns inom IT-området svårigheter att sära det operativa och det 
strategiska arbetet. Flera medarbetare på IT-enheten har båda 
rollerna. Inga skäl finns i dagsläget för att genomföra en 
organisatorisk förändring.                                    
 
Förvaltningscheferna för kommunledningsförvaltningen och 
serviceförvaltningen har inte för avsikt att föreslå någon 
organisationsförändring vad avser att flytta personal mellan 
förvaltningarna. 
 
Kommunledningsförvaltningen har, i samband med bildandet av 
näringslivsbolaget förändrat sin organisation och härigenom bl a 
synliggjort personal, ekonomi och IT-chefernas uppdrag. Av ovan 
framgår också att ansvar och befogenheter tydliggjorts, liksom hur 
ansvaret för lämnande uppdrag fördelas. Målsättningen ska vara en 
ömsesidig kommunikation och möjlighet att från bägge förvaltningar, 
vilket ska bidra till utveckling av kommunens processer inom 
respektive område. 

 
 
    Forts. 
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§ 135 forts 
Åtgärder efter rapporten utvärdering av styrning, l edning och 
kontroll av ekonomi, personal och IT efter inrättan de av 
serviceförvaltningen. 
 
Yrkande  
 
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen hanterar ärendet som ett 
informationsärende och att informationen tas till protokollet. 
 
Patrik Hansson (S) yrkar att snarast återföra all personal som arbetar 
med ekonomi- och personalfrågor till kommunledningsförvaltningen. 

 
Börje Dovstad (FP) yrkar avslag till Patrik Hanssons tilläggsyrkande 
(S). 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på ordförandes yrkande mot Patrik 
Hanssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 
i enlighet med ordförandes yrkande. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar   
 

att informationen tas till protokollet. 
 
_____ 
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Akten KS 
 

 
 
 
 
 
 
§ 136 
Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövni ng 
 
Personaldelegationens ordförande gav 2011-10-04 i uppdrag att ta 
fram ett förslag till förbättring av dagens arbetssätt avseende 
anställningsprövning. Förslaget ska säkerställa att: 
- personaltäckning optimeras utifrån angivna budgetramar 
- vakansprövning sker fortlöpande på rätt nivå. 
 
Anställningsprövning har tillämpats sedan 2008 på alla tjänster som 
tillsätts i Karlskrona kommun – såväl nyinrättade som återbesättande 
av tjänster – förutsatt en varaktighet på mer än 3 månader. Fr o m 
maj 2009 är det personaldelegationen som fattar beslut i dessa 
ärenden efter beredning i fackförvaltning på enhets-/avdelnings- och 
förvaltningsledningsnivå.  
 
Totalt hade ca 1 300 tjänster varit föremål för anställningsprövning i 
personaldelegationen i oktober 2011. Av dessa var 4 beslutade 
avslag för tillsättning, 21 ärenden återremitterade, 3 återtagna av 
förvaltningarna och 51 godkända med styrande kommentarer. Övriga 
hade godkänts utan anmärkning. 
 
Anledningen till beslut om införande av anställningsprövning var ett 
omställningsprogram som genomfördes 2008 – 2010. 
Omställningsprogrammet innebar i korthet att Karlskrona kommun 
satsade 50 Mkr i omställning vilket resulterade i att ca 130 
medarbetare i Karlskrona kommun lämnade sina befattningar genom 
avtalspension, nytt arbete internt/externt, start av egen verksamhet 
eller utbildningsinsatser. En förutsättning att få tillgång till 
omställningsprogrammet var att den tjänst en medarbetare lämnade 
via omställningsprogrammet kunde dras in eller ersättas med en 
annan intern medarbetare vars tjänst kunde dras in. Syftet med 
anställningsprövning var att säkerställa att dessa indragna tjänster 
inte återbesattes. 
 
  Forts. 
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§ 136 forts. 
Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövni ng 

 
Efter att Karlskrona kommun har tillämpat anställningsprövning i drygt 
4 år finns det anledning att se över möjligheterna till alternativt 
tillvägagångssätt för att säkerställa en optimal personaltäckning. 
Uppdrag och förslag nedan är kommunicerat med kommunens 
ledningsgrupp, kommunledningsförvaltning samt serviceförvaltning. 
 
Förslag 
På uppdrag föreslås att förändringar görs i nuvarande rutin för 
anställningsprövning så att enbart de beslut som rör nyinrättade 
tjänster med tillsvidareanställning fattas i personaldelegationen. 
Övriga tillsättningar som överstiger tre månader prövas på 
förvaltningschefsnivå där också beslut fattas.  
 
Som ett komplement till denna förändring föreslås också en månatlig 
uppföljning av antal årsarbetare uppdelat på tillsvidare- och 
tidsbegränsat anställda medarbetare samt lönekostnadsutveckling per 
förvaltning. Denna uppföljning redovisas varje månad till nämnd och 
kommunstyrelse. 
 
Detta förslag innebär att anställningsprövning i sin nuvarande form 
upphör fr o m 2012-07-01 och ersätts med detta förslag. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att  införa förändrad rutin för anställningsprövning i enlighet med 
bifogat förslag. 

 
_____ 
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Kommunfullmäktige     KS 
Akten                                                                                     

 
 
 
 
 
 
§ 137 
E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun 
 
Efterfrågan på elektroniska tjänster (e-tjänster) ökar och påverkar alla 
samhällsområden. Många myndigheter och privata företag har 
kommit långt i sitt arbete med att utveckla e-tjänster för att erbjuda 
ökad tillgänglighet, flexiblare interaktion och snabbare hantering av 
ärenden mot sina kunder. Möjlighet till en ökad intern effektivitet och 
besparingar till följd av nyttjandet av ny teknik är ytterligare faktorer 
som driver på utvecklingen av e-förvaltning.  
 
SKL:s  Strategi för eSamhället ska stödja utvecklingen av e-
förvaltning och e-tjänster inom kommunal verksamhet med de 
övergripande målen: 
 

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

 
Målen har legat till grund för framtagningen av Karlskrona kommuns 
e-utvecklingsplan och de stämmer väl överens med Karlskrona 
kommuns viljeinriktning inom hållbar utveckling och målsättning att 
ständigt höja kvaliteten på kommunens sätt att arbeta.  
 
E-utvecklingsplanen ska vara ett stöd i förvaltningarnas 
verksamhetsutveckling med ny, modern teknik som resurs. 
Utvecklingsarbetet drivs utifrån behoven hos medborgarna och 
företagen, så kallad behovsdriven utveckling. Arbetet ska ske 
systematiskt och strukturerat för att uppnå de effekter och 
effektiviseringar som vi eftersträvar. I e-utvecklingsplanen beskrivs 
processen för framtagning av e-tjänster.  
 
    Forts. 
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§ 137 
E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
 
1. att godkänna e-utvecklingsplanen   
 
2. att ge kommunledningsförvaltningen delegation att justera och 
ändra i e-utvecklingsplanens bilagor 
 
3. att framtaget förslag till e-utvecklingsplan ersätter nuvarande IT 
vision 

 
 ______ 
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Moderbolaget 
Kruthusen företagsfastigheter AB 
Akten 
 KS2012.159.107 

   
 
 
 
 
 
§ 138 
Ändringar i ägardirektiven avseende resultatkrav fö r Kruthusen 
företagsfastigheter AB, investeringsplan samt förty dligande av 
direktivrätt från koncernstyrelsen  
 
Ändringen i resultatkrav för Kruthusen innebär en anpassning till 
förändringar i bolagets verksamhet som tidigare gjorts (hyresavtal 
med BTH och avyttringar). Ändringar i investeringsplan innebär att 
planerna ska göras på 5 år istället för 3 år. Ändringen i direktivrätten 
är ett förtydligande av befintlig skrivning. 

 
 
Ordföranden beslutar  
 
att ärendet utgår. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS2012.139.701 
Akten 

   
 
 
 
 
 
§ 139 
Ansvarsfrihet för Cura Individutvecklings direktion  för år 
2011 
 
Bakgrund 
Revisorerna i Cura Individutveckling (f.d. Vårdförbundet 
Blekinge) har efter sedvanlig granskning av organisationens 
årsredovisning för år 2011 översänt denna tillsammans med 
revisionsberättelsen till respektive medlemskommun för beslut 
om förnyad ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna å sin sida 
tilltillstyrker då att den upprättade årsredovisningen godkänns 
och att direktionen samtidigt på nytt beviljas ansvarsfrihet för det 
senaste verksamhetsåret. 
 
Av årsredovisningen framkommer bl.a. att verksamheten åter 
uppvisar ett positivt resultat och nu med drygt 4,0 miljoner 
kronor (enl. budget = 1,1 mnkr) att jämföra med knappt 3,0 
miljoner kronor för året dessförinnan. I sammanhanget ska då 
också beaktas att vårdavgifterna för år 2011 redan har 
reducerats retroaktivt med motsvarande drygt 5 miljoner kronor i 
syfte att begränsa det förväntade överskottet. Organisationens 
egna kapital uppgick därefter vid senaste årsskiftet till närmare 
25 miljoner kronor. Detta är då något högre än den nivå (15 – 18 
mnkr) som ansetts som lämplig för organisationens samlade 
kapital och också fastställts som ett finansiellt mål för 
verksamheten. 
 
Organisationen har samtidigt ånyo uppfyllt balanskravet för ett 
enskilt år och likaså merparten av de finansiella och 
verksamhetsmässiga mål som har fastställts.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att  med hänvisning till vad som ovan angivits hemställer således 
kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige om bevilja 
direktionen för Cura Individutveckling ansvarsfrihet för år 2011 
och samtidigt även godkänna den av organisationen upprättade 
årsredovisningen. 

 
______ 
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Kommunfullmäktige                KS. 
Akten 

   
 
 
 
 
 
 
§ 140 
Affärsverken Karlskrona AB:s begäran om utökat 
investeringsutrymme avseende investeringar i fjärrv ärme på 
Verkö  

 
  Bakgrund 

Med anledning av ABB:s planer på utbyggnad av sin anläggning på 
Verkö har behov av flytt av den gasolstation som befinner sig på det 
för utbyggnad aktuella området och som ägs av Affärsverken 
uppstått. Gasolstationen förser i huvudsak ABB och andra företag på 
Verkö med uppvärmning men används även till delar i produktionen 
och då av andra företag än ABB. Affärsverkens planerade investering 
innebär dels en ersättning av gasol med fjärrvärme och dels en flytt 
av gasolstationen till den s.k. järnvägsbanken. Flytten av 
gasolstationen är nödvändig då gasol används i produktionen och inte 
kan avvecklas helt i dagsläget.  

 
I ett första steg avser Affärsverken att flytta en av sina befintliga 
provisoriska närvärme-anläggningar till Verkö och produktionen av 
fjärrvärme kommer då att ske med detta mindre verk. I steg två 
kommer sedan Verkö att anslutas till Gullbernaverket samtidigt som 
andra anslutningar till sträckan Verkö – Gullberna görs.       

 
  Utökat investeringsutrymme Affärsverken AB 

Affärsverken beräknar investeringskostnaden för steg ett, förläggning 
av lokalt nät på Verkö samt inkoppling av närvärmeverk, som behöver 
genomföras under år 2012, till 30 mnkr. Denna investering ryms inte 
inom Affärsverkens investeringsramar för är 2012. Steg två däremot 
som avser anslutning av Verkö till Gullbernaverket ryms inom 
nuvarande investeringsramar. 

 
  Låneram Affärsverken AB 

Investeringen på 30 mnkr kan bolaget finansiera utifrån befintlig 
låneram på 1 400 mnkr varför någon utökning av låneramen inte är 
aktuell.  

 
    Forts. 
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§ 140 forts. 
Affärsverken Karlskrona AB:s begäran om utökat 
investeringsutrymme avseende investeringar i fjärrv ärme på 
Verkö  

 
AB Karlskrona Moderbolags bedömning av AB Karlskronahems 
investering  
Affärsverkens begäran om utökad investeringsram behandlades på 
Moderbolagets styrelsemöte den 11 april 2012 och där konstaterades 
att resultatkravet utifrån ägardirektiven, 5 % av omsättningen, 
kommer att uppfyllas först år 2015 detta då investeringen kommer att 
uppvisa ett nollresultat de första två åren. Samtliga övriga ställda krav 
i ägardirektiven uppfylls. Risken med investeringen bedöms av 
Moderbolaget som liten varför moderbolagets styrelse beslöt att 
föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige om 
utökad investeringsram.  

 
 
  Kommunledningsförvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att frågan är behandlad av 
såväl Affärsverkens styrelse den 30 mars samt Moderbolagets 
styrelse den 11 april samt att samråd har skett med Tekniska 
förvaltningen. Moderbolagets styrelse bedömer risken med 
investeringen som liten och anser att investeringen uppfyller kraven i 
ägardirektivet och ställer sig därför positiv till Affärsverkens begäran 
om utökad investeringsram. 

 
Kommunledningsförvaltningen har inte gjort någon särskild 
riskbedömning av investeringen utan litar till den bedömning som 
gjorts av styrelserna i Affärsverken och Moderbolaget och konstaterar 
att för att finansiera investeringen behöver Affärsverken en utökad 
investeringsram om 30 mnkr för 2012.  

    
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige  

 
  att utöka Affärsverken AB:s investeringsbudget för år 2012 med 30 

mnkr avseende investeringar i fjärrvärme på Verkö.   
______ 
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Kommunfullmäktige KS 
Akten 

   
 
 
 
 
 
§ 141 

Samarbetsprogram för perioden 2012-2015 mellan 
Karlskrona kommun- Azipute kommun i Lettland. 

 
Den 11 november 2009 undertecknades ett vänortsavtal mellan 
Karlskrona kommun och Azipute kommun i Lettland. I samband med 
undertecknandet av vänortsavtalet undertecknades ett förslag till 
samarbetsprogram för de båda kommunerna 2009-2011. 
 
Då detta program har löpt ut har förslag på ett nytt program avseende 
tiden 2012-2015 tagits fram i samband med Karlskrona kommuns 
vänortsbesök i Azipute den 12-13 mars 2012. 

 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna upprättat samarbetsprogram mellan Karlskrona 
kommun och Azipute kommun för åren 2012-2015. 

 
______ 
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Kommunfullmäktige  KS 
Akten   
 
 
       
 

 
 
§ 142 
Balansförteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag den 1 april 2012 
 
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om 
handläggning av motioner och medborgarförslag: en 
motion/medborgarförslag bör beredas, så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från att den 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/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 ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
  att godkänna balansförteckningen. 

 
______ 
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Kommunfullmäktige KS2011.528.866  
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 143 
Svar på medborgarförslag om att placera skulpturen 
Gallionsfigurerna från Bo 93 i rondellen i Vedeby 
 
Medborgarförslag angående att placera skulptur från Bo 93 i 
rondellen i Vedeby har inkommit. I medborgarförslaget föreslås att 
den gallionsfigur som idag är placerad vid infarten till Trossö ska 
målas blå och placeras i rondellen i Vedeby. 
 
Parallellt med handläggning av detta förslag har annan gestaltning av 
rondellen i Vedeby skett. Ett antal körsbärsträd, som ska belysas, har 
planterats som utsmyckning av rondellen. Dessa kommer 
förhoppningsvis under årstidernas skiften vara ett vackert 
välkomnande till Karlskrona.  
 
Förslaget om att flytta gallionsfiguren måste därför avslås. 
 
Medborgarförslaget har varit utsänt på remiss till kulturnämnden. 
Kulturnämnden beslutade 2012-03-27 att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå medborgarförslaget. 
______ 
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Kommunfullmäktige  KS. 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 144 
Hyresavtal särskilda boendet Handelsträdgården, Ved ebylund 
1:1 m.fl 
 
Tekniska nämnden och Äldrenämnden har medverkat i 
Karlskronahems projektering av ett nytt särskilt boende vid den s.k. 
handelsträdgårdstomten, Vedebylund 1:1 m.fl. 
 
Det nya särskilda boendet kommer att inrymma fem avdelningar med 
sammanlagt 48 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen, träffpunkt, 
personalutrymmen, miljörum och lägenhetsförråd, på en yta totalt 
uppgående till 4 620 m2. Ytan kommer att fördelas på 70 % bostäder 
och 30 % lokaler. Den beräknade årliga hyran kommer att som högst 
uppgå till 6 320 000 kronor för bostäderna och för lokaldelen 1 995 
000 kronor. Hyresavtal tecknas initialt på 10 år med möjlighet till 
förlängning 36 månader och med 12 månaders uppsägningstid. 
 
Det nya särskilda boendet är projekterat efter äldreförvaltningens 
ramprogram från 2011 samt är även projekterat för att kunna möta 
hyresgästernas ökade krav på IT-lösningar i framtiden.  
 
Enligt nuvarande tidplan kommer boendet att kunna stå färdigt till 
sensommaren 2013. De 48 lägenheterna som planeras vid 
handelsträdgården skall i enlighet med äldrenämndens 
verksamhetsplan 2012 ersätta lika många bostäder vid andra enheter 
inom äldrenämndens verksamhet. Vilka enheter som blir berörda 
kommer Äldrenämnden att utreda och fastställa under hösten 2012. 
 
Äldrenämnden har vid sammanträde 2012-04-25 beslutat hemställa 
hos Tekniska nämnden att denna tecknar ett 10-årigt avtal med 
Karlskronahem. Tekniska nämnden har vid sammanträde 2012-04-24 
beslutat hemställa om kommunfullmäktiges uppdrag att teckna ett 10-
årigt hyresavtal med Karlskronahem. 
 
    Forts. 
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§ 144 forts. 
Hyresavtal särskilda boendet Handelsträdgården, Ved ebylund 
1:1 m.fl 
 
Båda nämnderna har beslutat den årlig hyreskostnad inte överstiger 6 
320 000 kronor för bostadsdelen och 1 995 000 kronor för lokaldelen. 

 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 

 1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att med AB Karlskronahem 
teckna hyresavtal på 10 år gällande äldreboende i handelsträdgården, 
Vedebylund 1:1 m fl, 

 
 2. att årlig hyreskostnad inte överstiger 6 320 000 kronor för 

bostadsdelen och 1 995 000 kronor för lokaldelen. 
 

______  
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§ 145 
Anmälningsärende 
 
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till 
protokollet. 

 2. Region Blekinge; 
 Sammanträdesprotokoll, regionstyrelsen 2012-03-14. 

   3. Finsam, Samordningsförbundet i Blekinge 
Sammanträdesprotokoll, samordningsförbundet i Blekinge  
2012-02-23.  

   3. JO; 
Beslut 2012-03-26, dnr 305-2012, anmälan mot Karlskrona kommun 
med anledning av brister i registreringen av inkomna allmänna 
handlingar. 

     4.Sveriges kommuner och Landsting; 
        12:8, Justering i normalavtalet med STIM. 

12:12, Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänsten-överenskommelse för år 2012 mellan staten och 
Sveriges kommuner och Landsting.        

   12:13, SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering.  
Styrelsens beslut nr 4, överenskommelse för år 2012 mellan staten 
och Sveriges kommuner och Landsting om stöd till en 
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. 

 12:14 Vårpropositionen för år 2012. 
 5. Samverkansavtal mellan 

kommunledningsförvaltningen/arbetsmarknadsenhet, Tekniska 
förvaltningen och handikappförvaltningen avseende Wämöparken.  

 6. Skrivelse från Karlskrona kommun gällande inställda turer på 
Aspöleden. 

 7. Handlingsprogram för Räddningstjänst 2011-2014. 
 8. Attestlista skattefördelning 2012-03-16 
 9. Förlusttäckning AB Arena Rosenholm Karlskrona år 2012.  10. 

Revisionen, granskningsrapport uppföljning av tidigare granskningar 
som gjorts 2009.  

 10. Revisionsstrategi 2012-2015 Kommunrevisionen Karlskrona 
kommun. 

 11. Årsredovisning 2011 Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 12. Sammanställning av yttranden som inlämnats till Region Blekinge 

avseende Trafikverkets kapacitetsutredning. 
 13. Revisionsplan 2012, kommunrevisionen, Karlskrona kommun. 

______  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sa mmanträde den 3 april 
2012. 
 
 § 120 Svar på medborgarförslag om namnsättning av rondell/mötesplats.   
§ 121 Anmälningsärende. 
§ 122 Övrigt. 
___ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 tisdagen den 3 april 2012, kl 08.30-11.50, 13.00-13.30, 15.00-15.55 

Sammanträdet ajourneras kl 11.55-13.00, kl 13.30-15.00 
 

Beslutande: Ordförande  Camilla Brunsberg (M)  
 1:e vice ordf. Mats Lindbom (C)  
 2:e vice ordf. Christina Mattisson (S) 
   
Ledamöter  Patrik Hansson (S) 
  Lars Hildingsson (S) 
  Elina Gustafsson (S) 
  Yvonne Sandberg Fries (S) 

Sophia Ahlin (M)   
Jan Lennartsson (M)                         
Carl-Göran Svensson (M) kl 08.30-11.50 §§ 88 
Ola Svensson (SD) kl 08.45-11.50 §§ 88 
Börje Dovstad (FP) 

  Sofia Bothorp (MP)                        
  Åsa Gyberg Karlsson (V)  
  Tommy Olsson (KD) kl 08.30-13.30 §§ 88 
 
Tjänstgörande ersättare Bruno Carlsson (SD) kl 08.30-08.45, 13.20- 15.55 

del av §§ 88, 89-122 
  Nicklas Platow (M) kl 13.00-15.55 Del av §§ 88, 89-

122 
  Billy Åkerström (KD) kl 15.00-15.55 §§ 89-122 

  
Närvarande  ersättare Oscar Dyberg (S) 
  Lisbeth Bengtsson (S) 
  Liten Everbratt (S) 
  Håkan Ericsson (S) 
  Nicklas Platow (M) kl 09.35–11.50 del §§ 88 
  Emma Swahn- Nilsson (M) 
  Arnstein Njåstad (M) kl 15.00-15.55 §§ 89-122 
  Bruno Carlsson (SD) kl 08.45-11.50 del av §§ 88 
  Ulf Hansson (V)  
  Billy Åkerström (KD) kl 08.30-13.30 §§ 88 
  Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-15.40 del av §§ 88-

122 
    
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
  Ekonomichef Mats Sellfrid 
  Informationschef Ulla Nelson  
  Kommunjurist Maria Thuresson 
  Förvaltningschef Anette Lirsjö 
  Personalchef Anneli Ekström  
  VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 08.30-09.35 §§ 

88, 102, 106 



 
                                                                                                   
                                                                                                              3 april 2012 4 

 

   
 
  Controller Ida Colvin kl 09.15-09.25 §§ 88, 104 
  Redovisningschef Bengt Nilsson kl 08.30-09.35 §§ 

88, 102, 103, 106 
  VA/renhållningschef Kenneth Johansson kl 10.00-

10.35 §§ 88, 97, 111 
  Arbetsmarknadschef Doris Larsson kl 10.35-11.00 

§§ 88, 101  
  Sektionschef Margaretha Jansson kl 10.35-11.00 §§ 

88, 101  
  Utvecklingschef Tommy Rönneholm kl 10.35-11.00 

§§ 88, 101  
  Förvaltningschef Göran Palmér kl 11.00-11.20 §§ 88, 

95 
  Förvaltningschef Maria Persson kl 11.00-11.30 §§ 

88, 95, 113 
  Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson kl 13.00-13.30 

§§ 88, 96 
  Förvaltningschef Annika Eklund kl 13.00-13.30 §§ 

88, 96 
  Förvaltningschef Anders Jaryd kl10.00-10.35 §§ 88, 

97, 111 
  Controller Gun-Britt Sirbäck kl10.00-10.35 §§ 88, 97, 

111 
  Kommunsekreterare Elisabeth Arebark 
     
 Utses att justera  Sophia Ahlin (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 88-122
  Elisabeth Arebark 
 
 
   
Ordförande  ………………………………………  
  Camilla Brunsberg  
 
 
Justeringsledamot ………………………………………  
  Sophia Ahlin 
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den     april 2012 anslagits på 
kommunens anslagstavla, intygar 
 
…………………………….. 
Elisabeth Arebark 
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§ 88 
Information och föredragningar 

 
1. Bokslut för år 2011 för Karlskrona kommun och den samlade 
verksamheten, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson, VD 
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och personalchef Anneli Ekström. 
 
2. Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av kvarvarande 
investeringsmedel, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson.  
 
3. Uppföljning per den 29 februari 2012 för 
kommunledningsförvaltningen, föredras av controller Ida Colvin. 
 
4. Uppföljning per den 29 februari 2012 för serviceförvaltningen, 
föredras av förvaltningschef Anette Lirsjö. 
 
5. Uppföljning per den 29 februari 2012 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson, VD 
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och personalchef Anneli Ekström.    
 
6. Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar, 
dricksvatten och spillvatten i Rödeby- Fridlevstad, föredras av 
VA/renhållningschef Kenneth Johansson. 
 
7. Karlskrona centralorts vattenförsörjning, föredras av 
VA/renhållningschef Kenneth Johansson. 
 
8. Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för jobb istället för 
bidrag, föredras av arbetsmarknadschef Doris Larsson, sektionschef 
Margaretha Jansson och utvecklingschef Tommy Rönneholm. 
 
9. Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för nolltolerans mot 
ungdomsarbetslöshet, föredras av arbetsmarknadschef Doris 
Larsson, sektionschef Margaretha Jansson och utvecklingschef 
Tommy Rönneholm. 
 
10. Redovisning av uppdrag högre kunskapsresultat i grund- och 
gymnasieskola, föredras av förvaltningschef Maria Persson och 
förvaltningschef Göran Palmér.                                        Forts  
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§ 88 forts 
Information och föredragningar 
 
11. Skolöverenskommelsen, föredras av förvaltningschef Maria 
Persson. 
 
12. Begäran om projektmedel för studiebesök i samband med 
utredning av kontaktcentra/medborgarservice, föredras av 
informationschef Ulla Nelson. 
 
13. Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en trygg och 
meningsfull fritid, föredras av förvaltningschef Ann-Katrin Olsson och 
förvaltningschef Annika Eklund. 
______ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS2012.167.001 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 89 
Information kommunledningsförvaltningens organisati on efter 
bildande av Näringslivsbolag. 
 
Den 1/3 2012 flyttar näringslivsenhetens uppdrag över till 
näringslivsbolaget. Kommunledningsförvaltningens organisation efter 
bildandet av näringslivsbolaget har diskuterats under hösten/vintern..  
 
Utgångspunkterna för kommunledningsförvaltningens organisation 
måste vara: 

• förvaltningen är Karlskrona kommuns centrala förvaltningen, 
direkt underställd kommunstyrelsen 

• förvaltningen har en strategisk roll med ansvar för styrning, 
utveckling, planering, samordning och uppföljning av 
kommunstyrelsens verksamhet samt för att besluten i  KF och 
KS genomförs 

• samordning och stöd till kommunens övriga förvaltningar och 
bolag 

• att i samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en 
positiv utveckling av kommunen 

• att de resurser som finns inom förvaltningen används på bästa 
sätt  

• att alla medarbetares kunskap och kompetens tillvaratas på 
bästa sätt 

• att på ett flexibelt och utmanande sätt skapa möjlighet för 
utveckling av kommun, förvaltning och medarbetare 

 
I dag är förvaltningen indelad i 4 avdelningar 
1. Avdelningen för sekretariat och överförmyndarnämndens kansli 
2. Informationsavdelningen 
3. Avdelningen för styrning och ledning 
4. Tillväxtavdelningen 
 
1. Avdelningen för sekretariat och överförmyndarens kansli ansvarar 

för ärendedehanteringen från inkommen handling till arkivering. 
Avdelningen ger service och stöd till personer inom KLF och SEF 
liksom till övriga kommunala förvaltningar och hjälper media och 
medborgare med handlingar och beslut.                      Forts 
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§ 89 forts  
Information kommunledningsförvaltningens organisati on efter 
bildande av Näringslivsbolag. 
 
Kanslichefen och medarbetarna arbetar såväl med stöd till den egna 
förvaltningen och nämnden som med att utveckla och driva en 
gemensam ärendehantering i hela den kommunala organisationen. 
Inom avdelningen drivs nätverk för nämndssekreterare och 
registratorer, utvecklas rutiner för ärendehantering och arkivering mm. 
Kanslichefens uppdrag är att tillsammans med medarbetarna driva 
dessa frågor inom de kommunala förvaltningarna och i vissa delar i 
hela koncernen. 
 
Till avdelningen tillhör även överförmyndarnämndens kansli som på 
uppdrag av överförmyndarnämnden driver nämndens verksamhet. 
Avdelningen är också förvaltning till valnämnden 
 
Avdelningens uppdrag förändras inte efter bildande av ett 
näringslivsbolag. 
 
2. Informationsavdelningen utarbetar strategier för kommunens 
strategiska informationsarbete. Avdelningen ger stöd och service till 
såväl politiker som förvaltningar i kommunikations - och mediefrågor. 
Avdelningen ansvarar för och utvecklar kommunens webbplats och 
intranät. Informationsavdelningen arbetar också med 
kommunövergripande marknadsföring, riktad till medborgare och 
medarbetare, i syfte att stärka varumärket Karlskrona. 
 
Avdelningens uppdrag förändras inte i samband med bildandet av ett 
näringslivsbolag, men avdelningens uppdrag har successivt förändras 
från att vara mer inriktat på information till att ha fokus på 
kommunikation. Avdelningen vill därför byta namn till 
Kommunikationsavdelningen. 
Informationschefen/Kommunikationschefen är anställd direkt av KS 
för att driva och utveckla uppdraget. 
 
3. Avdelningen för styrning och ledning arbetar med att på uppdrag 
från KS och KF att styra, leda, utveckla och samordna kommunens 
verksamhet. Avdelningens uppdrag kan indelas i 4 områden: 
ekonomi, personal, IT och verksamhet inkl juridiskt stöd. Avdelningen 
arbetar med strategisk utveckling och omvärldsbevakning/analys mm. 
 
Inom avdelningens fyra områden finns chefer som ansvarar för 
uppdragen direkt under KS, dvs ekonomichefen, personalchefen, 
utvecklingschefen för IT och kommundirektören. Cheferna för 
ekonomi, personal och IT har det övergripande ansvaret för att styra, 
leda, utveckla och samordna inom resp. ansvarsområde. Forts 
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§ 89 forts  
Information kommunledningsförvaltningens organisati on efter 
bildande av Näringslivsbolag. 
 
Medarbetarna i avdelningen arbetar på uppdrag av ansvariga chefer. 
Avdelningens uppdrag tangerar i delar de uppdrag som finns inom 
tillväxtenheten, dvs styra. leda och utveckla.  
 
HR – eller Human Resources - har under de senare åren blivit ett 
vedertaget begrepp för de aktiviteter som tidigare benämndes 
personaladministration. HR omsluter på ett bättre vis innehållet i de 
arbetsuppgifter en personalavdelning bedriver. Förvaltningen kommer 
fortsättningsvis att använda denna benämning 
 
4. Tillväxtavdelningens uppdrag ändras efter bildande av 
näringslivsbolag. Näringslivsenhetens uppdrag går in in bolaget, 
medan enheterna för strategisk utveckling (Infrastruktur, Regionala 
kontakter, EU/internationella frågor, mark och exploatering), 
miljöstrategiska enheten och arbetsmarknadsenheten kommer att 
finnas kvar på kommunledningsförvaltningen, liksom uppdragen. 
Enheterna arbetar med att styra, leda, utveckla och samordna på 
uppdrag av KS och KF. Del av enheternas uppdrag innebär i större 
grad än inom styrning och ledning att arbeta med externa aktörer. 
 
Förslag 7 avdelningar:  
1. Arbetsmarknadsavdelningen 
2. Ekonomi- och finansavdelningen 
3. Kommunikationsavdelningen 
4. IT-avdelningen (namnet kan komma att ändras) 
5. Avdelningen för Human Resources 
6. Sekretariat och överförmyndarnämndens kansli  
7. Avdelningen för Analys och Tillväxt 
 
Förslaget innebär att de processer som leds från 
kommunledningsförvaltningen och utförs av SEF i samtliga 
förvaltningar, bildar egna avdelningar (ekonomi, personal och IT). 
Förvaltningen uppdrag med styrning, ledning och kontroll inom dessa 
områden synliggörs i förvaltningens organisation  
 
Avdelningscheferna för dessa tre avdelningar ingår tillsammans med 
informationschefen och kommundirektören i den tjänstemannagrupp 
som arbetar direkt mot kommunstyrelsen Kommundirektören svarar 
för samordning och verksamhetsfrågorna/uppdragen i denna grupp. 
Alla i denna tjänstemannagrupp ingår även i kommunens 
ledningsgrupp (samtliga förvaltningschefer och VD:ar). 
                                                                                     Forts 
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§ 89 forts  
Information kommunledningsförvaltningens organisati on efter 
bildande av Näringslivsbolag. 
 
Avdelningen för Analys och tillväxt består av enheterna för strategisk 
utveckling, mark- och exploateringsenheten och miljöstrategiska 
enheten från tillväxtavdelningen samt utredare/analytiker/controller, 
kommunjurist och säkerhetsfunktionen från styrning och ledning  
 
Avdelningen ska ledas av en utvecklingschef - en nyinrättad tjänst 
som ska rekryteras. Denna utvecklingschef ingår i KLF:s 
ledningsgrupp. Uppdraget för utvecklingschefen skall vara att leda 
avdelningen och planera verksamheten utifrån budget och KS och KF 
direktiv och uppdrag.  
 
Enheterna kvarstår med sina specifika uppdrag och arbetsledarroller, 
men ska samordnas av avdelningschefen 
 
Sekretariatet och överförmyndarnämndens kansli kvarstår med 
samma uppdrag som tidigare. 
 
Arbetsmarknadsenheten blir en egen avdelning. 
 
Kommunledningsförvaltningen leds av dess ledningsgrupp som 
består av förvaltningschefen och avdelningscheferna samt 
personalspecialist och controller.  
 
Förvaltningens arbete ska utgå ifrån de mål och uppdrag som ges i 
budgeten. Arbetet ska organiseras och planeras i team för uppdrag. 
Team som ska byggas utifrån uppdragen och variera över tiden. Av 
alla största vikt är att bygga utifrån uppdrag och den samlade 
kompetens som finns inom förvaltningen. Här finns medarbetare med 
lång erfarenhet och stor kunskap som måste tas i anspråk oberoende 
av avdelnings- och enhetstillhörighet 
  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
______ 
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Kommunledningsförvaltningen                                             KS 2011.514.001 
Serviceförvaltningen 
Akten  
 
 

 
 
§ 90 
Åtgärder efter rapporten utvärdering av styrning, l edning och 
kontroll av ekonomi, personal och IT efter inrättan de av 
serviceförvaltningen. 

 
Utvärderingen enligt ovan visade på en otillräcklig tydlighet när det 
gäller styrningen framför allt inom ekonomi och personalarbetet. 
Ekonomi- och personalchefsrollerna inkluderande deras ansvar, 
uppdrag och befogenheter upplevs som oklara.  
 
Delar av personalen, framför allt på Kommunledningsförvaltningen, 
anser att organisationen förhindrar en effektiv styrning, ledning och 
kontroll. Å andra sidan framhålls bl.a. att organisationen bidraget till 
en mer effektiv och säker hantering samt en bättre arbetsledning 
 
Tydliggörande av ansvar och befogenheter 
Ekonomi, personal och IT-utvecklingscheferna har tillsammans med 
förvaltningschefen på SEF och kommundirektören tagit fram 
nedanstående beskrivning av ansvar och befogenheter: 
 
Gemensamt ansvar för ekonomi- och personalcheferna och IT-
utvecklingschefen: 
Ansvarar för övergripande ledning, styrning, samordning, utveckling 
och uppföljning av respektive område för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. Ansvara för prioritering av övergripande 
uppdrag. 
 
Ansvara för att policies, program och riktlinjer finns som behövs för att 
uppnå optimalt stöd för verksamheten och optimal styrning av 
området i Karlskrona kommuns samlade verksamhet. Ansvara för att i 
dialog med serviceförvaltningen ta fram metoder och verktyg som 
behövs för att utföra uppdraget.  
 
Ansvarar för beredning av ärenden inom området till beslutande 
politiska organ. 
 
Avdelningschef för respektive område på 
kommunledningsförvaltningen.                                              Forts 
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§ 90 forts 
Åtgärder efter rapporten utvärdering av styrning, l edning och 
kontroll av ekonomi, personal och IT efter inrättan de av 
serviceförvaltningen. 
 
Serviceförvaltningens ansvar 
Serviceförvaltningen ansvarar för att tillgodose/verkställa politiska 
uppdrag/beslut, liksom att på uppdrag av respektive ansvarig chef på 
kommunledningsförvaltningen, inom överenskommen tidsram 
verkställa övergripande uppdrag.  
 
Serviceförvaltningen ansvarar även för att tillgodose/verkställa krav 
och behov från verksamheten/förvaltningarna. Ställda krav och behov 
utöver planerade insatser skall inrymmas inom angivna ramar och 
måste alltid värderas utifrån kommunens gällande riktlinjer/policies.  
 
Serviceförvaltningen ansvarar i övrigt för att ge stöd och service till 
fackförvaltningarna i det dagliga arbetet inom respektive område. 
Detta innefattar både planerade insatser men även akuta/tillfälliga 
sådana. 
 
Serviceförvaltningen ska lämna förfrågan till 
kommunledningsförvaltningen då behov uppstår på 
fackförvaltningarna som kräver strategiska insatser/beslut. 
 
Serviceförvaltningen har ansvar för att effektivisera de administrativa 
processerna och verka som professionellt stöd i sakfrågor. 
 
Arbetsledning med personalansvar för underställd personal. 
 
Serviceförvaltningen är systemägare för EA- och PA-system. 
 
Befogenheter och resurser 
Respektive förvaltnings delegationsordning tydliggör till delar vilka 
befogenheter som tillhör befattningen.   
Cheferna på kommunledningsförvaltningen har dessutom 
befogenheter att lämna uppdrag till serviceförvaltningen i syfte att 
tillgodose övergripande uppdrag.  
 
Cheferna på kommunledningsförvaltningen svarar för gemensam 
planering av uppdrag inom verksamhetsområdena. Cheferna på 
serviceförvaltningen har ansvar för att avsätta resurser för att 
möjliggöra att uppdragen utförs professionellt och effektivt. Forts 
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§ 90 forts 
Åtgärder efter rapporten utvärdering av styrning, l edning och 
kontroll av ekonomi, personal och IT efter inrättan de av 
serviceförvaltningen. 
 
Organisation 
Uppfattningarna om hur den bästa organisationen bör se ut för 
styrning och ledning av ekonomi. Personal och IT-områdena, skiljer 
sig åt bland berörda chefer. 
 
Synpunkterna varierar mellan att: 

1. Samla all personal som arbetar med strategiska uppdrag 
på kommunledningsförvaltningen (dvs 
personalspecialister och controllers flyttar över till 
kommunledningsförvaltningen) 

2. Föra över all personal som arbetar med ekonomi- och 
personalfrågor till kommunledningsförvaltningen ( inkl. 
assistenter) 

3. Inte förändra organisationerna. 
 
Att överföra personal med strategiskt ansvar skulle kunna medföra att 
Kommunledningsförvaltningens övergripande mål och uppdrag bättre 
kunde förverkligas eftersom de stödprocesser som ger strategiskt 
stöd till förvaltningarna skulle bli mer effektiva. Ekonomi- och 
personalcheferna skulle få en direkt styrning och även en direkt 
möjlighet att styra resurserna. Å andra sidan flyttas gränsen till det 
operativa arbetet, eftersom controllers och personalspecialister arbete 
till stor del är operativt och handlar om att ge stöd och service till 
fackförvaltningarna i det dagliga arbetet. Möjligheten till 
effektiviseringar och förändrade arbetssätt kan försämras. 
 
Att flytta hela verksamheterna till kommunledningsförvaltningen har 
också diskuterats. Då styrs såväl det operativa som det strategiska 
arbetet ytterst av samma chef, vilket dels skulle kunna underlätta 
styrningen, dels skulle kunna underlätta förändringar i arbetssätt, 
metoder etc. Å andra siden kan fokus splittras mellan operativt och 
strategiskt arbete och mindre fokus kan komma att läggas på 
effektiviseringar. Dessutom kan serviceförvaltningens berättigande 
ifrågasättas, eftersom verksamheten krymper radikalt.  
 
Det finns inom IT-området svårigheter att sära det operativa och det 
strategiska arbetet. Flera medarbetare på IT-enheten har båda 
rollerna. Inga skäl finns i dagsläget för att genomföra en 
organisatorisk förändring.                                    Forts 
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§ 90 forts 
Åtgärder efter rapporten utvärdering av styrning, l edning och 
kontroll av ekonomi, personal och IT efter inrättan de av 
serviceförvaltningen. 
 
Förvaltningscheferna för kommunledningsförvaltningen och 
serviceförvaltningen har inte för avsikt att föreslå någon 
organisationsförändring vad avser att flytta personal mellan 
förvaltningarna. 
 
Kommunledningsförvaltningen har, i samband med bildandet av 
näringslivsbolaget förändrat sin organisation och härigenom bl a 
synliggjort personal, ekonomi och IT-chefernas uppdrag. Av ovan 
framgår också att ansvar och befogenheter tydliggjorts, liksom hur 
ansvaret för lämnande uppdrag fördelas. Målsättningen ska vara en 
ömsesidig kommunikation och möjlighet att från bägge förvaltningar, 
vilket ska bidra till utveckling av kommunens processer inom 
respektive område. 
 
Ordförande beslutar 

 
att  ärendet utgår. 
______ 
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Kulturnämnden                                                                                    KS2012.81.106 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
§ 91 
Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelser inom 
Biblioteksverksamheten 2011   

 
Kommunstyrelsen fastställde den 8 juni 2010 (§144) en ny arbetsmo-
dell för framtida kvalitets- och kostnadsjämförelser mellan våra 3KVH-
kommuner som ett komplement till facknämndernas/förvaltningarnas 
eget jämförelsearbete. 
 
I maj månad 2011 presenterades sedan för kommunstyrelsen den 
första rapporten, som då behandlade gymnasieskolan, i enlighet med 
denna nya arbetsmodell. I januari månad 2012 presenterades därefter 
den andra rapporten enligt samma upplägg. Denna rapport avsåg då 
en jämförelse av kommunernas grundskoleverksamheter. 
 
Nu är det således dags för den tredje rapporten enligt detta nya kon-
cept. Denna gång avser rapporten en jämförelse av kommunernas 
biblioteksverksamheter. Som tidigare har Halmstad inte medverkat i 
själva projektarbetet, men kommunens olika resultat och nyckeltal 
anges ändå som särskilda referensvärden i rapporten. 
 
Samordnare för framtagandet av denna rapport har varit Kalmar 
kommun, som vid uppbyggnaden av rapporten har sneglat på den 
jämförelsestudie av biblioteksverksamheten som alla fem berörda 
kommuner genomförde år 2008. Denna gång innehåller rapporten 
dock bara tre gemensamma och övergripande subjektiva nyckeltal 
baserade på enkäter till biblioteksbesökarna i de olika kommunerna. 
Förra gången genomförde alla kommunerna samma breda kundenkät 
vid samma tidpunkt, vilket tyvärr inte varit fallet denna gång. 
 
Även denna rapport visar på tämligen stora skillnader mellan kom-
munerna och då främst relaterade till de olika tidpunkterna för till-
komsten av dagens stadsbibliotek i respektive kommun. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
1. att  godkänna bilagda 3KV(H)-rapport om Biblioteks verksamheten 
2011, samt 
 
2. att  rapporten ska ingå som ett underlag i den kommande boksluts- 
och budgetberedningen för åren 2011– 2015.  
____ 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              3 april 2012 17 

 

 
 
Kommunledningsförvaltningen                                                           KS2004.224.138 
Barn- och utbildningsnämnden 
Controller KLF 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
§ 92 
Framtiden för Mötesplats Sunnadal 
 
Mötesplats Sunnadal är en verksamhet som tillkom som ett projekt 
2004 och blev sedan en permanent verksamhet. Verksamheten riktar 
sig vuxna personer i Mellanstaden, till föreningar och andra 
organisationer.  
 
Från 2004 och fram till nu har det skett en utveckling av 
verksamheten i området och Mötesplats Sunnadal är en av många 
mötesplatser i området. Ideella föreningar (etniska), 
Hyresgästföreningen Sydost, och religiösa samfund har lokaler på 
olika håll i området. Antalet etniska föreningar ökar i Karlskrona. Alla 
vill ha sina egna lokaler för både vuxna, barn och ungdomar.  
Önskemål finns speciellt om lokal som kan användas för verksamhet 
stora delar av dygnet. Lokalen ska vara trygg och ska inte störa 
kringboende.  
 
I området samverkar organisationer i olika forum som Sunsam och 
områdes- BRÅ som stöd till enskilda och föreningslivet. 
 
Allmänna utskott har vid sammanträde den 27 mars 2012 tillstyrkt 
förslaget.  
 
Yrkande 
Yvonne Sandberg Fries (S) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, 
samt yrkar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till kommunstyrelsen i augusti 2012 med förslag till hur de 
frigjorda resurserna kan användas till ytterligare aktiviteter för att till 
fullo nå projektets syfte. 
 
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt 
yrkar avslag på Yvonne Sandbergs Fries tilläggsyrkande. 
 
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Yvonne Sandbergs Fries 
tilläggsyrkande. 
 
Proposition och beslut 
                                                                                     Forts 
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§ 92 forts 
Framtiden för Mötesplats Sunnadal 
 
Ordförande ställer proposition på Yvonne Sandbergs Fries 
tilläggsyrkande mot Mats Lindbom avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Votering begärs   
 
Den som bill biträda Yvonne Sandberg Fries förslag röstar Ja, den 
som vill biträda Mats Lindboms avslagsyrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars 
Hildingsson (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S), 
Bruno Carlsson (SD), Åsa Gyberg Karlsson (V). 
 
Följande röstar nej; Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia 
Ahlin (M), Nicklas Platow (M), Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp 
(MP), Tommy Olsson (KD), ordförande  
 
Kommunstyrelsen beslutar således med8 nej-röster mot 7 ja-röster 
enligt Mats Lindboms avslagyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avveckla Mötesplatsen Sunnadal from 1 juni 2012. 
_____ 
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Karlskrona Moderbolag                                                                    KS2010.573.107 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 93 
Finansiell riktlinje- AB Karlskronas Moderbolag. 
 
Kommunstyrelsen gav 2011-11-29 § 311, AB Karlskrona Moderbolag 
i uppdrag att lämna förslag på reviderad finansiell riktlinje för AB 
Karlskrona Moderbolag. 
 
AB Karlskrona Moderbolag beslutade, 2012-03-09, lämna förslag på 
reviderad finansiell riktlinje. Finanschefen har deltagit i arbetet med 
framtagandet av förslaget som ligger i linje med övergripande 
beslutad finanspolicy. Riktlinjen innehåller i korthet att tillåten 
genomsnittlig räntebindningstid i skuldportföljen ska vara 2 – 4 år.  
Att maximalt 35 procent av ränteförfallen får ligga inom 1 år. 
Skuldportföljens genomsnittliga konverteringstid bör inte understiga 2 
år samtidigt som högst 30 procent av den totala låne- och 
kreditlöftesvolymen får förfalla inom en enskild 12-månadersperiod.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att  föreslagen finansiell riktlinje ska gälla i AB Karlskrona Moderbolag 
fr.o.m. 2012-05-01. 
____ 
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Kommunikationsenheten                                                                   KS2011.415.106 
Controller KLF 
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
 
§ 94 
Begäran om projektmedel för studiebesök i samband m ed 
utredning av kontaktcentra/medborgarservice  

Kommunikationschef Ulla Nelson föredrar ärendet. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2011 att kommunstyrelsen 
under 2012 ska utreda möjligheten att införa kontaktcentra där 
medborgarna kan få personlig service och hjälp med olika typer av 
ärenden, information och vägledning. 
 
Uppdraget gick till informationschefen som tillsammans med 
ytterligare 5 personer bildar en arbetsgrupp. Gruppen ska hämta 
erfarenheter från andra kommuner och ge förslag på hur en liknande 
verksamhet kan införas i Karlskrona. 
 
Många kommuner är på väg att införa 
kontaktcenter/medborgarservice och flera har arbetat med det under 
många år. Skellefteå är den kommun som kommit längst och som 
hålls fram som ett bra exempel av Sveriges kommuner och landsting.  
 
Arbetsgruppen har redan hämtat in information via telefon och 
webbplatser men behöver också besöka några kommuner för att på 
plats se hur verksamheten fungerar. 
Studiebesöken är planerade till den 2 och 3 maj då besök görs i 
Stockholm (Upplands Väsby/Järfälla) och Skellefteå.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
att  anslå 75 000 kronor ur kommunstyrelsens projektreserv för 
studiebesök i samband med utredningen av 
kontaktcenter/medborgarservice. 
________ 
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Arbetsgrupp                                                                                     KS2011.415.106 
Barn- och ungdomsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
§ 95 
Redovisning av uppdrag högre kunskapsresultat i gru nd – och 
gymnasieskola. 
 
Förvaltningschef Maria Persson och förvaltningschef Göran Palmér 
föredrar ärendet. 
 
Uppdrag 
Femklöverns tilläggsförslag till kommunfullmäktige i juni 2011 
formulerades: ”Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden 
får i uppdrag att ta fram lösningar för ”högre kunskapsresultat i grund 
– och gymnasieskolan”. Målsättningen är att alla barn och unga ska 
kunna gå ut skolan med godkända betyg.” 
 
Deltagare 
Börje Dovstad (FP) sammankallande, Jan-Olof Petersson (FP), 
Emma Swahn Nilsson (M), Nicklas Platow (M), Jörgen Andersson (C), 
Thomas Brindefalk Knutsson (KD), Tommy Andersson (MP), Magnus 
Johansson (S), Jonna Lengstedt (S), Helene Gustafsson (S), David 
Jonsson (V), Bruno Carlsson (SD) samt adjungerade 
förvaltningscheferna Maria Persson och Göran Palmér. 
 
Bakgrund 
Det kortsiktiga målet för grundskolan är att årligen öka andelen elever 
som når gymnasiebehörighet medan det långsiktiga är att alla ska nå 
den. 
Under flera år har andelen elever som nått gymnasiebehörighet legat 
kring 87- 89 procent. 
 
Antagningen till höstterminen 2011 visar att 88 procent av eleverna 
nådde gymnasiebehörighet. Motsvarande siffra vid intagningen 
höstterminen 2010 var 88,2 procent. 
 
Andelen elever som fullföljer en påbörjad gymnasieutbildning (erhåller 
slutbetyg) ska årligen öka från dagens nivå för att under 
planeringsperioden nå minst 90 procent. Det långsiktiga målet är 100 
procent. 
Under de senaste 10 åren har som mest 84 procent av åk 3-eleverna 
lämnat de kommunala skolorna med slutbetyg. Övriga har fått 
samlade betygsdokument.                                           Forts 
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§ 95 forts 
Redovisning av uppdrag högre kunskapsresultat i gru nd – och 
gymnasieskola. 
 
Andelen elever som går ut gymnasiet med godkända betyg ska öka. 
Det långsiktiga målet är 100 procent.  
Våren 2011 var det 61 procent, av alla elever som slutade åk 3, som 
hade minst godkänt i alla kurser. 
 
Ovanstående är bakgrunden till att arbetsgruppen fick uppdraget att 
ta fram lösningar för att höja kunskapsresultaten. 
 
Genomförande 
Gruppen har haft möten vid fem tillfällen; 11 oktober och 22 november 
2011 samt 18 januari, 1 februari och 1 mars 2012.  
 
Vid de två första mötena redogjorde tjänstemän från förvaltningarna 
samt rektorer, lärare och elever för kunskapsresultaten och 
måluppfyllelsen inom grund - respektive gymnasieskolan.  
De två sista mötena ägnades åt att diskutera lösningsförslag. 
 
Förslag 
Nedanstående punkter är inte ordnade enligt någon prioritering. 
 
1. Skolledarna måste avlastas så de mer kan ägna sig åt det 
pedagogiska ledarskapet; bl a  genomföra lektionsbesök samt föra 
diskussioner med lärarna om måluppfyllelsen. 
    
2. Kompetensutveckling, som vilar på vetenskaplig grund, i 
samverkan med högskolor och universitet, pågår inom båda 
skolförvaltningarnas verksamheter men behöver fördjupas.  
 
Detta är i enlighet med vad Skollagen anger. Sveriges Kommuner och 
Landsting tillsammans med Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt 
näringsliv har tagit fram en programförklaring för en skola som vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
         
3.   På gymnasieskolan behöver lärartätheten öka.  
Två grundskolor har presenterat två olika modeller för ökad 
lärartäthet; två pedagoger i klassen respektive färre elever i klassen. 
Dessa modeller kan inte genomföras i gymnasieskolorna på grund av 
resurstilldelningen. 
 
4. Fler speciallärare och i andra ämnen än enbart engelska, 
matematik och svenska behövs, på gymnasieskolorna, för att alla 
elever ska uppnå minst godkänt i alla kurser. Arbetssättet ska   
dock vara inkluderande.                                                    Forts 
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§ 95 forts 
Redovisning av uppdrag högre kunskapsresultat i gru nd – och 
gymnasieskola. 
 
5. Inrätta en omställningsreserv inom Barn- och 
ungdomsförvaltningen enligt den modellutbildningsförvaltningen valt. 
Kostnaden ligger på förvaltnings- och inte skolnivå. 
 
6. It- stödet måste utvecklas inom båda skolförvaltningarna och 
projektet, med en dator till varje elev, får inte avstanna på grund av 
resursbrister. 
 
7. Stödteam, som hjälper till att utveckla verksamheten, bör inrättas. 
Det behövs både stöd för granskning och analys liksom 
förbättringsåtgärder. 
  
8. Regelbundna förvaltningsövergripande möten mellan 
förvaltningsledningarna respektive rektorerna bör utökas.  
 
9. Gymnasieskolorna bör få ta del av relevant information från 
elevernas IUP (Individuell Utvecklings Plan) eller motsvarande 
dokument liksom de skriftliga omdömen som ska lämnas när en elev 
inte får betyg. 
 
Flera av ovanstående åtgärder innebär att resurser behöver tillskjutas 
skolan i Karlskrona kommun för att högre kunskapsresultat i grund – 
och gymnasieskola ska kunna förverkligas. Några av de övriga 
åtgärderna har redan påbörjats. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
______ 
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Arbetsgrupp                                                                                     KS2011.395.800 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
§ 96 
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en  trygg och 
meningsfull fritid. 
 
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson och förvaltningschef Annika 
Eklund föredrar ärendet.   
 
Uppdraget 
Kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta 
fram lösningar för en "trygg och meningsfull fritid”. Målsättningen är 
att alla barn och unga i Karlskrona ska kunna ha en trygg och 
meningsfull fritid. (KF 2011-06-21 § 104) 
 
Beslutet 
att ge berörda nämnder uppdrag enligt ovan, se till att samtliga partier 
är representerade för att genomföra arbetet och redovisa lösningar till 
kommunstyrelsen senast i februari 2012. (KF 2011-06-21 § 104) 
 
Arbetsgruppen 
Börje Dovstad (FP) sammankallande, 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), Gunilla Gustavsson (C), Åsa Gyberg 
Karlsson (V). 
 
Tjänstemän 
Annika Eklund, kulturchef, Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef, 
Anna Bengtsson, utredare, idrotts- och fritidsförvaltningen, Katarina 
Möller, informatör, kulturförvaltningen. 
 
Genomförandet 
Möte 1 – 2011-10-19 
Ett kunskapsfördjupningsmöte där Ann-Katrin Olsson och Annika 
Eklund ger en presentation av respektive verksamhet samt informerar 
om vilka olika mätningar som görs i Karlskrona kommun.  
Mötet konstaterar att det är viktigt med omvärldsbevakning och 
ungdomsarbete på Internet ex. Fryshusets Nätvandrare. Nätet är ju 
öppet 24/7. 
Det blir en utmaning att hitta de ungdomar som inte nås i kultur- och 
idrottsliv. En sociodemografisk analys kan behövas. Forts 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              3 april 2012 25 

 

 
 
§ 96 forts 
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en  trygg och 
meningsfull fritid. 
 
De 8 % som inte vet vad de ska göra på sin fritid, beror det på 
ekonomiska skäl, vill de inte vara med eller finns det andra skäl som 
hindrar dem från att vara med?  
 
Möte 2 – 2011-11-23 
Ett kunskapsfördjupningsmöte där följande gäster var inbjudna: 
Louise Lindén, en av grundarna till miljöföreningen Green Teens och 
handbollsspelaren Jasmin Arifagic, projekt ”efter skolan” och ”grow”. 
Miljöföreningen Green Teens – vill minska avståndet mellan politiker 
och ungdomar. Louise berättar att när de skulle starta föreningen 
visade det sig att det inte fanns kunskap i ”uppstart”, stadgar, 
organisationsnummer m.m. Skulle man kunna satsa på stödpersoner, 
inte bara ledare utan kanske stödpersoner? 
Jasmin berättar att han kom till Sverige när han var 3 år från Bosnien 
och hamnade i Jämjö och var då det enda barnet med 
invandrarbakgrund där. Jasmin berättar att invandrarföräldrar inte har 
samma kontaktnät som andra föräldrar och har inte råd att skjutsa 
barnen till träning varje dag. Föräldrarna är uppvuxna med att barnen 
får klara sig själva. Jasmin påtalar vikten av att ha bra förebilder, både 
aktiva och ledare, samt stöttande föräldrar.  
Jasmin tycker att föreningarna ska komma ut till bostadsområdena 
och skolorna för att göra reklam för sina verksamheter. 
Mötet diskuterade även ”Seniorer i idrottslivet”, att äldre idrottsprofiler 
kunde vara ute och berätta hur det var förr samt hjälpa till med 
föreningsliv.  
 
Möte 3 – 2012-02-08 
Ett workshopmöte där Pia Holgersson från Velopia AB lät deltagarna 
arbeta efter Metaplanprincipen. 
De två tidigare mötena ledde till att följande i tre huvudgrupper 
utkristalliserade sig: 
A. Socialt ledarskap 
B. Demokrati/mötesplatser 
C. Kommunikation 
Deltagarna delades in i grupper för att komma med 
tankar/förslag/idéer och därefter rangordna dem.  
 
Möte 4 – 2012-03-02 
Ett workshop genomfördes med Pia Holgersson från Velopia AB där 
deltagarna bröt ner förslagen ytterligare efter Metaplanprincipen 
baserat på huvudgrupperna framtagna vid föregående möte. 
 
                                                                                                Forts 
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§ 96 forts 
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en  trygg och 
meningsfull fritid. 
 
Sliten infrastruktur 
Vi kan bara konstatera att kommunens kultur- och fritidsanläggningar 
är slitna, underdimensionerade samt ej anpassade till dagens 
efterfrågade behov och aktiviteter. Det är svårt för kommunen att 
konkurrera med gym etc.  
 
Nya former 
Kan man hitta nya former där ungdomarna organiserar sig utan 
styrelser, stadgar och organisationsnummer? Det ska inte vara svårt 
att samlas i spontana aktiviteter. 
 
Förslag 
Hur upplever ungdomar i glesbygd sin fritid? 
Vet vi egentligen vad ungdomarna vill och tänker eller är det bara vad 
vi tror. 
 
att utreda möjligheterna genom att beställa en studentuppsats eller 
utredning av BTH- Sektionen för Magnagement.   
 
Utbilda (unga) ledare 
Detta är en fråga som diskuterats mest och även rankats som en av 
de viktigaste. 
 
Att utreda möjligheterna med att skapa en certifierad ledarutbildning 
för unga inom kultur- och fritidsområdet. 
 
Nya former 
Ungdomar kan känna sig begränsade att samlas när krav ställs på 
dem med styrelser, stadgar, protokoll m.m. 
 
Att utreda möjligheterna om organisering av verksamhet med 
kommunalt stöd kan lösas på något annat sätt. 
 
Bara fantasier sätter gränser 
De ekonomiska förutsättningarna hindrar ofta ungdomar att pröva 
sina idéer och förslag. 
 
Att utreda möjligheterna om att skapa ett förvaltningsgemensamt 
”öppna sinnet” för unga att söka pengar ifrån. Det behöver även 
synliggöras och marknadsföras. 
 
 
                                                                                        Forts 
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§ 96 forts 
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en  trygg och 
meningsfull fritid. 
 
Skapa förebilder 
I Karlskrona har vi många förebilder inom idrott och kultur. 
 
Att utreda möjligheterna för att vuxna/äldre förebilder ska bli mentorer 
för ungdomar för att ge dem en trygghet i vardag och fritid. 
 
Släppa in ungdomarna i planeringen 
Enligt FN:s barnkonvention har varje barn rätt att uttrycka sin mening 
och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska 
beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 
 
Att ge de personer på samhällsbyggnadsförvaltningen, som är 
utbildade i frågan, uppdrag att komma med förslag hur det skulle 
kunna genomföras. 
 
Att låta ungdomar genom ”dialogform” bli delaktiga i planering av 
verksamheter inom olika politikerområden i Karlskrona.  
 
Att lägga örat mot marken 
Politikerna måste göra sig tillgängliga för ungdomarna på deras 
villkor. Det är också viktigt att ge svar på deras frågor vad det än 
månde vara. 
 
Att ge informations- och IT-enheten i uppdrag att se över 
möjligheterna att öppna ett så kallat ”chattrum” där ungdomarna kan 
prata med politikerna. 
 
Att utreda möjligheterna om politiker kan finnas tillgängliga 
exempelvis 1 gång i veckan i olika offentliga rum och möta 
ungdomarnas frågor. 
 
Grönare och tryggare resor 
Skjutsa ungdomarna till träningar, tävlingar, Kulturskola m.m. är 
miljöbelastande och alla har inte samma möjligheter till detta. 
 
Att tillsammans med tekniska förvaltningen utveckla GCM – nätet 
(gång, cykel, moped) så att det blir tryggt och attraktivt att nyttja både 
dag- och kvällstid.  
 
Att tillsammans med Blekingetrafiken utreda möjligheterna för att 
införa någon form av ”fritidsbusskort” så att ungdomar kan välja 
kollektivtrafik före transporter med bil.                             Forts 
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§ 96 forts 
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en  trygg och 
meningsfull fritid. 
 
Att undersöka möjligheterna med tekniska förvaltningen om 
samåkningsplatser för på- och avstigning kan anordnas i kommunen. 
 
Att undersöka möjligheterna att ordna samåkningstjänst till 
fritidsaktiviteter.  
 
Ung i Karlskrona 
Idag ger idrotts- och fritidsförvaltningen ut ”Vinterlovsprogram” som 
går till alla elever F-9 i Karlskrona kommun inför vecka 8. Där ges 
möjlighet till ”prova-på-aktiviteter”. Under höst- och sommarlovet 
ordnas även öppna aktiviteter för unga av fritids- och 
föreningsgårdarna.  
 
Handikappförvaltningen ger ut fritids- och lägerkataloger som riktar 
sig till barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning. 
 
På kommunens hemsida finns sidan Ung i Karlskrona som man når 
genom en puff  på förstasidan. I dag hanteras den av en fritidsledare 
på en av fritidsgårdarna som en del av dennes tjänst.  
 
Att göra hemsidan Ung i Karlskrona mer attraktiv ställer krav på 
ytterligare tjänstetid samt ett redaktionsråd med ungdomar. 
Möjligheter till att lösa detta bör undersökas.  
 
Att utreda om elevråden i Karlskronas skolor kan utvecklas och hur 
ungdomarna får föra fram sina åsikter. 
 
Att utreda om det finns behov och möjligheter till att arrangera fler 
”prova- på- veckor” av kultur- och fritidsaktiviteter kopplat till 
marknadsföring anpassad till målgruppen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
______ 
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Kommunfullmäktige                                                                          KS2012.108.344 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 97 
Begäran om investeringstillstånd 
avseende överföringsledningar dricksvatten och spil lvatten 
Rödeby-Fridlevstad. 
 
VA/renhållningschef Kenneth Johansson föredra ärendet. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 februari 2012, 16, 
föreslagit kommunfullmäktige besluta att meddela investeringstillstånd 
för överföringsledningar Rödeby- Fridlevstad, samt att 
investeringsutgiften 7 000 000 kr finansieras ur 2012 års 
investeringsanslag för överföringsledning Fridlevstad- Rödeby m fl. 
 
Avloppsreningsverket och vattenverket i Fridlevstad är i stort behov 
av upprustning. Bevattningsförbud införs ofta sommartid  
för att grundvattentillgången är begränsad. Modernisering av 
avloppsreningsverket och vattenverket samt att borra nya 
vattentäkter kräver investering på 5 mnkr. 
 
I 2012 års investeringsbudget finns 7 mnkr upptaget för 
överföringsledningar och nerläggning av vattenverk och 
avloppsreningsverk i Fridlevstad. I framtiden föreslås 
vattenförsörjningen att ske från Karlskrona vattenverk och avloppet 
kommer att behandlas på Koholmens reningsverk. Kostnad för 
överföringsledningar är beräknad till 4 mnkr och en avskrivningstid på 
50 år och kostnad för ny avloppspumpstation och 
tryckstegringsstation är beräknad till 3 mnkr och en avskrivningstid 
på 25 år. Avskrivningskostnaden blir 200 tkr och med 4 % kalkylränta 
blir räntekostnaden 280 tkr, vilket ger en årlig kapitalkostnad på 480 
tkr första året. 
Driftkostnaden för vattenproduktion och avloppsrening i centrala verk 
blir 320 tkr/år. Total årskostnad blir 800 tkr/år.  
 
Årskostnaden 2011 för drift och underhåll av Fridlevstad 
avloppsreningsverk var 622 tkr och för vattenverket 282 tkr. Den 
sammanlagda årskostnaden blir 904 tkr. Det är alltså en ekonomisk 
fördel att bygga överföringsledningar och därtill tillkommer 
miljömässiga och övriga driftsmässiga fördelar. 
 
Lantmäteriet har hållit ledningsförättning och den har vunnit laga kraft  
så alla markägartillstånd är klara.                                          Forts 
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§ 97 forts 
Begäran om investeringstillstånd 
avseende överföringsledningar dricksvatten och spil lvatten 
Rödeby-Fridlevstad. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  meddela investeringstillstånd för överföringsledningar Rödeby- 
Fridlevstad, samt  
 
2. att  investeringsutgiften 7 000 000 kr finansieras ur 2012 års 
investeringsanslag för överföringsledning Fridlevstad- Rödeby m fl. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              3 april 2012 31 

 

 
 
Kommunfullmäktige                                                                          KS2012.108.344 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 98 
Korrigering av beslut om projekterings- och investe ringstillstånd 
för om- och tillbyggnad av korttidsboende i Rödeby.    
 
Kommunfullmäktige fattade 2011-12-15, § 226, beslut om att bevilja 
ett projekterings- och investeringstillstånd för ett nytt korttidsboende i 
Rödeby (Kiselvägen) för vissa funktionshindrade. 
 
Beslutet gällande själva investeringsbeloppets storlek blev då tyvärr 
felaktigt på grund av en felskrivning i kommunledningsförvaltningens 
yttrande med förslag till beslut i ärendet. Fullmäktige anslog således 
felaktigt 1,8 miljoner kronor i stället för begärda enbart 1,7 miljoner 
kronor. Fullmäktige måste således i detta ärende fatta ett nytt och 
korrekt beslut gällande själva investeringens storlek, så att det blir 
symmetri mellan anslags- och finansieringsbesluten. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  med ändring av tidigare fattat beslut nu anslå 1 700 000 kronor (i 
stället för 1 800 000) för om- och tillbyggnad av handikappnämndens 
korttidsboende på Kiselvägen i Rödeby. 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                                          KS2012.108.344 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 99 
Aktiva åtgärder inom ekonomiskt bistånd avseende eg en 
försörjning med rätt ersättning.   
 
Vid sammanträdet den 30 januari 2012, § 9, fattade 
socialnämnden ett beslut om att tillskriva kommunstyrelsen med 
en begäran om 500 tkr för inrättande av en ny tillfällig befattning 
som socialsekreterare vid socialförvaltningens ekonomisektion.  
 
Denna befattning ska då under prel. ca två år enbart ägna sig åt 
den bidragsgrupp om idag ca 40 personer, som skulle kunna 
vara aktuell för överföring till annan ekonomisk ersättning 
(främst från försäkringskassan) än ekonomiskt bistånd. 
Socialnämnden genomförde för övrigt ett likartat projekt 
benämnt ”Resurshuset” för några år sedan och då med ett 
lyckat resultat. 
 
Eftersom socialnämnden redan nu befarar en kraftig negativ 
budgetavvikelse för år 2012 avseende just ekonomiskt bistånd, 
ser nämnden inga möjligheter att inrymma denna utökning inom 
den nu tilldelade budgetramen. Förhoppningen och inriktningen 
är samtidigt att denna utökning trots allt på sikt ska kunna betala 
sig genom (minst) i motsvarande grad minskade kostnader för 
ekonomiskt bistånd. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på den av 
socialnämnden föreslagna åtgärden som ett led i arbetet med 
att söka begränsa storleken på utbetalningarna av ekonomiskt 
bistånd i kommunen. Förhoppningsvis kommer åtgärden också 
att på sikt bli självbärande genom de kostnadsreduceringar som 
insatsen förväntas leda fram till. Den nya befattningen lär dock 
inte kunna tillsättas förrän tidigast från den 1 april 2012, varför 
medelsbehovet för innevarande år kan begränsas till ca 375 tkr. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  utöka budgetramen år 2012 för ekonomiskt bistånd med 
375 tkr för tillsättande av en ny och tillfällig befattning som 
socialsekreterare,                                                                  Forts 
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§ 99 forts 
Aktiva åtgärder inom ekonomiskt bistånd avseende eg en 
försörjning med rätt ersättning.   
 
2. att  täcka denna utökning genom en motsvarande 
omdisposition av medel från kommunstyrelsens särskilda 
kvalitetsreserv för välfärd, samt 
 
3. att  frågan om denna utöknings finansiering för åren 2013 och 
2014 ska prövas i den kommande budgetberedningen för åren 
2013 – 2015. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              3 april 2012 34 

 

 
 
Emmaboda Kommun                                                                          KS2012.94.212 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Akten 

 
 
 
 
§ 100 
Yttrande över Emmaboda kommuns översiktsplan- samrå d 
 
Emmaboda kommun har skickat ut en samrådshandling till ny 
översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget på 
remiss där svar önskas senast 30 april 2012.  
Syftet med översiktsplanen är att utgöra ett vägledande underlag för 
beslut om mark- och vattenanvändningen.   
 
De frågor som framförallt rör Karlskrona kommun är de 
mellankommunala intressena så som avrinningsområden, 
kommunikationsfrågor och vindkraftsexploatering.   
 
Vad gäller avrinningsområden så sker samverkan idag angående 
avrinningsområdet till Lyckebyån genom ”Lyckebyåns vattenförbund” 
Kommunerna samverkar även i ett vattenråd för Nättrabyån, 
Silletorpsån, Lyckebyån tillsammans med vattendragen öster om 
Lyckebyån i Blekinge.  
 
Beträffande kommunikationer så är kust- till- kust banan som sträcker 
sig genom Emmaboda kommun och vidare till Karlskrona kommun av 
stor vikt för Karlskrona. En bra infrastruktur är av stor vikt för 
regionens tillväxt och utveckling.  
 
Angående vindkraftsexploateringen så pekar Emmaboda kommuns 
översiktsplan ut ett område för vindkraft som gränsar till Karlskrona 
kommun. Området ligger öster om Holmsjö och stämmer väl 
överrens med utpekade områden för vindkraft i Karlskrona kommuns 
översiktsplan. 
 
Karlskrona kommun har inget att erinra vad gäller Emmaboda 
kommuns översiktsplan förutom att Karlskrona kommun vill vara 
delaktig kring planeringen för de mellankommunala frågor som rör 
kommunen.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  

 
att anta yttrandet som sitt eget.  
_____ 
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Arbetsgrupp                                                                                     KS2011.413.030 
Socialnämnden                                                                                KS2011.435.030 
Utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten 

§ 101 
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för jo bb istället för 
bidrag och redovisning av uppdrag att ta fram lösni ngar för 
nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. 
 
Arbetsmarknadschef Doris Larsson, sektionschef Margaretha 
Jansson och utvecklingschef Tommy Rönneholm föredrar ärendet. 
  
Kommunfullmäktige har i samband med att budgeten för 2012 antogs 
gett kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden två 
uppdrag. 
 
1. Ta fram lösningar för ”jobb i stället för bidrag”. Målsättningen är att 
Karlskrona ska kännetecknas av lågt bidragsberoende, låg 
arbetslöshet och stora utvecklingsmöjligheter för alla. 2011.413.030 
  
2. Ta fram lösningar för ”nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet”. 
Målsättningen är att pressa ner ungdomsarbetslösheten idag och i 
framtiden. 2011.435.030 
 
Båda uppdragen berör samma nämnder och är till viss del likartade 
och kommer därför att behandlas gemensamt i ett inledningsskede för 
att därefter utmynna i förslag utifrån uppdragen. 
 
Arbetsgruppen för Jobb i stället för bidrag och Nolltolerans mot 
ungdomsarbetslöshet förslår kommunstyrelsen 
 
att ge kommunledningsförvaltningen i samverkan med 
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsätta 
en permanent förvaltningsöverskridande arbetsgrupp med fokus på 
att: 
– arbetet skall genomsyras av samverkan i kommande insatser för att 
skapa synergieffekter för alla parter 
– gemensamt se över och utveckla organisation, mål och 
genomförande avseende alla insatser som kan minska arbetslöshet 
och utanförskap  
– gemensamt söka olika vägar till gemensamma projekt och insatser  
 
Gruppen ska arbeta genom aktiv samverkan med arbetsförmedling, 
företag och andra organisationer 
Gruppen skall kontinuerligt redovisa sitt arbetssätt och resultat till 
respektive nämnder.                                             Forts 
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§ 101 
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för jo bb istället för 
bidrag och redovisning av uppdrag att ta fram lösni ngar för 
nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. 
 
att utöka insatsen i beredskapsprojektet med ytterligare 20 personer 
under hösten 2012. Kostnad: 3 900 000 kr under 12 månader 
 
att ge Näringslivbolaget i uppdrag att avsätta en av tjänstemännen till 
att inneha ett särskilt ansvar för att arbeta med området 
kooperativ/social ekonomi 

 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under hösten 2012 
utreda möjligheten med intern bemanningsverksamhet riktat mot 
unga.Kostnad: 20 000 kr 
 
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram 
ett underlag för utbildning/kompetensutveckling av egen personal i 
samverkan med Arbetsförmedlingen, 
med möjlighet till utbildningsvikariat  
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi 
för långsiktig personalrekrytering för kommunens egen verksamhet 
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och 
andra intressenter skriva fram ett projektförslag till regeringen med 
en ansökan om att Karlskrona kommun blir pilotkommun i arbetet 
med ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, är mellan jobb 
eller arbetssökande 
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 
att arbeta med ABB modellen i kommunen. Kostnad: 10 000 kr 

 
att ge näringslivsbolaget tillsammans med 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten kring 
hur Karlskrona kommun kan samverka kring ett kommande projekt 
som grundar sig på länsstyrelsens och Karlshamns kommuns 
förprojekt Grön Resurs 
 
Mats Lindbom (C) och Christina Mattisson (S) yrkar att informationen 
tas till dagens protokoll 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att informationen tas till dagens protokoll. 
_____ 
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Kommunfullmäktige     KS2010.337.041 
Revisionen 
Akten                                                                                     

 
 
 
 
§ 102 
Bokslut för år 2011 för Karlskrona kommun och den s amlade 
verksamheten. 
 
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 
kommer att behandlas. 
 
Resultatet för Karlskrona kommun blev för 2011 ett överskott om 
+31,7 mnkr. Det balanskravsjusterade resultatet uppgår till +30,1 
mnkr. Det redovisade resultatet inkluderar 18 mnkr i utdelning från 
moderbolagskoncernen.  
 
Utdelningsnivå moderbolagskoncernen 
Moderbolagskoncernen har ett resultat om 15 mnkr som är möjligt att 
dela ut utan att behöva lösa upp obeskattade reserver eller minska 
det fria kapitalet. Efter skatt motsvarar detta ca 11 mkr. Resultatet 
härrör från Affärsverken. Om bolagskoncernen ska dela ut 18 mnkr 
måste Affärsverken lösa upp obeskattade reserver motsvarande 10 
mkr och bolaget måste betala skatt om totalt 6,6 mnkr. 
 
Det finns ett resultatmässigt utrymme för kommunen att avstå från 
utdelning från bolagskoncernen år 2011 och överföra utdelningen till 
år 2012. 
 
Tanken är att Affärsverken lämnar ifrån sig hela resultatet för år 2011 
i koncernbidrag till AB Karlskrona Moderbolag. Moderbolaget får 
skatta fram ett resultat om 15 mnkr och skatten blir då 4 mnkr. 
Moderbolagets fria kapital ökar därmed med 11 mnkr. 
 
Moderbolaget kan ge utdelning till kommunen år 2012 på dessa 11 
mkr utan någon skatteeffekt. 
  
                                                                                     Forts 
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§ 102 forts 
Bokslut för år 2011 för Karlskrona kommun och den s amlade 
verksamheten. 
 
Ekonomisk bedömning 2012 
Den ekonomiska uppföljning som presenterats för budgetberedningen 
visar på att 2012 kommer att bli ett oerhört tufft år ekonomiskt, med 
ett indikativt underskott om ca -70 mnkr som det ser ut idag. För att få 
rätt fokus och skapa förutsättningar för att minimera underskottet, och 
nå en budget i balans är det av vikt att vidta de möjligheter som finns. 
En senareläggning av utdelningen från moderbolagskoncernen kan 
därför vara ett sätt att underlätta för att kunna uppnå detta.  
 
Förslag till hantering av utdelning avseende 2011 samt 2012 
Det resultat som kommunen har 2011, visar att även om kommunen 
inte får någon utdelning 2011 skulle resultatet överstiga det 
budgeterade. Årets avkastning i moderbolagskoncernen når inte upp 
till den önskvärda utdelningsnivån. Eftersom den budgeterade 
utdelningen inte är fastställd på moderbolagets stämma finns det 
möjlighet att kunna senarelägga utdelningen avseende 2011. Detta 
innebär att det blir en negativ avvikelse på denna finansieringspost 
med 18 mnkr, och att kommunens resultat därmed blir 13,7 mnkr 
istället för 31,7 mnkr. 
Genom att skjuta upp utdelningen från 2011 till 2012, nås dessutom 
ytterligare en effekt, då detta kan minimera det befarade underskottet 
2012.  
Med anledning därav föreslås att utdelningen avseende 2011 sätts 
ned till 0, och att det därmed blir en negativ avvikelse för denna 
finansieringspost med 18 mnkr. Samtidigt försämras kommunens 
resultat i årsbokslut 2011 motsvarande och blir istället ca 13,7 mnkr. 
Utdelningsnivån som motsvarar avkastningen från 
moderbolagskoncernen år 2011 tas istället ut 2012, och den 
budgeterade utdelningsnivån räknas upp med 11 mnkr, samtidigt som 
denna utdelning läggs till det budgeterade resultatet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
för egen del 
 
att  godkänna bokslutet för år 2011 och med beaktande av 
ovanstående skrivning överlämna detta till kommunens revisorer. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  för år 2011 avstå en utdelning om 18 mnkr från 
moderbolagskoncernen, vilket innebär att kommunens resultat blir 
13,7 mnkr 
 
                                                                                                    Forts 
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§ 102 forts 
Bokslut för år 2011 för Karlskrona kommun och den s amlade 
verksamheten. 
 
2. att  samtidigt för år 2012 budgetera med en ökad utdelning från 
moderbolagskoncernen om 11 mnkr och att samtidigt räkna upp årets 
budgeterade resultat med samma belopp. 

 ______ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS2010.337.041 
Akten 

   
 
 
 
 
§ 103 
Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av k varvarande 
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. 
 
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: 

• Miljö- och byggnadsnämnden samt Äldrenämnden avseende 
bostadsanpassningsbidrag 

• Barn- och ungdomsnämnden 
• Utbildningsnämnden 
• Handikappnämnden 

 
                                                                                                Forts 
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§ 103 forts 
Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av k varvarande 
investeringsmedel. 
 
I samband med att kommunfullmäktige behandlade delårsrapport per 
den sista augusti (§148 2011), uttalade kommunfullmäktige sig om 
förståelse och acceptans för ett underskott inom Socialnämnden 
verksamhet, varför även de undantas från krav på återställande. 
I den gällande budgeten för 2012 finns inte någon reserv budgeterad 
för en eventuell resultatreglering vilket innebär att regleringen får 
direkt påverkan på kommunens budgeterade resultat för 2012. För 
2012 uppgår det budgeterade resultatet till + 8,8 mnkr.  
 
Resultateffekten av dessa resultatregleringar blir således i enlighet 
med upprättad tabell. 

 
Utbildningsnämndens resultat är ett justerat resultat enligt 
balanskravet. 
 
Tekniska nämnden exkl sin VA-verksamhet har för 2011 ett positivt 
resultat om ca 3 mnkr.  
 
Sammanställningen baseras på de upprättade bokslutsunderlag som 
nämnderna lämnat samt den genomförda bokslutsberedningen.  
 
Efter beaktande av den förslagna resultatregleringen avseende 2011 
års bokslut förbättras det budgeterade resultatet därmed med 0,3 
mnkr och uppgår därefter till +9,1 mnkr  
 
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige 
som ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna på 
stämman.  
 
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de förs över 
enligt de av nämnderna redovisade förslagen, vilket totalt uppgår till 
201,228 mnkr. 

 
Sammanställning investeringar per nämnd enligt tabell. 
 
För tekniska nämnden inkluderar 2,4 mnkr som avser överskott på 
avslutade investeringar under 2011. 
 
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men ej 
slutförda investeringsprojekt. 
                                                                                           Forts 
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§ 103 forts 
Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av k varvarande 
investeringsmedel. 
 
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har 
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme 
2011 om 40 mnkr till år 2012, vilket beslutats av Moderbolaget. 
 
Nämnder och styrelsers ev framställan i samband med hantering av 
bokslut 2011 kan härmed anses vara besvarade till fullo.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  godkänna ovanstående förslag till resultatreglering för år 2011, 
samt 
 
2. att  godkänna ovanstående förslag avseende överföring av 
kvarvarande investeringsmedel.  
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen                                                          KS2012.60.041 
Controller KLF 
Ekonomienheten  
Akten 

   
 
 
§ 104 
Uppföljning per den 29 februari 2012. 
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen 

 
Controller Ida Colvin föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen beräknar uppvisa ett 
resultat för verksamheterna 2012 med -7,5 Mnkr. Utfallet för perioden 
uppgår till -1,5 Mnkr. Budgetramen för 2012 uppgår till 179,1 Mnkr inkl 
tekniska justeringar. 
 
Under kommunstyrelsen ligger sparbeting i form av översyn av 
nämnds- och förvaltningsstruktur om 1,5 Mnkr och för 
lokaleffektivisering 3,5 Mnkr. Dessa sparbeting är inte utdelade till 
förvaltningarna. I det fall sparbetingen inte uppfylls i sin helhet 
kommer de att påverka kommunstyrelsens utfall. 
 
De ramar som förvaltningen tilldelades inför 2012 förutsatte att 
näringslivsenheten gick över till bolagskoncernen med start 2012-01-
01. Efter beslut i fullmäktige 24 november 2011 blev det återremiss på 
ärendet och beslut om övergången fattades först 2012-01-26. Då 
näringslivsenheten först från 2012-03-01 gått över till ett bolag har det 
medfört utökade kostnader för kommunledningsförvaltningen med 2,5 
Mnkr. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
att  godkänna uppföljningen för februari månad 2012. 
______ 
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Serviceförvaltningen                                                                      KS.SEF2012.27.041 
Controller KLF 
Ekonomienheten  
Akten 

   
 
 
 
 
§ 105 
Uppföljning per den 29 februari 2012 
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen 

 
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen nettoanslag för 2012 uppgår 
till 77,8 Mkr. 
Serviceförvaltningens ekonomiska utfall per 2012-02-29 uppgår till 
13,5 Mkr. Budget för samma period är 14,2 Mkr. Resultatet för 
perioden januari- februari 2012 är + 0,8 Mnkr. Prognostiserat utfall per 
2012-12-31 innebär i nuläget att Serviceförvaltningen beräknas kunna 
driva sin verksamhet inom givna ramar. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
att  godkänna uppföljningen för februari månad 2012. 
______ 
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Kommunfullmäktige                                                                       KS2012.163.041 
Akten 

   
 
 
 
 
§ 106 
Uppföljning per den 29 februari 2012 för hela Karls krona 
kommuns samlade verksamhet. 

 
Redovisningschef Bengt Nilsson, VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde 
och personalchef Anneli Ekström föredrar ärendet. 
 
Härmed överlämnas uppföljning per den 29 februari för kommunen i 
enlighet med gällande beslut om ekonomi- och verksamhetsstyrning. 
 
Samtliga nämnder påminns om att de av kommunfullmäktige 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.  
 
När det gäller de prognostiserade avvikelserna inom ekonomiskt 
bistånd, bostadsanpassning samt finansieringsposterna betonas det 
särskilda ansvar som åvilar kommunstyrelsen.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och 
medel gäller medel. Nämnderna ska anpassa sin verksamhet till de 
tillgängliga medel de har alternativt förslå förändringar i de av 
kommunfullmäktige beslutade målen för verksamhetens. 
 
2. att  ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde i maj lämna förslag på åtgärder för att möjliggöra en 
ekonomi i balans.  
 
3. att  godkänna uppföljningen per den 28 februari 2011. 
______ 
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Styrelsen för JA Borgströms stiftelse                                                  KS2012.109.107                                           
Kammarkollegiet  
Controller KLF/SEF 
Handläggare  
Ekonomienheten  
Akten      § 107 

Ansökan om permutation J A Borgströms Stiftelse 
 
JA Borgströms stiftelse bildades av de medel som apotekaren JA 
Borgström i förordnanden år 1912 och 1915 donerat till Karlskrona 
stad. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna ”att på förmånliga villkor 
till välfrejdade för arbetsamhet och ordentlighet kända, mindre 
bemedlade personer i Karlskrona, företrädesvis änkor med 
minderåriga barn, uthyra lägenheter, till vilka stiftelsen förvärvat 
bostadsrätt”. Efter en ändring (permutation) av stadgarna 1979 
möjliggjordes för stiftelsen att även lämna hyresbidrag till personer 
som uppfyller de angivna kvalifikationerna och bor i hyreslägenhet. 
Förvaltningen av stiftelsens angelägenheter handhas av en särskild 
styrelse bestående av fem personer som väljs av kommunfullmäktige 
i Karlskrona. Medelsförvaltningen ombesörjes enligt föreskrift i 
stadgarna av kommunstyrelsen. Stiftelsen äger idag tre 
bostadsrättslägenheter som stiftelsen hyr ut till tre hyresgäster.    
 
Styrelsen för JA Borgströms stiftelse har i beslut den 5 mars 2012 
hemställt att kommunstyrelsen hos Kammarkollegiet ansöker om s k 
permutation (tillstånd att få åsidosätta föreskrifter i ett 
stiftelseförordnande) så att stiftelsen kan disponera hela det bundna 
kapitalet. Styrelsen anger därvid att det idag är mycket svårt att leva 
upp till de två ändamål som framgår av gällande stadgar. Det saknas 
idag rörligt kapital för renovering av lägenheterna och stiftelsen kan 
därmed inte uppfylla sina förpliktelser som hyresvärd enligt 
hyreslagen. Det saknas också helt medel till att lämna hyresbidrag till 
personer som uppfyller kvalifikationerna enligt stadgarna. Styrelsen 
önskar också, om beslut om att få använda det bundna kapitalet 
erhålles, att inleda ett arbete för att om möjligt avyttra 
bostadsrättslägenheterna i syfte att kunna ge hyresbidrag till 
destinatärer enligt stiftelsens stadgar.   
 
Eftersom det är kommunstyrelsen som enligt stadgarna sköter 
medelsförvaltningen är det enligt lag om införande av stiftelselagen 
fråga om s k anknuten förvaltning av stiftelsen. Detta innebär att det 
är kommunstyrelsen som hos Kammarkollegiet ska ansöka om 
permutation.   
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
att  ansöka om permutation avseende JA Borgströms stiftelse så att 
stiftelsen får ta i anspråk hela det bundna kapitalet. 
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Kommunfullmäktige                                                                          KS2012.102.703                             
Akten 

 
 
 
 
§ 108 
Taxa för lotterier enligt §§ 1617 lotterilagen. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 
2012, 16, föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för 
tillstånd enligt lotterilagen § 16 till 400 kr och för registrering av 
lotterier enligt § 17 till 400 kr. 
 
Sedan kommunen tagit över hanteringen av lotterier har taxan för 
registreringar, enligt § 17, varit 335 kronor. Registreringar av lotterier 
gäller under 3 år och ger en möjlighet för ideella organisationer att 
bedriva lotterier under tre år för totalt 20 basbelopp.  
Taxa för hantering av tillstånd till lotterier som anordnas med stöd av § 
16 har aldrig fastställts. Denna paragraf ger tillstånd att anordna ett 
egentligt lotteri. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  fastställa taxan för tillstånd enligt lotterilagen § 16 till 400 kr och för 
registrering av lotterier enligt § 17 till 400 kr. 
______ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.475.041 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 109 
Förslag till taxor 2012, p 14 salutorgsavgifter och  avgifter för 
upplåtelse av allmän plats, alternativ 2 flyttbar k iosk/gatukök, 
avseende taxan för försäljning av övrigt exklusive snabbmat. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 16 februari 2012 § 26 att återremittera  
punkt 14 salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats, 
alternativ 2  
flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för försäljning av övrigt 
exklusive snabbmat i tekniska nämndens förslag till taxor för 2012.  
 
Taxan för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats, 
alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för försäljning av 
övrigt exklusive snabbmat är för helår beräknad i förhållande till 
säsongsavgiften. Säsongen 1 mars-31 oktober är 8 månader  
av helår och taxan är beräknad efter detta och utgör 8/12 eller 66,67 
% av helårstaxan. 

Säsong 

Helår 8/12 av helår

Försäljning av övrigt       1 4 913 3 275

(exkl snabbmat) 2 6 893 4 595

3 15 683 10 455  
 
Alternativ 2; Flyttbar kiosk/gatukök

Upplåtelsen avser Avgifts- Omfattning 2012
klass Avgift i kr

Försäljning av övrigt       1 år 4 913
(exkl snabbmat) 2 år 6 893

3 år 15 683

Försäljning av övrigt       1 säsong 3 275
(exkl snabbmat) 2 säsong 4 595

3 säsong 10 455  
 
                                                                                           Forts 
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§ 109 forts 
Förslag till taxor 2012, p 14 salutorgsavgifter och  avgifter för 
upplåtelse av allmän plats, alternativ 2 flyttbar k iosk/gatukök, 
avseende taxan för försäljning av övrigt exklusive snabbmat. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
att fastställa punkt 14 salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av 
allmän plats, alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för 
försäljning av övrigt exklusive snabbmat i taxor 2012 i enlighet med 
föreliggande förslag. 
______  
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Kommunfullmäktige KS.2010.574.109 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 110 
Förslag till Social Mångfaldsplan för Karlskrona ko mmun 2012. 
 
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 2010-
2011 

• 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. 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.  
 
Vid sammanträdet den 29 november 2011, § 302 beslutade 
kommunstyrelsen att återremittera den sociala mångfaldsplanen för 
fortsatt utveckling efter politiska överläggningar.  
 
Den politiska gruppen har tagit fram följande förslag till Social 
mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012.                  Forts 
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§ 110 forts 
Förslag till Social Mångfaldsplan för Karlskrona ko mmun 2012 
 
Bruno Carlsson (SD) deltar inte i beslutet. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  denna plan endast gäller under 2012 
  
2. att  det snarast ges ett nytt uppdrag att ta fram en ny mångfaldsplan        
   under året som ska börja gälla fr o m jan 2013  
  
3. att  den nya planen som träder i kraft 2013 görs tillsammans       
med en politiskt referensgrupp och att man tar in mer forskning  inom 
området samt 
 
4. att  årlig redovisning av uppföljning av mål ska ske i samband med  
bokslut baserad på den handlingsplan som respektive nämnd eller     
styrelse fastställt. 
______  
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Kommunfullmäktige KS.1995.370.340 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 111 
Begäran om utökat investeringsutrymme och utökning av 
låneramen avseende Johannishusåsen.  
 
VA/renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet. 
 
Då kommunens vattenförsörjning inte bedömdes uppfylla de krav på 
säkerhet och kvalitet som kan ställas på det kommunala dricksvattnet 
beslöt kommunfullmäktige i februari 2000 att investera i en 
dricksvattenförsörjningsanläggning. Valet föll på Johannishusåsen 
som är en rullstensås. Rullstensåsar fungerar som naturliga 
reningsverk och används på många håll i vårt land för 
dricksvattenproduktion. Investeringen består i ombyggnad av 
Karlskrona Vattenverk, anläggningar för överföring av vatten samt 
konstgjord infiltration i Johannishusåsen.  I investeringsbudgeten finns 
medel motsvarande 170 mnkr avsatta för ändamålet.  
 
En ansökan gällande permanent anläggning i Johannishusåsen 
lämnades in till miljödomstolen i Växjö 2009 och i juni 2011 kom så ett 
beslut från domstolen. Beslutet, som har vunnit laga kraft, innebär att 
hela projektet kan byggas enligt inlämnad ansökan. Efter genomförda 
entreprenader kommer successivt befintligt vatten att spädas ut med 
förbehandlat vatten från Karlskrona vattenverk. Detta kommer att 
pågå under ca 1- 2 år. Planen är att kunna ta Johannishusåsen i full 
drift vid årsskiftet 2014-2015 och då kommer kvaliteten på 
kommunens dricksvatten liksom dess distribution att avsevärt ha 
förbättrats. 

 
Investeringskostnad 
För att kunna slutföra projektet behöver följande fyra entreprenader 
genomföras 

 
• Överföringsledningar Lyckeby - Johannishus i två olika 

entreprenader 76 mnkr+6 mnkr = 82 mnkr. Anbuden klara. 
 

• Etapp 5 på Karlskrona vattenverk som innebär pumpstation 
för att pumpa vattnet till Johannishus, färdigställande av 
oxidationsbassäng för att behandla vattnet som kommer från 
Johannishus, pilotlina för att kunna testa olika kemikalier samt 
uppfräschning av dessa lokaler 25 mnkr. Anbuden klara. Forts 



 
                                                                                                   
                                                                                                              3 april 2012 53 

 

 
 
§ 111 forts 
Begäran om utökat investeringsutrymme och utökning av 
låneramen avseende Johannishusåsen.  

 
• Infiltrationsdammar och markarbeten i Johannishus 8 mnkr. 

Anbuden klara. 
 

• Tryckstegringsstation och råvattenintag vid Marielund i 
Nättraby och servicebyggnad i Johannishus 35 mnkr. 
Anbuden kommer in under maj månad 2012. 

 
En investeringsram om 170 mnkr är avsatt för hela investeringen. 
Totalt har idag 63 mnkr investerats, varför kvarvarande 
investeringsram uppgår till 107 mnkr.  
 
Kostnaden för återstående entreprenader beräknas uppgå till 163 
mnkr inklusive en pott för oförutsett om 9 mnkr och kostnad för 
kreditivränta om 4 mnkr. Slutkostnaden för hela investeringen 
beräknas sålunda till 226 mnkr varför 56 mnkr krävs i utökad 
investeringsram 
 
Fördyrningen av investeringen har två orsaker; dels har någon 
indexuppräkning av investeringskostnaden inte gjorts sedan år 2005. 
En genomsnittlig indexuppräkning med entreprenadindex från år 2005 
fram till dess att projektet är avslutat innebär en ökad 
investeringsutgift med 32 mnkr. Vidare har under projektets tid 
ambitionsnivån höjts i form av oxidationsbassänger, pilotlina, 
uppfräschning av vattenverkets lokaler mm vilket innebär ökade 
kostnader om ca 15 mnkr.  
 
VA-taxa 
Under de senaste 10 åren har taxan höjts med ca 25 % eller 2,5 % 
årligen vilket i princip har motsvarat index. En indexhöjning av taxan 
ger ca 3 mnkr i årliga intäktsökningar och innebär för kunden en 
ökning om 0,50 kr per kbm vatten samt en ökning av den fasta 
avgiften med 100 kronor per år.  
 
När investeringen är slutförd beräknas kostnaderna årligen öka med 
18 mnkr bestående dels av kapitalkostnader om 13 mnkr dels av 
ökade driftskostnader om 5 mnkr. För att finansiera denna ökade 
kostnad kommer en höjning av taxan utöver nuvarande nivåhöjning 
att bli nödvändig. 
 
Tekniska förvaltningen planerar därför att höja taxan med 1 krona per 
kbm och den fasta avgiften med 200 kronor årligen fr.o.m. år 2013 
och fram till och med år 2015. Detta skulle då ge 18 mnkr i ökade 
årliga intäkter år 2016 inklusive indexuppräkningen.   Forts  
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§ 111 forts 
Begäran om utökat investeringsutrymme och utökning av 
låneramen avseende Johannishusåsen.  
 
Utöver en taxehöjning räknar Tekniska förvaltningen med att nya 
kunder kommer att anslutas till vattenanläggningen. För tillfället pågår 
ett arbete med att ansluta ca 600 nya fastigheter till anläggningen. 
Varje ny kund betalar mellan 5 000 kr och 6 000 kr per år.  600 nya 
kunder skulle då innebära en årlig intäktsökning på mellan 3 och 3,6 
mnkr. 
    
Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att investeringen i 
Johannishusåsen medför ökade kostnader om 18 mnkr årligen när 
projektet är färdigställt, vilket innebär att den taxa som idag tas ut av 
kunderna kommer att behöva höjas under de kommande åren. Den 
planerade tillfälliga avgiftsökningen om 5 % under åren 2013 -2015 
ger kommunen 9 mnkr i ökade intäkter om man bortser från 
indexuppräkningen. Detta innebär att ytterligare åtgärder om 9 mnkr 
behövs i form av ökade intäkter och/eller minskade kostnader. Skulle 
de 9 mnkr enbart finansieras via nya kunder behöver drygt 1 600 nya 
fastigheter anslutas under åren 2013-2015, vilket kan tyckas högt. Ett 
påpekande om att den av Tekniska förvaltningen planerade 
avgiftshöjningen möjligen inte är tillräcklig görs därför. 
Kommunledningsförvaltningen poängterar också att många faktorer 
spelar roll som kan påverka nuvarande kalkyl i både positiv och 
negativ riktning det gäller utvecklingen av räntenivån, priser på el, 
lönenivåer etc. 
 
Att kostnaden för Johannishusåsen har ökat med 32 mnkr anses inte 
som anmärkningsvärt då investeringsmedlen inte har 
indexuppräknats sedan år 2005. Övriga 24 mnkr i ökade kostnader 
varav 15 mnkr avser ambitionshöjningar antas Tekniska nämnden har 
bedömt nödvändigheten av. Att det i kalkylen finns avsatt 9 mnkr för 
oförutsedda kostnader bedöms nödvändigt med de 
osäkerhetsfaktorer som nämndes ovan. 
Kommunledningsförvaltningen har därför inget att erinra mot den 
kalkyl som lämnats av Tekniska nämnden. 
 
En ökning av investeringskostnaden om 56 mnkr innebär att 
kommunen behöver externfinansiera sig med motsvarande belopp. 
Kommunens låneram behöver därför utökas från nuvarande 858,2 
mnkr till 914,2 mnkr vilket innebär att ramen för den samlade 
verksamhetens externa upplåning behöver utökas till 4 882 mnkr år 
2012. 
                                                                                               Forts 
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§ 111 forts 
Begäran om utökat investeringsutrymme och utökning av 
låneramen avseende Johannishusåsen.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  bevilja investeringstillstånd för att slutföra projektet 
Johannishusåsen, 
 
2. att  tidigare beviljad investeringsram om 170 mnkr utökas med 56 
mnkr till 226 mnkr,  
 
3. att  utöka Karlskrona kommuns låneram från 858,2 mnkr till 914,2 
mnkr och att därmed höja den av kommunfullmäktige beslutade 
ramen för den samlade verksamhetens externa  upplåning år 2012 
med motsvarande belopp, 
 
4. att  fastställa angivna ramar för upplåning, utlåning och 
borgensteckning i enligt med- KF ramar för upplåning, utlåning och 
borgensteckning år 2012, samt 
 
5. att förklara denna paragraf omedelbart justerad. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2012.83.003 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 112 
Reglemente för Valnämnden.   

 
På uppdrag av kommunledningsförvaltningen har valnämnden tagit 
fram ett förslag till reglemente för valnämnden eftersom ett sådant 
sedan tidigare saknas och det är bestämt att det ska finnas ett 
reglemente för samtliga nämnder i kommunen. 
 
Valnämnden har vid sammanträde den 15 februari 2012, § 2, 
föreslagit kommunfullmäktige att fastställa reglementet för 
valnämnden i Karlskrona. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  fastställa reglementet för valnämnden i Karlskrona kommun. 
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.196.041 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 113 
Skolöverenskommelsen. 
 
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet. 

 
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 26 januari 2012 
(§ 12) att återremittera barn- och ungdomsnämndens ärende om 
”Bättre skola 2012/Avveckling av Lyckebyskolan och Kyrkskolan i 
Jämjö” för att försöka få till stånd ett mer övergripande 
beslutsunderlag med en bredare politisk förankring. Vid kommun-
styrelsens sammanträde den 31 januari 2012 (§ 49) fattades sedan 
dessutom beslut om att barn- och ungdomsnämndens framställan om 
en avveckling även av skolorna i Strömsberg och Skrävle icke skulle 
behandlas vid detta möte utan tills vidare utgå. Även detta ärende 
kommer nu att kunna besvaras genom nedan angivna förslag till 
beslut i ärende enligt rubrik ovan. 
 
Överläggningar kring den framtida organisationen för grundskolorna i 
kommunen har härefter inletts mellan Femklövern och So-
cialdemokraterna. Dessa överläggningar har nu resulterat i en 
överenskommelse parterna emellan, som ska skapa goda långsiktiga 
förutsättningar för barn och elever inom såväl förskolan som 
grundskolan i Karlskrona kommun. 
 
Överenskommelsen gäller grundskolans hela verksamhetsområde 
dvs. inkl. såväl centrala Karlskrona som tätorter och landsbygd.  
 
Barn- och ungdomsnämnden behandlar också denna överens-
kommelse som ett särskilt ärende med framställan till kommun-
fullmäktige kring de delar som kräver denna församlings beslut. 
 
Överenskommelsens innehåll 
Överenskommelsen innebär bl.a. att Lyckebyskolan – Kyrkskolan i 
Jämjö – Strömsbergs skola och – Skrävle skola avvecklas från höst-
terminen 2013. Skrävle skola får dock respit att vara kvar till 
höstterminen 2014, om Skolverket godkänner en eventuell framtida 
friskoleansökan.  
 
Skolan i Tving ska dessutom från höstterminen 2012 endast 
omfatta årskurserna F – 3, medan eleverna i årskurserna 4 – 6 i 
stället kommer att erbjudas plats i Fridlevstad skola.           Forts 
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§ 113 forts 
Skolöverenskommelsen. 

 
Barn- och ungdomsnämnden ska dessutom få sin budgetram för år 
2012 utökad med 5 mnkr (finansieras med omdispositioner) samtidigt 
som ytterligare medel frigörs genom att det kommunala 
vårdnadsbidraget inte som tidigare planerat införs under år 2012.  
 
Härutöver innehåller överenskommelsen ytterligare förändringar och 
beslut, som inte behöver godkännas av kommunstyrelse eller 
kommunfullmäktige. Exempel på sådana åtgärder är: 

• att Rosenfeldt- och Saltöskolorna ska inrymma (fler) 
förskoleavdelningar  

• att årskursindelningen i fortsättningen i princip ska vara F – 6 
respektive 7 – 9 och 

• att en kvalitetskommission tillsätts för att ytterligare belysa 
kvalitetsutvecklingen vid kommunens grundskolor 

 
Avslutningsvis får barn- och ungdomsförvaltningen och tekniska 
nämnden i uppdrag att skyndsamt utreda hur högstadierna vid 
Sunnadals- och Vämöskolorna ska kunna integreras till enbart en 
högstadieskola respektive hur Jämjö Kyrkskola framöver i stället ska 
kunna inrymma annan alternativ verksamhet och då i första hand för-
skoleverksamhet. 
 
Sammantaget beräknas de olika åtgärderna i denna överens-
kommelse skapa förutsättningar för framtida årliga kostnadsredu-
ceringar om mellan 13 och 17 miljoner kronor. 
 
Yrkande 
Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i beslutet och yrkar att få ett 
särskilt yttrande till protokollet. 
 
Bruno Carlsson (SD) deltar inte i beslutet och yrkar att få ett särskilt 
yttrande till protokollet. 
 
Proposition och beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Åsa Gyberg Karlssons särskilda 
yttrande får bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.  
 
Därefter beslutar kommunstyrelsen att Bruno Carlssons särskilda 
yttrande får bifogas protokollet, protokollbilaga 2. 
 
                                                                                  Forts  
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§ 113 forts 
Skolöverenskommelsen. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  avveckla grundskoleverksamheten vid Lyckebyskolan, 
Jämjö Kyrkskola, Strömsbergs skola och Skrävle skola från och 
med höstterminen 2013, 
 
2. att om Skolverket senare beviljar tillstånd för en friskola i 
Skrävle ska skolan i stället drivas i kommunal regi fram tills höst-
terminen 2014, 
 
3. att  Tvings skola från höstterminen 2012 endast ska omfatta 
elever i årskurserna F - 3, medan eleverna i årskurserna 4 – 6 i 
stället erbjuds plats vid Fridlevstad skola, 
 
4. att  ett kommunalt vårdnadsbidrag inte införs under år 2012 ,  
 
5. att samtidigt utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram 
för år 2012 med 5,0 miljoner kronor, 
 
6. att täcka denna ramutökning genom en minskning av budget-
ramarna för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 
med 1,2 miljoner kronor - tekniska nämnden med 0,8 miljoner 
kronor och – äldrenämnden med 3,0 miljoner kronor,  
 
7. att dessutom ge tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan 
med berörda nämnder skyndsamt utreda en framtida alternativ 
användning av friställda lokaler vid Jämjö Kyrkskola med 
prioritering av förskoleverksamhet, samt 
 
8. att överenskommelsens totala ekonomiska effekter på 
budget- och investeringsramar för åren 2013 – 2015  i detalj 
beaktas och prövas i pågående budgetberedning för denna 
planperiod.  
_____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.203.440 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 114 
Förslag om förändrat kommunalt ansvar för Folkhälso rådet . 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har sedan mars 2002 det samordnande 
ansvaret för folkhälsofrågorna i Karlskrona kommun. Sedan 2003 
består folkhälsorådet av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter 
vardera från kommunen och landstinget. Landstingets representanter 
utses av landstingsfullmäktige. De kommunala representanterna 
utses av tre nämnder (idrotts- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden samt barn och ungdomsnämnden). 
 
Den politiska ledningen i kommunen vill fokusera folkhälsoarbetet 
ytterligare, bredda det politiska engagemanget och förtydliga det 
kommunövergripande uppdraget för frågorna.  
 
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande översändes i april i år 
en begäran om yttrande till Idrotts- och fritidsnämnden över förslagen:   

• Att ansvaret för folkhälsofrågorna överförs från idrotts- och 
fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2011-10-01 

• Att kommunfullmäktige utser tre representanter och tre 
ersättare, politiker, till folkhälsorådet från och med samma dag, 

• Att tillsätta en kommunintern styrgrupp för frågorna 
• Att utse en företrädare från respektive politiskt parti som finns 

representerat i Karlskrona kommuns kommunfullmäktige att 
ingå i styrgruppen, 

• Att kommunens ledningsgrupp utgör tjänstemannagrupp för 
folkhälsofrågorna, samt 

• Att idrotts- och fritidsförvaltningen under 2011 avsätter 
handläggarresurser för folkhälsoarbetet. 

 
Idrotts- och fritidsnämnden har senast behandlat ärendet vid sitt 
sammanträde 19 december 2011.  
Nämnden är positiv till att ansvaret överflyttas till kommunstyrelsen.  
 
Nämnden påtalar att ledamöterna från landstinget utses av 
landstingsfullmäktige och är positiva 
till att framtida kommunala ledamöter utses av kommunfullmäktige. 
Däremot menar idrotts- och fritidsnämnden att nuvarande ledamöter 
bör vara kvar i rådet under innevarande mandatperiod. Forts 
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§ 114 forts 
Förslag om förändrat kommunalt ansvar för Folkhälso rådet . 
 
Nämnden avvisar förslaget om en politisk styrgrupp för 
folkhälsofrågorna och vill istället att frågorna diskuteras i ett 
Dialogforum, där många intressenter kan mötas några gånger per år 
för att diskutera folkhälsofrågor. Kommunens ledningsgrupp föreslås 
vara styrgrupp för folkhälsofrågorna i tjänstemannaorganisationen.  
 
Idrotts- och fritidsnämnden beskriver också hur frågorna handlagts på 
idrotts- och fritidsförvaltningen och påpekar handläggarresurser och 
pengar måste avsättas för att driva frågorna. 
 
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 
1. att ansvaret för folkhälsofrågor flyttas från idrotts- och 
fritidsnämnden till kommunstyrelsen from 2012-0101 eller den 
tidpunkt det tidigast är möjligt 
2. att from nästa mandatperiod utse tre ledamöter, varav en 
ordförande i Folkhälsorådet, samt tre ersättare vilka kompletteras 
med tre ledamöter och ersättare från landstinget, varav en vice 
ordförande, utsedda av landstingsfullmäktige 
3. att ett Dialogforum som modell används för kreativ utveckling och 
förankring i Karlskrona 
4. att utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp 
5. att en handläggarresurs avsätts för arbete med folkhälsofrågor 
6. att anvisa minst 50.000 kronor årligen till folkhälsoarbetet. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen har inte de ekonomiska möjligheterna 
att avsätta medel för en handläggare som enbart sysslar med 
folkhälsofrågor, vilket heller inte varit fallet när idrotts- och 
fritidsnämnden handlagt frågorna. På förvaltningen finns dock en 
handläggartjänst som integrationsstrateg som för närvarande är 
vakant. Integration är en del av folkhälsoarbetet och det är 
kompetensmässigt och ekonomiskt möjligt att en handläggare har 
både dessa kommunövergripande uppdrag. Eftersom tjänsten måste 
rekryteras är det rimligt att ansvaret för folkhälsorådet överförs från 
idrotts och fritidsnämnden till kommunstyrelsen from 2012-08-01 
 
Alla förvaltningar och bolag har i uppdrag att arbeta med folkhälsa 
oavsett var det övergripande, samordnande ansvaret ligger. Det är 
därför lämpligt att kommunens ledningsgrupp i sin helhet är styrgrupp 
för arbetet.  
 
                                                                                          Forts 
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§ 114 forts 
Förslag om förändrat kommunalt ansvar för Folkhälso rådet . 
 
Folkhälsorådet har idag inga särskilt avsatta medel för sitt arbete. I 
kommunstyrelsens projektbudget finns riktade medel (50 Tkr) för 
såväl integrations- som jämställdhetsarbetet. Det är skäligt att även 
folkhälsorådet anvisas 50 Tkr årligen för sitt arbete. 
 
Allmänna utskott har vid sammanträde den 27 mars 2012 tillstyrkt 
förslaget.  
 
Yrkande 
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på att Kommunstyrelsen för egen del 
besluta att anvisa 50 000 kronor till folkhälsoarbetet innevarande år ur 
Kommunstyrelsens projektbudget och yrkar att budgetberedningen 
istället behandla den delen. 
 
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på Sofia Bothorps avslagsyrkande. 
 
Proposition och beslut    
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot 
Sofia Bothorps avslagsyrkande. Kommunstyrelsen finner att man 
beslutar enligt Sofia Bothorps avslagsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  ansvaret för folkhälsofrågor flyttas från idrotts- och 
fritidsnämnden till kommunstyrelsen from 2013-01-01, 
 

2. att  from nästa mandatperiod utses Karlskrona kommuns ledamöter 
i Folkhälsorådet av kommunfullmäktige, 

 
3. att  ett Dialogforum som modell används för kreativ utveckling och 
förankring i Karlskrona, samt 
 
4. att  utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp. 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen KS.2011.229.140 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 115 
Svar på motion om att göra Karlskrona till en ”Fair trade City”  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 av 
Christina Mattisson (S). Förslaget är att söka ett samarbete med det 
lokala näringslivet och den ideella sektorn för att kommunen som 
helhet ska uppfylla kriterierna för Fairtrade City. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 mars 2012 
lämnat yttrande och beslutsförslag.  
 
Ordförande beslutar 
 
att  ärendet utgår. 
____ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.536.050 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 116 
Svar på motion om justa villkor vid offentlig uppha ndling.  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 november 
2011 av Lars Hildingsson (S). Förslaget är att kommunen och dess 
bolag vid all upphandling av tjänster och arbete tillämpa regler som 
överensstämmer med modellen Vita jobb med krav på sociala villkor i 
form av specificerade delar av branschens kollektivavtal och förbud 
mot svartarbete som tillkommande kontraktsvillkor. 
 
Serviceförvaltningen har med skrivelse den 8 mars 2012 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att i motionssvaret 
från 15 oktober 2007 föreslår kommunledningsförvaltningen att man i 
samband med kommande upphandlingar enligt LOU, skall formulera 
kravspecifikationen i förfrågningsunderlagen så att leverantörerna 
säkerställer villkor som är i nivå i enlighet med svenska kollektivavtal. 
 
Detta är infört i nuvarande avtalsvillkor. 
 
Upphandlingsenheten har även i uppdrag att ta fram en ny 
upphandling och inköpspolicy med riktlinjer, enligt beslut KF 21 juni 
2011 § 104. 
 
I policyns riktlinjer kommer det att arbetas in rutiner för att säkerställa 
justa villkor vid upphandling. Villkoren ska ingå i avtalet som 
kontraktsvillkor. 
 
Arbetet med upphandling och inköpspolicy med riktlinjer är planerad 
att lämnas för beslut hösten 2012. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  motionen härmed skall anses vara besvarat. 

  ______ 
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Barn- och ungdomsnämnden KS.2011.492.622 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 117 
Svar på motion om frukost i skolan. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2011 
av Patrik Hansson (S) med flera. Förslaget är att barn- och 
ungdomsförvaltningen och serviceförvaltningen utreder möjligheterna 
att införa frukost på försök på en eller flera skolor i kommunen, samt 
att utredningen presenteras för barn- och ungdomsnämnden senast i 
januari 2012.   
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 januari 
2012 § 3 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
svaren från verksamheterna ger en entydig bild på båda 
frågeställningarna. 
1. Eleverna erbjuds olika möjligheter till en enkel frukost eller 
förstärkning av sin frukost. 
Det sker genom att eleverna i de lägre åren, som har tid på 
fritidshemmet, erbjuds frukost där eller att man kan erbjuda frukost i 
de fall skolan har en elevcafeteria, eller att man kan köpa frukost i 
skolans matsal på morgonen. 
Ingen skola erbjuder helt kostnadsfri frukost. Man tar ut en avgift 
motsvarande självkostnadspris eller en starkt subventionerad avgift. 
Avgiften är vanligen mellan 5 – 10 kronor per tillfälle. 
 
2. På frågan om behovet av införande av en kostnadsfri skolfrukost, 
är svaret också entydigt. 
Det skulle från skolornas sida finnas möjligheter att införa detta, om 
det så beslutas, men det finns då två viktiga förutsättningar: 
Serviceförvaltningens personal måste stå för de personella 
insatserna. 
Intäkterna till verksamheten måste då ökas motsvarande den 
kostnadsökning som det innebär att erbjuda eleverna skolfrukost. 
 
Yrkande  
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återemitteras då det inte framgår 
i beslutet om serviceförvaltningen har svarat. 
 
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till Börje Dovstads återremissyrkande. 
                                                                                         Forts 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              3 april 2012 66 

 

 
 
 
§ 117 forts 
Svar på motion om frukost i skolan. 
 
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Börje Dovstads 
återremissyrkande, samt påtalar att man inte i svaret inte tagit hänsyn 
till de äldre barnen. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera ärendet för ny beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  ärendet återremitteras. 
___ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.431.870 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 118 
Svar på medborgarförslag om att platsen för stadens  varv vid 
Bryggareberegets västra del, får en mer uppmärksamm ad plats i 
historien. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 
oktober 2011, § 143 av Lasse Larsson. Förslaget är att platsen för 
stadens varv vid Bryggareberegets västra del, får en mer 
uppmärksammad plats i historien. 
 
Kulturnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2012, § 17, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan 
tidigare finns ett förslag till innehåll för en skylt som presenterar 
den plats där varvet ursprungligen förlades, d.v.s. på, av Lasse 
Larsson föreslagen, plats utmed Saltsjöbadsvägen. Förslaget är 
framtaget på Länsstyrelsens uppdrag och är tänkt att vara ett 
komplement till de befintliga sk. världsarvsskyltarna. Ställningen till 
skylten utformas därför som tidigare världsarvsskyltar. 
Någon tidsram för uppförandet är ej klar, men bygglov är giltigt fram 
till mitten av oktober 2012. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget. 
______ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.539.315 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 119 
Svar på medborgarförslag om p-platser på Stortorget . 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 
november 2011, § 166 av Lisbeth Gustafsson. Förslaget är att införa 
datumparkering på Stortorget. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 februari 2012, § 18, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2011, § 179 om ny 
parkeringsstrategi på Trossö så ska det vara parkeringsförbud på 
Stortorget kl 03.00 och 07.30, därför behöver datumparkering inte 
införas.    
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 

  ______ 
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Kommunfullmäktige KS.2011.519.246 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 120 
Svar på medborgarförslag angående namnsättning av 
mötesplats/torg. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 
november 2011, § 166 av Annicka Frisell. Förslaget är att vår 
innovative frontfigur i Karlskrona Jan-Anders Glantz bör få något 
uppkallat efter sig. 
 
Kulturnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2012, § 18, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver Den tekniska 
rapporten för belägenhetsadresser, SIS-TR 33:2010, har ett 
avsnitt som handlar om ”God ortsnamnssed”. Där kan man bl.a. läsa 
att ”Nybildade namn ska inte syfta på nu levande personer” (Detta är 
en rekommendation om s.k. Memorialnamn från Ortsnamnsrådet och 
i enlighet med FN-resolution från 2002)” 
 
Ortsnamnsrådet består av personer från Lantmäteriet, Posten, RAÄ, 
SKL och Universiteten. 
 
Rådet har som sin främsta uppgift att utveckla principer och formulera 
råd för en god ortsnamnspolitik, varför deras rekommendationer bör 
efterlevas. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 

  ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              3 april 2012 70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 121 
Anmälningsärende 
 
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län 
a) Beslut 2012-02-21, dnr 434-3560-11, bidrag till flytt av magasinen i 
kvarteret Gulin, Karlskrona kommun. 
b) Beslut 2012-03-08, dnr 211-2567-11, tillstånd till allmän 
kameraövervakning.   
3. Sveriges kommuner och landsting 
a) 12:7, Långsiktig avgiftsbild för anslutning till Rakel saknas. 
b) 12:11, Arbetsdomstolens dom 2012 nr 16 om omreglering av 
sysselsättningsgraden för ett antal fritidspedagoger 
4. Sammanträdesprotokoll, Samverkansnämnden i Blekinge 2012-02-
15. 
5. Informations- och prognosbrev gällande mottagningsbehovet av 
nyanlända har tagits fram av Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och 
Migrationsverket. 
6. Region Blekinge, Protokoll från regionstyrelsen 2012-02-01.    
7. Inkommen skrivelse ang föreningsdrivna avfallsstationer. 
8. Aspö intresseförening, skrivelse ang Trafikverkets beslut om 
fastställelse av ny turlista för Aspöfjärjan. 
9. Information om Blekinge Tingsrätts inre organisation. 
10. Finansiell rapport från internbanken. 
11.Migrationsverket, ändrad rutin för anvisning av ensamkommande 
barn.  
______ 

 



 
                                                                                                   
                                                                                                              3 april 2012 71 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 § 122 
 Övrigt 
 
 Kurs 

Ledamot Sofia Bothorp (MP) anmäler att hon skulle vilja åka på 
Sustainability Day 2012 den 17 april 2012 i Stockholm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sofia Bothorp (MP) ska får åka på Sustainability Day 2012 den 17 
april 2012 i Stockholm. 
------ 
 
JO-anmälan avseende brister i registreringen av inkomna allmänna 
handlingar.  

  
Christina Mattisson (S) undrar när JO:s beslut kommer som 
anmälningsärende i kommunstyrelsen, samt vilka åtgärder 
kommunstyrelsens ordförande har vidtagit efter beslutet från JO. 
 
Ordförande informerar om att beslutet kommer som 
anmälningsärende nästa månad, samt att det framgår i beslutet att 
Karlskrona kommun har fungerande rutiner och att åtgärder är 
vidtagna.  
______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 tisdagen den 6 mars 2012, kl 08.30-11.55,  13.00-15.55 

Sammanträdet ajourneras kl 11.55-13.00, kl 13.35-13.50, kl 14.05-
14.12, kl 14.20-15.10 

 
Beslutande: Ordförande  Camilla Brunsberg (M)  
 1:e vice ordf. Mats Lindbom (C)  
 2:e vice ordf. Christina Mattisson (S) 
   
Ledamöter  Patrik Hansson (S) 
  Yvonne Sandberg Fries (S) 

Sophia Ahlin (M)  09.35-, §§ 58 
Jan Lennartsson (M)                        08.30-11.55  
Carl-Göran Svensson (M)  
Ola Svensson (SD)  
Börje Dovstad (FP) 

  Sofia Bothorp (MP)                       -15.40, -§§79 
  Åsa Gyberg Karlsson (V)  
  Tommy Olsson (KD)  
Tjänstgörande ersättare Lisbeth Bengtsson (S)  
  Liten Evenbratt (S) 
  Nicklas Platow (M) kl 08.30-09.35 §§ 57, kl 13.00- 
  Björn Gustavsson (MP) kl 15.40-15.55 §§ 80-87 

  
Närvarande  ersättare Nicklas Platow (M) kl 09.35 – 11.55 
  Emma Swahn- Nilsson (M) 
  Arnstein Njåstad (M) 
  Bruno Carlsson (SD)  
  Anna Ekström (FP)  
  Ulf Hansson (V)   
  Billy Åkerström (KD)  
  Björn Gustavsson (MP) kl 08.30 – 15.40 
    
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
  Ekonomichef Mats Sellfrid 
  Informationschef Ulla Nelson  
  Kommunjurist Maria Thuresson 
  Förvaltningschef Anette Lirsjö 
  Personalchef Anneli Ekström  
  Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman 
  VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 08.30-09.00 §§ 

57, §§ 77-78 kl 13.00-14.20 §§ 57, §§ 79, §§ 75 
  VD Karlskronahem Per Myrbeck kl 08.30-09.00 §§ 

57, §§ 77-78 
  Ekonomichef Ann-Cathrine Sjöström kl 08.30-09.00 

§§ 57, §§ 77-78 
  Förvaltningschef Per Jonsson kl kl 08.30-09.00 §§ 

57, §§ 77-78 
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   VD Affärsverken Jan Svensson kl kl 09.50-10.05 §§ 

57, §§ 79 
  Chef för redovisningsenheten Annica Blomstrand kl 

10.10-10.25 §§ 57, §§ 64 
  Kostchef Ewa Wrobel kl 10.10-10.25 §§ 57, §§ 64 
  Personalspecialist Henrik Sundihn kl 10.05-10.50 §§ 

57, §§ 64, §§ 66 
  Controller Ida Colvin kl 10.05-10.50 §§ 57, §§ 66 
  Förhandlingschef Mikael Jansson kl 10.45-11.10 §§ 

57, §§ 69 
  Chefen för strategisk utveckling Tore Almlöf kl 11.10-

11.50 §§ 57, §§ 71 
  Enhetschef Carl-Axel Ottosson kl 11.10-11.55 §§ 57, 

§§ 70 
  Fastighetschef Anders Kumlin kl 13.00-13.35 §§ 57, 

§§ 72 
  Redovisningschef Bengt Nilsson kl 13.00-14.20 

§§57, § 75 
   
 
Övriga   Projektledare Lena Folkesson från 

Gotlandsakademin  
  kl 08.30-08.45 §§ 57, §§ 59 
  Projektledare Jörgen Wessman från 

Gotlandsakademin kl 08.30-08.45 §§ 57, §§ 59 
   
  
Utses att justera Carl-Göran Svensson (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 57-87
  Magdalena Nordin 
 
 
   
Ordförande  ………………………………………  
  Camilla Brunsberg  
 
 
Justeringsledamot ………………………………………  
  Carl-Göran Svensson (M) 
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den      mars 2012 anslagits på 
kommunens anslagstavla, intygar 
 
Magdalena Nordin…………………………….. 
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§ 57 
Information och föredragningar 

 
1. Karlskrona kommuns visionsarbete, föredras av projektledare Lena 
Folkesson och projektledare Jörgen Wessman från 
Gotlandsakademin.  
 

 2. AB Karlskronahems begäran om utökat investeringsutrymme och 
 utökning av låneramen avseende särskilt boende Vedebylund, 
 föredras av VD Karlskronahem Per Myrbeck, VD Moderbolaget Lottie 
 Dahl Ryde, förvaltningschef Per Jonsson. 
 
 3. AB Karlskronahems begäran om utökat investeringsutrymme och 
 utökning av låneramen avseende uppförande av flerbostadshus 
 Vedebylund, föredras av VD Karlskronahem Per Myrbeck 
 
 4. Redovisning av resultat i medarbetarundersökningen 2011, 
 föredras av personalchef Anneli Ekström. 
 
 5. Förvärv av Karlskrona Nät AB:s fiber, föredras av VD Affärsverken 
 Jan Svensson. 

 
 6. Årsbokslut 2011 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, 

föredras av förvaltningschef Anette Lirsjö, kostchef Eva Wrobel, 
personalspecialist Henrik Sundihn. 

 
 7. Årsbokslut 2011 för 

kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen, föredras av 
controller Ida Colvin, personalspecialist Henrik Sundihn. 

 
 7. Omställningsavtal (KOM-KL) för kommuner, landsting samt 

medlemmar i Pacta, föredras av förhandlingschef Mikael Jansson. 
 
 8. Svar på remiss avseende kollektivtrafikåret 2012/2013, föredras av 

chef för strategisk utveckling Tore Almlöf. 
      Forts. 
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§ 57 Forts 
Information och föredragningar 

 
 9. Förslag till åtgärdspaket för ett ännu bättre näringslivsklimat, 

föredras av enhetschef Carl-Axel Ottosson. 
 
 10. Försäljning av kommunala fastigheter, föredras av fastighetschef 

Anders Kumlin.  
 
 _____ 
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Kommunala uppdrag                    KS2012.5.102                                         
Berörd nämnd 
De valda 
Akten 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 58  
Kommunala val 
 
Sofia Bothorp (S) föreslår följande ledamöter till styrgruppen för 
miljöprogrammet: Sofia Bothorp (Mp), Mats Lindbom (C), Tomas 
Nilsson (M). Patrik Hansson föreslår Lars Hildingsson (S) som 
ledamot och Åsa Gyberg Karlsson föreslår Johan Eriksson (V) som 
ledamot. Sofia Bothorp föreslås som ordförande och 
sammankallande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att Sofia Bothorp (Mp), Mats Lindbom (C), Tomas Nilsson (M), 

Lars Hildingsson (S) och Johan Eriksson (V) väljs som ledamöter 
till styrgruppen för miljöprogrammet. 

2. att Sofia Bothorp (Mp) väljs som ordförande och sammankallande. 
_____  
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Kommunledningsförvaltningen   KS2011.172.140 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 59  
 Karlskrona kommuns visionsarbete 

 
Projektledare Jörgen Wessman och projektledare Lena 
Folkesson från Gotlandsakademin föredrar ärendet. 

 
Information om följande: 
 Nuläge, 
 Reklamkampanj, 
 Arbetet framåt 

  
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att ta informationen till dagens protokoll. 
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Kommunledningsförvaltningen                                             KS 2011.394.610 
Akten  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 60 
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för högre 
kunskapsresultat i grund- och gymnasieskolan. 
 
Ordförande beslutar 

 
1. att ärendet utgår, samt 
 
2. att ärendet redovisas på kommunstyrelsen sammanträde i april 
2012.  

 ______ 
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Kommunledningsförvaltningen                                                        KS2011.395.800 
Akten 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 61 
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en trygg och 
meningsfull fritid. 
 
Ordförande beslutar 

 
1. att ärendet utgår, samt 
 
2. att ärendet redovisas på kommunstyrelsen sammanträde i april 
2012.  
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen KS.2012.95.026 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 62 

 Redovisning av resultat i medarbetarundersökningen 2011.  
   

 Personalchef Annelie Ekström föredrar ärendet. 
 

Karlskrona kommun genomför vartannat år en 
medarbetarundersökning som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att få kunskap om hur medarbetare i Karlskrona 
kommun upplever arbetssituation, arbetsledning, trygghet och trivsel, 
arbetsbelastning, organisation samt hälsa och välbefinnande. 
 
Inom varje förvaltning hanteras resultat av medarbetarundersökning 
på följande vis: 
 
1.  Analys, diskussion och upprättande av handlingsplan utifrån 

resultat i medarbetarundersökning sker gemensamt chef och 
medarbetare på arbetsplatsträffar. 

2. Resultat av medarbetarundersökning samt redovisning av antal 
upprättade handlingsplaner presenteras på respektive 
förvaltnings samverkansgrupp och i respektive nämnd. 

3. Ett samlat resultat av medarbetarundersökning för hela 
Karlskrona kommun redovisas på kommunstyrelse samt för 
kommunövergripande samverkansgrupp. 

 
Resultatet av Medarbetarundersökning 2011 är nu sammanställt för 
hela Karlskrona kommun och en förkortad version presenteras på 
kommunstyrelsen den 6 mars. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

 1. att informationen tas till dagens protokoll,  
 

_______ 
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Serviceförvaltningen                                                                   KS.SEF.2011.54.041 
Revisionen 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 63 

 Årsbokslut 2011 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen. 
 
 Förvaltningschef Anette Lirsjö, kostchef Eva Wrobel och 

personalspecialist Henrik Sundihn föredrar ärendet. 
 

Serviceförvaltningen har under 2011 haft en budgetram om 74,9 mnkr 
samt intäkter motsvarande 202, 2 mnkr. Då totala kostnader uppgått 
till 279,6 mnkr visar det totala resultatet för verksamhetsåret ett 
underskott på -2,6 mnkr. Av underskottet beror -2,5 mnkr på att 
serviceförvaltningen inte har blivit kompenserad fullt ut avseende 
matportioner enligt de gällande överenskommelser som finns, 0,3 
mnkr avser Utbildningsförvaltningen och resterande 2,2 mnkr avser 
Barn- och ungdomsförvaltningen. Med hänsyn taget till detta blir det 
verkliga resultatet för förvaltningen ett underskott på -69 tkr. 

  
Totalt för åren 2009-2011 har därmed serviceförvaltningen 
effektiviserat sin verksamhet motsvarande 14,5 mnkr, vilket utgör 5,2 
% av förvaltningens totala kostnader. Effektiviseringskraven har varit 
fördelade på 3,5 mnkr år 2009, 5,7 mnkr år 2010 och 5,3 mnkr år 
2011. 
 
Årsredovisning för Serviceförvaltningens verksamheter redovisas i två 
delar, de olika delarna är: 
 

 Kommentarer till bokslutet samt ekonomisk analys med 
resultaträkning, inkl bilagor 

 Personalbokslut 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att godkänna årsredovisningen 2011, 

 
2. att överlämna årsredovisningen 2011 till revisionen, 

 
3. att föra över 1,1 mnkr av investeringsramen till 2012. 

  ____ 
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Serviceförvaltningen KS.SEF.2011.6.108 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 64 

 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål och 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 juli till och med december 2011 har det inkommit 4 st 
synpunkter, klagomål eller förslag till serviceförvaltningen. Av dessa 
synpunkter har ingen person lämnat in anonymt. Personerna har fått 
svar från handläggare genom brev, mail eller telefonsamtal (se 
bilaga). 

 
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 juli till december 2011 
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen  KS2011.11.108 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 65 
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Medborgaren kan lämna synpunkter, klagomål 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 juli till och med december 2011 har det inkommit 6 st 
synpunkter, klagomål eller förslag till kommunledningsförvaltningen. 
Utav 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. Det är 3 st synpunkter som tillhörde bolagen, 2 st Arena 
bolaget och 1 st Blekingetrafiken, vilka har översänts dit. (se bilaga) 

 
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 juli till december 2011. 
____ 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              6 mars 2012 15 

 

 
 
Kommunledningsförvaltningen                                                           KS2011.192.041 
Revisionen 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 66 
Årsbokslut 2011 för 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.  

   
 Controller Ida Colvin och personalspecialist Henrik Sundihn föredrar 
 ärendet. 
  

Årsredovisningen för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 
består av fyra delar: 

 Kommentarer till bokslutet samt ekonomisk analys och 
resultaträkning 

 Personalbokslut  
 Verksamhetsberättelse  
 Säkerhetsbokslut 

   
Resultatet för 2011 slutade på ett överskott på 3,7 Mnkr, vilket är en 
förbättring mot senaste prognosen per oktober med 0,7 Mnkr. 
Resultatet fördelar sig enligt följande: 

  Politisk verksamhet - 0,7 Mnkr 
  Basbudget  + 2,0 Mnkr 
  Projektbudget + 0,2 Mnkr  
  Övrigt + 2,2 Mnkr 
  Budgetramen uppgick till 184,8 Mnkr för 2011. 
   

I de politiska verksamheterna är det höga kostnader för porto och 
tryck samt arvodeskostnader som har orsakat den negativa 
avvikelsen mot budget. Hos kommunledningsförvaltningen ligger 
merparten av årets överskott i basbudgeten, då en förskjutning av IT-
investeringen har medfört att de driftmedel som avsatts i budgeten 
inte har behövt tas i anspråk i den utsträckning som budgeterats. Av 
förvaltningens reserv ligger 0,2 Mnkr kvar. I projektbudgeten 
genereras överskott då upphandlingen av ekonomi/PA-systemet 
skjuts framåt i tiden, varför del av årets projektanslag lämnats tillbaka. 
Kollektivtrafiken lämnar ett överskott på 2,2 Mnkr, vilket är 0,2 Mnkr 
högre än höstens prognos. Orsaken till överskottet är återsökt moms 
för färdtjänsten samt återbetalning från Blekingetrafiken för trafiken 
2010 med 2,1 Mnkr.   Forts. 
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§ 66 Forts. 
Årsbokslut 2011 för 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. 
 
Av investeringsramen om 2,7 Mnkr återstår 1,3. Med anledning av en 
förskjutning i investeringen av MSKD samt att de arkivhyllor som 
beställts till kommunarkivet inte levererades förrän efter årsskiftet 
önskar förvaltningen föra över 1,3 Mnkr till 2012 för att rymma dessa 
investeringar på kommande budgetår. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 

 
  1. att godkänna årsredovisningen för 2011 
 

2. att föreslå kommunfullmäktige att i samband med resultatreglering 
av årsredovisning 2011 överföra 1,3 Mnkr kr av ej nyttjade 
investeringsmedel till 2012 
 

  3. att lämna årsredovisningen 2011 till revisionen 
 
_____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              6 mars 2012 17 

 

 
 
Kommunledningsförvaltningen KS2011.233.820 
Ekonomienheten 
Handläggare  
Utvecklingsrådet 

   
 
 
 
 
 
 
§ 67 

 Utvecklingsplan för Arenaområdet. 
 
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 Karlskrona”. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade förra året att ett nytt 
utvecklingsråd för arenaområdet skulle inrättas. Uppdraget för 
utvecklingsrådet är att arbeta fram ett förslag på en långsiktig 
utvecklingsplan för arenaområdet. Utvecklingsrådet består av 
representanter från Karlskrona hockeyklubb, Karlskrona Tennisklubb, 
SISU Idrottsutbildarna, Hemsö Fastighets AB och tjänstemän från 
kommunen. Arbetet leds av kommundirektören i Karlskrona kommun. 
 
Utvecklingsrådet har sedan hösten 2011 träffats vid fyra tillfällen 
varav det sista genomfördes tillsammans med kommunstyrelsens 
arbetsutskott och idrott- och fritidsnämndens presidie. Mötena och 
diskussionerna har lett fram till en utvecklingsplan för arenaområdet 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna utvecklingsplanen för arenaområdet. 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen KS2012.96.023 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
Akten  

 
 
 
 
 
 
 
§ 68 
Rekrytering av förvaltningschef. 

  Område Ekonomi/Kommunledningsförvaltningen 
 

Nuvarande ekonomichef har sagt upp sig och slutar sitt uppdrag 
senast den 30 april. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen 
att tjänsten ska återbesättas och har för avsikt att göra en 
internrekrytering. Kommunstyrelsens presidium tillsammans med 
kommundirektör och personalchef samt fackliga företrädare föreslås 
bilda beredningsgrupp för internrekrytering. 

   
Allmänna utskott har vid sammanträde den 28 februari 2012 
tillstyrkt förslaget.  

 
  Yrkande 

 Christina Mattisson (S) yrkar på: 
  

1. att tillsättningen av tjänsten som förvaltningschef område ekonomi 
sker via intern och extern annonsering 

 
2. att kommunstyrelsens presidium samt företrädare för 

kommunledning och fackliga organisationer utses till 
rekryteringsgrupper 

 
3. att finansieringen sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 

2012 
 

 Proposition och beslut 
 Ordförande ställer proposition allmänna utskottets förslag mot 
 Christina Mattisson (S) ändringsyrkande och finner att 
 kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.       
  

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. att tillsättning av tjänsten som förvaltningschef område ekonomi 

sker via internrekrytering. 
     Forts. 
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§ 68 Forts. 
Rekrytering av förvaltningschef. 

  Område Ekonomi/Kommunledningsförvaltningen 
 

 att kommunstyrelsens presidium samt företrädare för 
 kommunledning och fackliga organisationer utses till 
 beredningsgrupp för internrekrytering. 
 

_____ 
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Kommunledningsförvaltningen                                                              KS2012.97.021 
Akten 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 69 
Omställningsavtal (KOM-KL) för Kommuner, Landsting samt 
medlemmar i Pacta. 
   

 Förhandlingschef Mikael Jansson föredrar ärendet. 
 
Bakgrund  
Omställningsavtalet trädde i kraft 2012-01-01 och vid samma tillfälle 
upphörde AGF-KL att gälla. Det nya avtalet ersätter helt det gamla 
kollektivavtalet AGF-KL. 
 
Innehåll 
Omställningsavtalet består av aktiva åtgärder och ekonomiska 
omställningsförmåner. Syftet är att stödja medarbetare som drabbas 
av uppsägning på grund av arbetsbrist. Åtgärderna syftar till att stödja 
och hjälpa medarbetare till omställning till ett nytt arbete genom att 
komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens 
omställningsinsatser. Tillsammans med arbetslöshetsersättningen ger 
avtalet en ekonomisk trygghet i omställningen. 
 
Finansiering 
Finansieringen är tudelad på så sätt att det aktiva omställningsavtalet 
är premiebestämt och finansieras genom inbetalning av premie till 
fonden. Utöver detta betalar respektive arbetsgivare de aktuella 
ekonomiska omställningsförmånerna. 
 
Lokalt antagande av avtalet 
Arbetsgivare som är kommun/landsting/region eller kommunalförbund 
behöver ta ett beslut om att anta KOM-KL som lokalt kollektivavtal. De 
berörda arbetstagarorganisationer som begär det ska få 
protokollsutdrag av beslutet. Denna ordning är en förenklad hantering 
i jämförelse med antagande av HÖK. 
För arbetsgivare som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet 
Pacta, och inte är kommunalförbund, gäller Lokalt kollektivavtal 
KOM-KL utan att lokalt beslut behöver fattas. 
   Forts. 
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§ 69 Forts. 
Omställningsavtal (KOM-KL) för Kommuner, Landsting samt 
medlemmar i Pacta. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att anta KOM-KL som lokalt kollektivavtal och 
 
2. att Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta de 
administrativa rutiner som krävs för att tillämpa KOM-KL och 
Omställningsfonden i Karlskrona kommuns berörda verksamheter. 
 
_____ 

 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              6 mars 2012 22 

 

 
 
Kommunledningsförvaltningen  KS2010.570.149 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 70  
Förslag till åtgärdspaket för ett ännu bättre näringslivsklimat 
 

 Enhetschef Carl-Axel Ottosson föredrar ärendet. 
 
Bakgrund. 
Karlskrona kommun och 166 andra kommuner deltog 2011 i SKL:s, 
Sveriges kommuner och landsting, Nöjdkund Index-undersökning 
med inriktning på kommunernas servicenivå i myndighetsutövningen 
avseende områdena Bygglov, Miljö- och hälsoskydd, Brandtillsyn, 
Markupplåtelse och Serveringstillstånd. 
 
Karlskrona kommuns genomsnittliga NKI blev 62 medan genomsnittet 
totalt för alla kommuner blev 66. Den uppsatta målsättningen för 
kommunernas framtida genomsnittliga NKI är satt till 75. Det finns 
således anledning för Karlskrona kommun att vidta åtgärder till 
förbättringar. 
 
För att diskutera resultat och förbättringsåtgärder har 
Näringslivsenheten arrangerat möten med tjänstemän från de fem 
olika myndighetsområdena. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår följande förslag till 
förbättringar/aktiviteter/åtgärder: 
 

 Inför projektinriktat arbetssätt över förvaltningsgränserna vid 
större företagsärenden som t ex vid företagsetableringar, större 
byggnation/expansion etc. 

 Utbilda berörd personal i en projektprocess, med målet att 
projektarbetet sker efter samma modell. 

 Genomför SKL:s utbildning Förenkla Helt Enkelt för berörd 
personal tillsammans med övriga kommuner i länet. 
Utbildningen finansieras i samverkan mellan kommunerna i 
länet, Region Blekinge och Länsstyrelsen 

     Forts. 
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§ 70 Forts. 
Förslag till åtgärdspaket för ett ännu bättre näringslivsklimat 
 
 Införande av Företagslotsar på 

Näringslivsenheten/Näringslivsbolaget med uppdrag till 
avancerad lotsning i företagsärenden i samverkan med 
berörda förvaltningar. 

 Förbättra företagsinformationen på www.karlskrona.se för 
berörda myndighetsområden.   

 Näringslivsenheten/bolaget skall genomföra månadsvisa 
kunskapsseminarier mellan kommunen och näringslivet med 
syfte att öka den ömsesidiga kunskapen, upphandling, 
bygglov, miljö etc. men även seminarier med externa 
föreläsare. 

 Utbildning för berörd personal avseende kommunens vision 
2030 och bemötande. 

 
Samråd med förvaltningscheferna för samhällsbyggnads-, tekniska-, 
och socialförvaltning samt med räddningschef har skett. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att tillstyrka förslagen till förbättringar/åtgärder.  
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen                                                   KS2012.2.531 
Region Blekinge 
Blekingetrafiken 
Handläggare 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 71 
Svar på remiss avseende kollektivtrafiken trafikåret 2012/2013. 
 
Chef för strategisk utveckling Tore Almlöf föredrar ärendet. 
 
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 2012/2013 som börjar vid 
tidtabellskiftet i juni 2012 föreslås inga större trafikförändringar i buss- 
och tågtrafiken som berör Karlskrona kommun förutom linje 10 den 
s.k. Citybussen.  
 
Förslaget 
Linje 10 Citybussen 
Citybussen är idag bastrafik. Linjen trafikeras sedan starten, i 
december 2010, som en ringlinje i centrala Karlskrona på vardagar kl. 
09.00-17.00 och lördagar kl. 10.00-14.00. Fordonet som trafikererar 
linjen är en minibuss och resenärerna som använder sig av linjen är i 
huvudsak äldre. Linjen har inte fått det antal resande som 
Blekingetrafiken räknade med inför trafikstarten i december 2010. 
Resandet i de senaste undersökningarna har varit 1,3 resande i snitt 
per tur. 
 
Bruttokostnaden för Citybussen beräknas till ca 710 tkr per år. 
Intäkternas beräknas endast till ca 58 tkr per år. Detta ger en 
kostnadstäckning på ca 8 % och en nettokostnad på ca 652 tkr per år. 
Utöver detta har man under 2010 och 2011 lagt ca 250 tkr på 
marknadsföring och information. 
 
Tilläggstrafik - Buss 
Nedanstående turer bedrivs som tilläggstrafik under trafikåret 
2011/2012 och Blekingetrafiken önskar kommunens besked om 
turerna skall fortsätta vara tilläggstrafik även under trafikåret 
2012/2013.   Forts. 
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§ 71 Forts. 
Svar på remiss avseende kollektivtrafiken trafikåret 2012/2013. 
 
- 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 2,4 resande i snitt 
per tur. Nettokostnaden för turen har beräknats till ca 62 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 1,9 resande i snitt per tur. Nettokostnaden för turen är ca 11 tkr. 
 
- På linje 153 som går mellan Björkeryd och KA 2 finns två turer i 
gymnasieläge med avgångstid kl. 06.58 från Björkeryd och kl. 16.31 
till Björkeryd. Turerna går måndag till fredag under höst-vinter-vår och 
är främst till för gymnasieelever. Resandet har i de senaste 
undersökningarna varit 4,7 respektive 2,2 resande i snitt per tur. 
Nettokostnaden för turerna har beräknats till ca 60 tkr.  
 
- 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 tilläggstrafik. Turerna går måndag till fredag 
under höst-vinter-vår och är främst till för gymnasieelever. Resandet 
har i de senaste undersökningarna varit 5,2 respektive 2,3 resande i 
snitt per tur. Turerna på linje 174 bör framdeles bedömas som 
tilläggstrafik. Nettokostnaden för turerna har beräknats till ca 66 tkr. 
 
Samtliga nettokostnader för tilläggstrafiken för buss är redovisade i 
kostnadsläge för andra halvåret 2011. 
 
Tilläggstrafik - Skärgårdstrafik 
Skärgårdstrafiken i Karlskrona kommun har tidigare upphandlats och 
Blekingetrafiken är bunden i avtal för perioden 1 januari 2011 – 31 
december 2017. 
 
Följande linjer definieras som tilläggstrafik: 
 

 Sommartrafik på linjen Karlskrona – Östra skärgården med 
skärgårdsbåten Wittus.  

 Sommartrafik på linjen Karlskrona - Tjurkö – Kungsholmen – 
Aspö med skärgårdsbåten Gåsefjärden.  

 Sommartrafik på linjen Karlskrona – Nättraby med 
skärgårdsbåten Axel.    Forts. 
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§ 71 Forts. Svar på remiss avseende kollektivtrafiken trafikåret 
2012/2013. 
 
Synpunkter 
Linje 10 Citybussen 
Med hänsyn till det låga resandet med Citybussen anser 
kommunledningsförvaltningen att försöket bör avslutas inför trafikåret 
2012/2013. Enligt vår uppfattning kan det låga resandet bl.a. bero på 
tidtabellen - trafiken startar inte förrän 9.00 vilket gör att man inte kan 
använda bussen för arbetsresor, priset – 20 kr upplevs av många för 
dyrt och konkurrensen från linje 1 och 7 som också trafikerar Trossö. 
 
Från kommunledningsförvaltningens sida vill vi inför kommande 
upphandling av busstrafiken gå igenom den framtida 
busstrafikeringen på Trossö med kollektivtrafikmyndigheten (Region 
Blekinge). Detta gäller linjedragningar, typ av fordon, bränsle etc. En 
stor brist med dagens trafik är att linje 1 och 7 som bl.a. trafikerar 
Kungsmarken inte angör Centrumhållplatsen vid Parkgatan. Vidare är 
det problem med de stora bussarna på vissa gatupartier särskilt vad 
gäller buller. 
 
När linje 10 läggs ner ska Karlskrona kommuns andel av kostnaderna 
för linjen ses som en besparing och återföras till kommunen, inte 
minst med anledning av den allmänna ekonomiska situationen för 
kommunen. 
 
Tilläggstrafik - Buss 
När det gäller tilläggstrafik avseende buss föreslår 
kommunledningsförvaltningen att dessa bibehålles då de är av 
betydelse för gymnasieresorna. Dessa turer är redan inarbetade 
Karlskrona kommuns budget för kollektivtrafiken. 
 
Tilläggstrafik – Skärgårdstrafik 
Det föreslagna turutbudet är inarbetat i Karlskrona kommuns budget 
för kollektivtrafiken. 
 
Ytterligare skärgårdstrafik med båt har diskuterats, bl.a. finns en 
option på trafik mellan Trossö – Verkö och Sturkö, men med tanke på 
kommunens ekonomiska situation ser inte 
kommunledningsförvaltningen några möjligheter att utöka 
skärgårdstrafiken under trafikåret 2012/2013.  
    Forts. 
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§ 71 Forts. 
Svar på remiss avseende kollektivtrafiken trafikåret 2012/2013. 
 

 Yrkande 
 Tommy Olsson (KD) yrkar att Blekingetrafiken får behålla pengarna 

för att bedriva annan bastrafik i Karlskrona kommun i enlighet med 
Blekingetrafikens styrelses förslag.  
 
Carl-Göran Svensson (M), Mats Lindbom (C) och Camilla Brunsberg 
(M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot 
Tommy Olsson (KD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.       
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att linje 10 Citybussen läggs ner inför trafikåret 2012/2013, 
 
2. att Karlskrona kommuns andel av den kostnadsbesparing som 
görs genom att linje 10 läggs ner återförs till kommunen, 
 
3. att de turer på linjerna 120, 121, 153 och 174 som under trafikåret 
2011/2012 utgör tilläggstrafik även ska göra detta under trafikåret 
2012/2013,  
 
4. att den skärgårdstrafik som utgör tilläggstrafik under trafikåret 
2011/12, även ska göra detta under trafikåret 2012/2013, 
 
5. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad 
kommunledningsförvaltningen anfört, samt  
 
6. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att inför kommande 
upphandling av busstrafiken tillsammans med 
kollektivtrafikmyndigheten (Region Blekinge) särskilt analysera 
linjestrukturen på Trossö.  
 
_____ 
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Kommunstyrelsen KS2012.63.253 
Tekniska nämnden 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 72 
Försäljning av kommunala fastigheter. 
 
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om sparbeting kopplat till 
lokaleffektivisering inom det kommunala fastighetsbeståndet. 
Sparbetinget omfattar 3,5 mnkr 2012 samt ytterligare 1,5 mmkr 2013. 
Spareffekterna skall vara långsiktiga och varaktiga. 
Fastighetsavdelningen har under hösten 2011 arbetat fram en 
handlingsplan tillsammans med strategiska lokalförsörjningsgruppen 
för att uppnå dessa besparingar. 
 
De önskade besparingseffekterna kan uppnås genom att flytta 
kommunala verksamheter, som är inhyrda hos externa 
fastighetsägare till kommunala lokaler, exempelvis flytten av 
Kulturskolan 2010. Vidare kan hyran förhandlas om (höjas) när 
kommunen själv hyr ut till externa hyresgäster, exempelvis 
Domstolsverket, som hyr Rådhuset. Omförhandling av hyror 
(sänkning) där kommunen hyr av externa fastighetsägare ger också 
besparingseffekt. Ett exempel på detta är fastighetsavdelningens 
omförhandling av hyran på Kajutans förskola. 
 
Ytterligare ett sätt att uppnå önskade besparingar är att sälja 
fastigheter som kommunen inte längre har någon användning för i 
sina verksamheter. Detta medför också att kommunens 
fastighetsbestånd renodlar och udda fastigheter avyttras, vilket på sikt 
gör att fastighetsförvaltningen effektiviseras. De fastigheter som 
nedan föreslås till försäljning har noga diskuterats inom 
lokalförsörjningsgruppen samt strategiska lokalförsörjningsgruppen 
och funnits lämpliga att avyttra. I några av fastigheterna finns tillfälliga 
hyresgäster och försäljningsprocessen kommer att ta vederbörlig 
hänsyn och säkerställa hyresgästernas rättigheter. 
   Forts. 
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§ 72 Forts. 
Försäljning av kommunala fastigheter. 
 
Följande fastigheter föreslås försäljas av 
kommunledningsförvaltningen till högstbjudande genom 
anbudsförfarande: 
 
Karlskrona 6:70 (Villa Vik, objekt 7148) 
Karlskrona 6:16 (Lorentsberg, objekt 7149) 
Lyckeby 49:1 (Lyckeby bibliotek, objekt 7499)Guldet 1 (Torskors 
medborgarhus, objekt 7496) 
Västra Nättraby 6:96 (Villa Fehr, objekt 7624)   
Protokollsekreteraren 9 (Elers väg, objekt 7516) 
Bommen 31 (Hästö medborgarhus, objekt 7193) 
 
I två av fastigheterna finns externa hyresgäster, som hyrt fastigheten 
under en längre tid. Den ena fastigheten är Karlskrona 6:16 
(Lorentsberg), som hyrs av PRO Karlskrona och den andra 
fastigheten är Karlskrona 6:70 (Villa Vik), som hyrs av Carlskrona 
Crusingclub. Försäljning till dessa hyresgäster genom riktat förfarande 
baserat på marknadsvärderat pris kan övervägas.                                                      
 
Allmänna utskott har vid sammanträde den 28 februari 2012 
tillstyrkt förslaget.  
 

 Yrkande 
 Camilla Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Börje Dovstad (Fp), 

Tommy Olsson (KD) ,Sofia Bothorp (Mp) och Patrik Hansson(S) yrkar 
på 

 
1. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att försälja nedan 

fastigheter 
2.  
Lyckeby 49:1 (Lyckeby bibliotek, objekt 7499) 
Guldet 1 (Torskors medborgarhus, objekt 7496) 
Västra Nättraby 6:96 (Villa Fehr, objekt 7624)   
Protokollsekreteraren 9 (Elers väg, objekt 7516) 
 
3. att återremittera fastigheterna enligt nedan till 

kommunledningsförvaltningen för ny beredning 
 
Karlskrona 6:70 (Villa Vik, objekt 7148) 
Karlskrona 6:16 (Lorentsberg, objekt 7149) 
Bommen 31 (Hästö medborgarhus, objekt 7193) 
   Forts. 
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§ 72 Forts. 
Försäljning av kommunala fastigheter. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot 
Camilla Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Börje Dovstad (Fp), 
Tommy Olsson (KD),Sofia Bothorp (Mp) och Patrik Hanssons 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens m fl förslag till beslut.  
      

 Därefter ställer ordförande proposition på attsats 3 om det ska 
 avgöras i dag eller återmitteras och finner att kommunstyrelsen 
 beslutar att ärendet ska återremitteras.  
     

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att försälja nedan 

fastigheter 
 
Lyckeby 49:1 (Lyckeby bibliotek, objekt 7499) 
Guldet 1 (Torskors medborgarhus, objekt 7496) 
Västra Nättraby 6:96 (Villa Fehr, objekt 7624)   
Protokollsekreteraren 9 (Elers väg, objekt 7516) 
 
1. att återremittera fastigheterna enligt nedan till 

kommunledningsförvaltningen för ny beredning 
 
Karlskrona 6:70 (Villa Vik, objekt 7148) 
Karlskrona 6:16 (Lorentsberg, objekt 7149) 
Bommen 31 (Hästö medborgarhus, objekt 7193) 
 
_____ 
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Serviceförvaltningen    KS.SEF2011.117.046 
Tekniska nämnden 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 73 Ansökan om medel ur fågelmatsfonden för 2011. 
 
Det finns tre fågelflottar och 16 fågelbord. Fågelflottarna fylls 
kontinuerligt på med havrekross och fågelborden med fågelfrö 
beroende på väderlek, i början av året och i slutet av året. 
Fågelborden renoveras och underhålls under sommaren. El krävs för 
att hålla vattenpumpen igång och därmed isen öppen.      
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna ansökan om medel ur fågelmatsfonden för 2011. 
 
______ 
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Kommunledningsförvaltningen                                                  KS2012.56.106 
Handläggare 
Controller KLF 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 74 
Uppstart av miljöprojektet ”Självklart inför alla beslut”. 
  
Karlskrona Kommun har beviljats 430.000 kr i projektmedel av 
Naturvårdsverket för projektet ”Självklart inför alla beslut”. Projektets 
syfte är att arbeta fram en checklista som kan användas i hela den 
kommunala organisationen så att de fattade besluten hjälper till med 
att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. Projektet söktes 
ursprungligen av Helsingborgs kommun i samverkan med Sveriges 
Ekokommuner, men på grund av personaltekniska problem i 
Helsingborg har Karlskrona fått frågan om att ta över projektet. 
Helsingborg vill dock fortfarande delta i den referensgrupp av 
ekokommuner som ska bildas i projektet. Projektet är på ett år och 
ska vara färdigt december 2012. Projektledare i Karlskrona föreslås 
bli Aida Zubic. Ekokommunernas samordnare Kenneth Gyllensting 
kommer att bistå i projektet. En arbetsgrupp med representanter från 
kommunens förvaltningar och en referensgrupp med andra 
ekokommuner kommer att bildas. Ambitionen är att materialet ska 
kunna användas i alla landets kommuner. 

  
Projektet stämmer mycket bra in i det arbete med miljöprogram och 
miljöbudget som Karlskrona redan påbörjat. Det stämmer också bra 
med redan fattade beslut. I Karlskrona kommuns miljöpolicy står det i 
inledningsparagrafen: ”Vi ska i all verksamhet och vid alla beslut 
främja biologisk mångfald, hushålla med naturresurser och sträva 
efter att åstadkomma ett fungerande kretslopp. Detta gäller även i de 
fall där miljöpåverkan av kommunens verksamhet hamnar utanför 
kommungränsen, såväl lokalt som globalt.” För att få en gemensam 
inriktning på besluten krävs någon form av checklista så att man 
enkelt kan bedöma om det fattade beslutet leder utvecklingen åt rätt 
håll.     Forts. 
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§ 74 Forts. 

 Uppstart av miljöprojektet ”Självklart inför alla beslut”. 
 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 

att Miljöstrategiska enheten genomför projektet ”Självklart inför alla 
beslut” och att kommunstyrelsens arbetsutskott agerar styrgrupp för 
projektet. 

  
 ___ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              6 mars 2012 34 

 

 
 
Samtliga nämnder/bolag                                                    KS2012.10.251 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 75 
Bokslut för år 2011 för Karlskrona kommun och den samlade 
verksamheten 
 
Ordförande beslutar 

 
1. att ärendet utgår, samt 
 
2. att ärendet redovisas på kommunstyrelsen sammanträde i april 
2012.  

 ______ 
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Kommunfullmäktige    KS2012.50.003 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 76 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen. 

 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 januari 
2012, § 7, att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för ett 
Näringslivsbolag. Beslutet innebär att näringslivsenheten förs över 
från kommunledningsförvaltningen till Näringslivsbolaget och att 
bolaget även får i uppdrag att svara för turismverksamheten. Enligt de 
fastställda ägardirektiven ska bolaget arbeta operativt för 
nyföretagande och näringslivets utveckling i Karlskrona kommun. Det 
långsiktiga strategiska arbetet kommer emellertid att finnas kvar på 
kommunledningsförvaltningen. Med anledning av att det operativa 
arbetet kring näringslivsfrågor nu lyfts från 
kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen behöver 
reglementet för kommunstyrelsen revideras. Det föreslås därvid att 
det i 7 § och 24 § i reglementet klargörs att kommunstyrelsen handhar 
de strategiska frågorna kring näringsliv och turism. 

 
Vidare föreslås ett tillägg till § 7 genom vilket det tydliggörs att 
kommunstyrelsen har ansvar för kommunens statistik.  För att 
kommunen ska kunna få tillgång till statistiskt material från SCB som 
inte sekretessgranskats bör uppgifterna även hos kommunen 
omfattas av statistiksekretessen. En förutsättning för att 
statistiksekretess ska gälla är att myndigheten har en särskild 
verksamhet som avser framställning av statistik. Sådan verksamhet 
kan t ex anses föreligga om den nämnd som ska svara för databasen 
uttryckligen enligt reglemente har ansvaret för kommunens statistik. I 
Karlskrona kommun ligger ansvaret för statistikbearbetning mm på 
kommunledningsförvaltningen. Arbetet bedrivs på ett sådant sätt att 
statistiksekretess kan anses föreligga. Detta måste dock formaliseras 
genom en justering av kommunstyrelsens reglemente så att ansvaret 
för kommunens statistik tydligt anges.   

   
  Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
  kommunfullmäktige besluta 
 

att fastställa det upprättade reglementet för kommunstyrelsen i 
Karlskrona kommun 
_____ 

 



 
                                                                                                   
                                                                                                              6 mars 2012 36 

 

 
 
Kommunfullmäktige                                                   KS2012.25.293 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 77 
AB Karlskronahems begäran om utökat investeringsutrymme 
och utökning av låneramen avseende särskilt boende 
Vedebylund.  
 
VD Karlskronahem Per Myrbeck föredrar ärendet. 
  
Bakgrund 
Äldreförvaltningen planerar för ett nytt äldreboende i Vedebylund på 
den s.k. handelsträdgårdstomten. Planering för etableringen har 
genomförts tillsammans med AB Karlskronahem och Tekniska 
förvaltningen och inflyttning är planerad till sista tertialet 2013. Det 
nya boendet kommer att uppfylla äldrenämndens ramprogram för 
boende-, livs- och omsorgsmiljö. 
  
Det särskilda boendet kommer att inrymma 48 lägenheter, 
gemensamhetsutrymmen samt en träffpunkt.  De 48 lägenheterna ska 
ersätta lika många bostäder i andra enheter då boendestandarden 
där inte är av tillräckligt hög kvalitet. Äldrenämnden har i sin 
internbudget år 2013 avsatt medel motsvarande 4 mnkr till följd av 
merkostnader under en övergångstid. I övrigt beräknas det nya 
boendet inte medföra några ökade kostnader för äldrenämnden.  
 
Utökat investeringsutrymme AB Karlskronahem 
AB Karlskronahem beräknar investeringskostnaden till ca 90 mnkr. 
Bolaget begär 65 mnkr i utökad investeringsram fördelat på 40 mnkr 
för år 2012 och 25 mnkr för år 2013. Genom att göra omprioriteringar i 
sin befintliga investeringsram motsvarande 25 mnkr görs inte 
investeringsframställan motsvarande hela det beräknade 
investeringsbeloppet.  
Totalt investeringsutrymme för bolaget blir då 101 mnkr för år 2012 
och 75,5 mnkr för år 2013. 

     Forts. 
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§ 77 Forts. 
AB Karlskronahems begäran om utökat investeringsutrymme 
och utökning av låneramen avseende särskilt boende 
Vedebylund.  
 
Utökad låneram AB Karlskronahem 
Av den beräknade investeringen på 90 mnkr beräknas bolaget kunna 
finansiera 28 mnkr med egna medel. Behovet av utökad låneram 
uppgår därmed till 62 mnkr. Vilket innebär att bolagets nya låneram 
uppgår till 1 476,5 mnkr.  
 
AB Karlskrona Moderbolags bedömning  
Moderbolaget har berett ärendet och bedömt att såväl ägardirektivens 
soliditetskrav om 17 % samt ett positivt resultatkrav om 2 % av 
omsättningen efter finansiella poster kommer att uppnås efter 
investeringen. Risken för AB Karlskronahem bedöms vara liten då det 
särskilda boendet i sin helhet kommer att hyras av Karlskrona 
kommun (äldreförvaltningen via tekniska förvaltningen). 
Karlskronahems inriktning är att hyreskontrakts längd uppgår till 
mellan 15 och 20 år samt att resultatkravet beaktas i 
hyresförhandlingen med kommunen.  
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning  
Kommunledningsförvaltningen har beställt en utredning/kalkyl av 
revisionsfirman Ernst & Young för att säkerställa att det faktum att 
kommunen kan lyfta 100 % av investeringsmomsen direkt vid 
investeringstillfället mot att Karlskronahem endast kan lyfta den del av 
momsen som inte hänför sig till stadigvarande bostäder (ca 30 %) inte 
innebär en fördyrning för kommunen.   
Utredningen visar att det är kostnadsneutralt för kommunen att låta 
Karlskronahem stå för investeringskostnaden då kommunen erhåller 
ersättning med 18 % av lokalkostnaderna som kompensation för 
ökade kostnader till följd av den dolda momsen.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att äldrenämnden har 
avsatt medel i sin internbudget 2013 för omkostnader av 
engångskaraktär samt att det nya boendet därefter inte beräknas 
innebära en merkostnad för nämnden samt att Moderbolaget 
bedömer att ägarens soliditets- och resultatkrav på Karlskronahem 
kommer att kunna uppfyllas efter investeringen och har inget att erinra 
mot detta. Kommunledningsförvaltningen förutsätter att 
hyreskontraktet mellan kommunen och AB Karlskronahem saknar 
klausul om restvärde. 
 
Begäran om en utökning av Karlskronahems låneram innebär att den 
ram för utlåning som kommunfullmäktige fattade beslut om 2011-06-
21 § 104 ” Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela 
Karlskrona kommuns samlade verksamhet” inte är tillräcklig.  
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§ 77 Forts. AB Karlskronahems begäran om utökat 
investeringsutrymme och utökning av låneramen avseende 
särskilt boende Vedebylund. 
 
Då AB Karlskronahem planerar ytterligare investeringsprojekt som 
tarvar ytterligare utökning av låneramen med 75 mnkr och att 
Affärsverken begär utökning av sin låneram med 142,5 mnkr för år 
2012 kommer den samlade verksamhetens lånebehov att hanteras 
som ett särskilt beslutsärende. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1.att utöka AB Karlskronahems investeringsbudget för år 2012 med 
40 mnkr till 101 mnkr och för år 2013 med 25 mnkr till 75,5 mnkr. 
 
2. att utöka AB Karlskronahems låneram från 1 414,5 mnkr till 1 476,5 
mnkr och att därmed höja den av kommunfullmäktige beslutade 
ramen för den samlade verksamhetens externa upplåning år 2012 
med motsvarande belopp. 
 
___ 
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Kommunfullmäktige    KS2012.25.293 
Akten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 78 
AB Karlskronahems begäran om utökat investeringsutrymme och 
utökning av låneramen avseende uppförande av flerbostadshus på 
Vedebylund.   
 
VD Karlskronahem Per Myrbeck föredrar ärendet. 
 
Bakgrund 
Förutom ett nytt äldreboende i Vedebylund på den s.k. 
handelsträdgårdstomten planerar Karlskronahem för ytterligare 
byggnationer bestående av flerbostadshus på tomterna Vedebylund 
1:1 och Vintern 4. I en första etapp avser bolaget att bygga 
flerbostadshus på tomten Vedebylund 1:1. Bolaget avser att senare 
återkomma med ytterligare projekt som avser tomten Vintern 4.   
 
Flerbostadshusen i etapp 1 kommer att bestå av två punkthus. Det 
ena punkthuset som kommer att ha sju våningar beräknas byggas 
under hösten 2012 och under 2013. Det andra punkthuset om sex 
våningar planeras till allra största delen att uppföras under år 2013. 
Det första huset avses blockförhyras av en kooperativ förening medan 
inriktningen för det andra huset är ”vanliga hyresrätter”. 
  
Upphandlingens kvalificeringsfas pågår och den selektiva 
upphandlingen för de kvalificerade entreprenörerna kommer att pågå 
under mars – juni 2012. Upphandlingen är villkorad av att nödvändiga 
politiska beslut fattas. 
 
Utökat investeringsutrymme AB Karlskronahem 
AB Karlskronahem beräknar investeringskostnaden till 75 mnkr. 
Största delen av investeringen kommer att ske 2013. Bolaget begär 
75 mnkr i utökad investeringsram för år 2013. Totalt 
investeringsutrymme för bolaget blir då 101 mnkr för år 2012 och 
150,5 mnkr för år 2013 inklusive det särskilda boendet som 
behandlas i särskilt ärende.   Forts. 
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§ 78 Forts. 
AB Karlskronahems begäran om utökat investeringsutrymme 
och utökning av låneramen avseende uppförande av 
flerbostadshus på Vedebylund. 
 
Utökad låneram AB Karlskronahem 
Av den beräknade investeringen på 75 mnkr beräknas bolaget inte 
kunna finansiera något med egna medel. Behovet av utökad låneram 
uppgår därmed till 75 mnkr. Vilket innebär att bolagets behov av ny 
låneram uppgår till 1 551,5 mnkr inklusive det särskilda boendet. 
 
AB Karlskrona Moderbolags bedömning av AB Karlskronahems 
investering  
Moderbolaget har berett ärendet och bedömt att ägardirektivens 
soliditetskrav om 17 % kommer att uppnås efter investeringen. 
Moderbolaget framhåller i sin beredning av ärendet att bolagets 
investeringar uteslutande skall leda till resultatförbättringar. 
Moderbolaget förutsätter därför att investeringen är lönsam och att 
bolagets resultat inte påverkas negativt. Vidare framhåller 
Moderbolaget att försäljningar kontinuerligt skall prövas och 
aktualiseras om en försäljning skulle leda till förbättringar av bolagets 
långsiktiga resultat. I Moderbolagets beredning har ingått en muntlig 
föredragning av AB Karlskronahems VD där det framgick att 
Karlskronahems styrelse gör bedömningen att investeringen i 
flerbostadshus kommer att påverka bolagets resultat positivt.  
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning  
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Moderbolaget bedömer 
att ägarens soliditetskrav på Karlskronahem kommer att kunna 
uppfyllas efter investeringen. Vidare förutsätter Moderbolaget, att 
ägardirektivets positiva resultatkrav om 2 % av omsättningen efter 
finansiella poster kommer att uppnås efter investeringen. Särskild 
riskbedömning av den affärsmässiga risken har inte gjorts av 
kommunledningsförvaltningen, utan det förutsätts att det gjorts i såväl 
AB Karlskronahem som i Moderbolaget.  
 
Begäran om en utökning av Karlskronahems låneram innebär att den 
ram för utlåning som kommunfullmäktige fattade beslut om 2011-06-
21 § 104 ” Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela 
Karlskrona kommuns samlade verksamhet” inte är tillräcklig. Då  
AB Karlskronahem planerar ytterligare investeringsprojekt som tarvar 
ytterligare utökning av låneramen och även Affärsverken begär 
utökning av sin låneram för år 2012 kommer det samlade lånebehovet 
att hanteras som ett särskilt beslutsärende. 
   Forts. 
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§ 78 Forts. AB Karlskronahems begäran om utökat 
investeringsutrymme och utökning av låneramen avseende 
uppförande av flerbostadshus på Vedebylund. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
1. att AB Karlskrona Moderbolag senast april 2012 presenterar för 
kommunfullmäktige hur Karlskronahem arbetar med ägardirektiven 
avseende försäljningar av bolagets tillgångar  
    
 
2. att att utöka AB Karlskronahems investeringsbudget för år 2013 
med 75 mnkr till 150,5 mnkr avseende byggnation av flerbostadshus   
 
3. att utöka AB Karlskronahems låneram till 1 551,5  mnkr och att 
därmed höja den av kommunfullmäktige beslutade ramen för den 
samlade verksamhetens externa upplåning år 2012 med motsvarande 
belopp. 
 
______ 
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Kommunfullmäktige                                                   KS2012.53.107 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 79 
Förvärv av Karlskrona Nät ABs fibernät. 
 
VD Affärsverken Jan Svensson föredrar ärendet. 
 
Bakgrund 
Affärsverkens styrelse beslöt den 18 december 2011 att hemställa 
hos AB Karlskrona Moderbolag att godkänna förvärv av fibernät från 
Karlskrona Nät AB samt att begära att Moderbolaget begär hos 
kommunfullmäktige att godkänna att Affärsverken övertar ansvar för 
två avtal. 
 
Affärsverken kommer att förvärva fibernätet till en bruttoköpeskilling 
om 43,8 mnkr. I samband med att förvärvet genomförs kommer den 
del av nätet som finns i Karlshamns kommun samt i delar av Ronneby 
kommun att vidareförsäljas till Karlshamns Energi AB enligt träffade 
överenskommelser för 8 mnkr.  
Vidare kommer IP-Only, som idag äger Karlskrona Nät, att förhyra 
viss kapacitet av fibernätet motsvarande de avtal som man har idag, 
under dess återstående avtalsperiod. För detta kommer IP-Only att 
erlägga ett engångsbelopp om 12,1 mnkr. 
Affärsverkens nettolikvid för förvärvet kommer att uppgå till ca 24 
mnkr.  
 
Moderbolaget har berett ärendet och bedömt den utifrån 
Bolagsordning och ägardirektiv, affärsmässig samhällsnytta och 
lokaliseringsprincipen. 
 
I samtliga fall stämmer förvärvet med de ovan nämnda delarna. 
Eftersom förvärvet gäller fibernät i Blekinge, så är det av vikt att 
betona att det finns en begränsning i just lokaliseringsprincipen. 
Lokaliseringsprincipen hindrar i sig inte att kommunen eller dess 
bolag engagerar sig i en anläggning utanför kommunens geografiska 
område där ägandet behövs för den egna kommunen och är till nytta 
för medborgarna i Karlskrona kommun. Samtidigt ligger emellertid en 
begränsning i lokaliseringsprincipen i det att fibern inte får användas 
till att sälja tjänster eller att vara kommunikationsoperatör i någon 
annan kommun.  

     Forts. 
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§ 79 Forts. 
Förvärv av Karlskrona Nät ABs fibernät 
Kommunledningsförvaltningens bedömning av förvärvet 
Med Affärsverkens och Moderbolagets bilagda handlingar som 
underlag, så görs följande bedömning av förvärvet. 
Ur ett näringslivsperspektiv är företagandet på landsbygden en viktig 
del av Karlskrona kommuns utveckling. För att företag på 
landsbygden ska kunna bedriva verksamhet på samma villkor som 
företag i tätorterna krävs bredband med hög tillförlitlighet och hög 
överföringskapacitet.  
För en levande landsbygd är det också viktigt att säkerställa telefon, 
larm, TV och internetbaserade tjänster som idag är en naturlig del av 
vardagen för att handla, boka resor och utföra tjänster över nätet. 
Internetbaserade tjänster utvecklas ständigt och behovet av många 
samtidiga uppkopplingar är idag normalt i många hushåll vilket 
konstant ger ökade krav på bredband med hög tillförlitlighet och hög 
överföringskapacitet. 
 
Inom hälsa och omsorgsområdet förväntas en snabb utveckling där 
system för övervakning och rådgivning förlitar sig på en tillförlitlig 
bredband och det är också en förutsättning för att medborgare i 
kommunen, i tätorter såväl som på landsbygden, ska kunna nyttja 
kommunens självservice via Karlskrona.se. Arbetet med att ta fram 
fler e-tjänster pågår i kommunen och är en viktig kanal för 
medborgarens och företagares kontakt med kommunen och för att ta 
del av kommunens service  
 
Ett fibernät är en framtidsäkrad teknik för att klara dessa krav och vid 
näringslivsenhetens kontakter med företag på landsbygden är just 
tillgång till fibernät en ständigt återkommande fråga. 
 
Enligt kommunens IT infrastrukturprogram är målet att 90% av alla 
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s 
senast 2020. Arbetet med de strategiska åtgärderna som finns i 
programmet pågår och det finns b.la en process som beskriver stegen 
för att etablera bredband på landsbygden. Näringslivsenheten driver 
just nu ett projekt där boende utanför tätorterna får stöd och 
uppmuntras att bygga ”byanät” eller bilda ekonomiska föreningar för 
att bygga fibernät. Intresset har varit stort och det är i dagsläget runt 
30 föreningar som har påbörjat arbetet med att planera och bygga 
egna byanät för att säkra samhällets behov av datakommunikation.  
 
Med ett ägande inom kommunkoncernen blir det lättare att planera för 
utbyggnad, anslutning av byanät och att säkerställa redundans av 
fibernätet. Det innebär också ett ökat krav på att ansluta de 
samhällsföreningar som är på gång eller planerar att bygga egna 
byanät då antalet leverantörer av svartfiber minskar.  
   Forts. 
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§ 79 Forts.  
Förvärv av Karlskrona Nät ABs fibernät 
Det kommer också ställas höga krav på tydlig svartfiber prissättning 
om kommunkoncernen blir ägare till det välutbyggda fiberstamnät 
som finns i Karlskrona kommun. 
 
Förvärvet är således ett stöd för kommunens strategiska arbete med 
såväl näringslivs, som landsbygdsfrågor. 
 
För att finansiera förvärvet behöver Affärsverken en utökad 
investeringsram 2012 med 36 mnkr. Rent likvidmässigt blir effekten 
24 mnkr, och denna kommer att finansieras genom upptagande av 
lån. Det förvärvade fibernätet kommer att ingå som en del i 
Affärsverkens affärsområde Stadsnät, där affärsplan samt 
investeringsbudget för detta affärsområde kommer att hanteras i 
särskild ordning. En preliminär bedömning beträffande de årliga 
investeringsbehoven inom affärsområdet är att de beräknas uppgå till 
ca 6 mnkr.  
Särskild riskbedömning av den affärsmässiga risken har inte gjorts, 
utan förutsätts att det gjorts i såväl Affärsverken som i Moderbolaget. 
 
Som en följd av begäran av förvärvet av fibernät, så har en 
genomgång gjorts tillsammans med Affärsverken beträffande 
Affärsverkens behov av låneram för finansiering av förvärvet, men 
även övriga pågående investeringar, som bland annat 
Kraftvärmeverket. Denna bedömning som gjort innebär en höjning av 
det befintliga låneutrymmet från 1 257,5 mnkr till 1 400 mnkr. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att godkänna Affärsverken Karlskrona ABs förvärv av fibernät från 
Karlskrona Nät AB i enlighet med bifogade handlingar, under 
förutsättningar att Karlshamns Energi AB förvärvar fibernätet i 
Karlshamns kommun 
 
2. att utöka Affärsverken Karlskrona ABs investeringsbudget för 2012 
med 36 mnkr avseende förvärvet av fibernätet 
 
3. att godkänna att Affärsverken Karlskrona AB övertar ansvaret i 
tecknade avtal om operatörsneutralt bredband i Karlskrona från 2004-
06-02 samt Avtal om operatörsneutralt bredband på mindre orter i 
Karlskrona Fas 2 från 2006 
 
4.att utöka Affärsverken Karlskrona ABs låneram från 1 257,5 mnkr 
till 1 400 mnkr   

 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS2011.218.041 
Akten 
 

 
 
 
 
 
§ 80  
Kommunfullmäktiges ramar för upplåning, utlåning och 
borgensteckning år 2012. 
 
Kommunfullmäktige har 2011-06-21 § 104 fastställt ramen för den 
samlade verksamhetens externa upplåning till 4 586 mnkr i enlighet 
med bilaga 3 i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige fastställde då 
även individuella ramar för kommunens utlåning till och 
borgensteckning för respektive helägt bolag. 
 
Med anledning av AB Karlskronahems investering i nytt äldreboende 
samt flerbostadshus i Vedebylund samt Affärsverken AB:s investering 
i kraftvärmeverk och fibernät är den fastställda ramen avseende den 
samlade verksamhetens externa upplåning inte tillräcklig, utan 
behöver utökas med 240 mnkr till 4 826 mnkr år 2012.  
Inom ramen för den externa upplåning skulle då Affärsverken AB:s 
låneram utökas med 142,5 mnkr till 1 400 mnkr, AB Karlskronahems 
ram utökas med 137 mnkr till 1 551,5 mnkr samtidigt som Kruthusen 
företagsfastigheter AB:s ram minskas med 39,5 mnkr till 590,5 mnkr.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa angivna ramar för upplåning, utlåning och 
borgensteckning i enligt med bilaga- KF ramar för upplåning, utlåning 
och borgensteckning år 2012 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                       KS2011.493.610                             
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 81 
Motion om skola utan hemläxor 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 av 
Christina Mattisson (S). Förslaget är att utreda möjligheten att införa 
läxhjälp i skolan. Motionen ställer frågan, varför får eleverna 
hemläxor? 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 januari 
2012 § lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
skolan har av tradition haft hemläxor som en del av de arbetsmetoder 
som har sitt syfte i att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter.  
 

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
 att motionen om en läxfri skola i Karlskrona kommun avslås. 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 februari 2012 
tillstyrkt förslaget. 
 

Yrkande 
Christina Mattisson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar på 
återremiss av ärendet eftersom de inte anser att de fått svar på frågan 
om läxhjälp i skolan i motionen. 
 
Camilla Brunsberg (M) och Börje Dovstad (Fp) yrkar bifall på 
allmänna utskottets förslag 
 
Propositionsordning 

 Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
 återmitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
 avgöras i dag 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att motionen avslås. 
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Kommunfullmäktige    KS2010.1481.846 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 82 
Svar på medborgarförslag: Flytta gästhamnsverksamheten till 
turist- eller näringslivsenheten. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 
oktober 2010, § 144 av Lars Erik Blomqvist. Förslaget är att  

 
1. att hyresintäkter från bryggplatser eller från privata båtplatser  
inte skall användas för att täcka underskott som gästhamns-
verksamheten genererar. Intäkter bör gå till underhåll, 
 

  2. att gästhamnsverksamheten skall flyttas från tekniska nämndens 
  hamnavdelning till turist- eller näringslivsenheten, gärna som en  

egen resultatenhet. Den nya ansvariga enheten får i sin tur ”köpa in” 
tjänster från hamnavdelningen för underhåll och service, samt 
 
3. att näringslivet bör kopplas in för att bl.a. skapa olika typer av 
rabatter som kan erbjudas besökande gäster. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 januari 2012, § 7, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
 
1. Avsikten är att över tid eftersträva kostnadstäckning inom varje 
verksamhetsdel. När det gäller hela fritidsbåtssektorn har kommunen 
ambitionen att utveckla både kvalitet och omfattning av fasta 
båtplatser och gästhamnsplatser.  
 
2.  En nyligen genomförd utredning ”Utveckling av hamnar inom 
Blekinge Arkipelag” ligger till grund för ett strategiarbete som nu 
startats och som bland annat kommer behandla skärgårds-
hamnarnas utveckling och var i kommunens organisation ansvaret för 
gästhamnar ska ligga. De organisatoriska formerna kommer 
kommunen att se över i det fortsatta arbetet. Ett utökat engagemang 
från turist- och näringslivsenheten är önskvärt för att bättre utveckla 
kommunens möjliga potential inom gästhamnsområdet. 
      Forts. 
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 § 82 Forts. 

Svar på medborgarförslag: Flytta gästhamnsverksamheten till 
turist- eller näringslivsenheten. 

 
3.  Denna del av medborgarförslaget kommer kommunens 
näringslivsenhet att aktualisera i sina kontakter med kommunens 
handelsföretag. 

 
Vid besvarandet av medborgarförslaget har samråd skett med 
kommunens näringslivsenhet. 

  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 

 
  ______ 
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Kommunfullmäktige                                                    KS2011.119.339 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 83 
Svar på medborgarförslag avseende soptunnor i Ekebacken 
Lyckeby. 

    
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 
mars 2011, § 21 av Katarina Sellgren. Förslaget är att det skall sättas 
ut soptunnor i Ekebacken för hundlatrin och skräp. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 januari 2012,§ 6, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att platsen är 
välbesökt av allmänheten och skolklasser och har idag en 
papperskorg vid uppfarten från Gärdesvägen.  

 
Behovet av fler soptunnor för hundlatrin och skräp är uppenbart och 
därför avser tekniska förvaltningen att utöka antalet soptunnor i 
Ekebacken. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att bifalla medborgarförslaget.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  bifalla medborgarförslaget. 
  
______ 
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§ 84 
Anmälningsärende 
 
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län 
Beslut 2012-02-01, dnr 214-3594-11, förordnande till notarius 
publicus. 
Skrivelse 2012-01-12, dnr 114-2012, länsstyrelserna skärper och 
utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn. 

  3. Sveriges kommuner och landsting  
a) 12:03 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 83, fråga om tre polisers 
uppdrag som ledamöter i socialnämnden i samma kommun som de är 
yrkesverksamma är förtroendeskadliga bisysslor om offentlig 
anställning. 

 b) 12:04 Lärarlyftet II. 
c) 12:05 Redogörelse för överenskommelse om ändringar av KAP-KL 
m.m. 

 d) 12:06 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016. 
e) Nyckeltal energi och klimat- byggnader, transporter och utsläpp i 
kommuner och landsting. 

 f) Nya styrdokument för Sveriges kommuner och landsting. 
4. Svar på remiss om uppföljning av tillsyn av bredbandsutbyggnad 
med statligt stöd. 
5. Migrationsverket, ändrad rutin för anvisning av ensamkommande 
barn. 
6.  Delegationsbeslut avseende kameraövervakning gällande 
Karlskrona station. 

  7.Namninsamling ”rädda Karlskrona landsbygdsskolor”. 
 8. Skolinspektionen, beslut efter kvalitetsgranskning av 

modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning av nationella 
minoritetsspråken i Karlskrona kommun.  
9. Uppföljning januari 2012 och prognos 2012 och konsekvenser 2013 
och framåt för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. 
     Forts. 
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§ 84 forts 

    Anmälningsärende 
   
  10.Revisionen, PM grundläggande granskning/hearing avseende 

kommunens säkerhetsarbete, kris- och katastrofplanering. 
  11. Skrivelse avseende överklagan av Trafikverkets beslut om 

fastställelse av ny turlista för Aspöfärjan. 
    12. Attestlista för serviceförvaltningen 2012-01-25. 
    13. Svar på skrivelse om bidrag i samband med Europamästerskapen 

 i Badminton 2012.  
  14. Skrivelse om att länsstyrelserna skärper och utvecklar sin alkohol- 

och tobakstillsyn. 
  15. Ekonomisk uppföljning per den 31 januari 2012 för 

kommunstyrelsen/serviceförvaltningen. 
  16. Svar på remiss om anmälan om vattenverksamhet, Karlskrona 

2:1.  
   17. Protokoll 2011-12-16, Cura individutveckling. 
   18. Protokoll 2012-01-25, Cura individutveckling. 

     19. Skrivelse/mail angående Strömsbergs skola, Skrävle skola, 
Sturkö skola, samt öppna förskolan.  
 
______ 
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Region Blekinge    KS2012.74.106 
Handläggare 
Akten  

 
 
 
 
 
 
 
§ 85 
Yttrande över motion om ändring av Region Blekinges 
förbundsordning   

 
Till Region Blekinge har inkommit en motion om att ändra Region 
Blekinges förbundsordning så att förbundets säte ändras från 
Karlskrona till Ronneby. Region Blekinge har sänt ärendet på remiss 
till förbundsmedlemmarna för att få respektive medlems synpunkter 
på den föreslagna ändringen.  

 
Karlskrona kommuns uppfattning är att Region Blekinge alltjämt bör 
ha sitt säte i Karlskrona som länets största kommun med närmare 
hälften av länets invånare. En lokalisering till Karlskrona innebär 
också en närhet till de andra regionala instanserna, Landstinget och 
Länsstyrelsen.  Mot bakgrund av det inledda arbetet med 
regionbildningen 2019 finner kommunen det även vara mindre 
lämpligt att i dagsläget ändra Region Blekinges säte.    

   
Yrkande 
 
Camilla Brunsberg (M), Börje Dovstad (Fp) och Christina Mattisson 
(S) yrkar bifall på kommunledningsförvaltningens förslag. 

 
  Kommunstyrelsen beslutar:  
 
  att till Region Blekinge inlämna kommunledningsförvaltningens  
  förslag till yttrande som svar på remissen. 

 
______ 
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Personalenheten     KS2011.104.023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 86  
 Anställning av förvaltningschef för handikappförvaltningen 
 
 Kommunstyrelsens presidium har i samråd med representanter för 
 kommunledningsförvaltningen, handikappförvaltningen samt fackliga 
 organisationer genomfört rekryteringsarbete i syfte att rekrytera ny 
 förvaltningschef till handikappförvaltningen. 
 
 
 Kommunstyrelsen beslutar  
 
 att förordna Claes Wiridén, som förvaltningschef för 
 handikappförvaltningen fr o m 2012-04-01 t o m 2017-03-31. 
 

______ 
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 § 87  
 Övrigt 
 Skrivelse om föreningsdrivna avfallsstationer 
  
 Christina Mattisson (S) ställer en fråga om en skrivelse som handlar 
 om föreningsdrivna avfallsstationer.  
   
 En ekonomisk uppföljning månadsvis av kommunens verksamhet
  
 Christina Mattisson (S) menar att det ekonomiska läge som 
 kommunen just nu befinner sig i vore det önskvärt med månatliga 
 uppföljningar av ekonomin. 
 
 Ordförande svarar att det är fullt möjligt men att det har prövats 
 tidigare i kommunen med blandat resultat. Uppföljningarna 
 blir inte så fullständiga som man skulle önska. 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 tisdagen den 31 januari 2012, kl 08.30-11.15  13.30-14.15 

Sammanträdet ajourneras kl 11.15-13.30, kl 13.35-13.40, kl 13.55-
14.05 

 
Beslutande: Ordförande  Camilla Brunsberg (M)  
 1:e vice ordf. Mats Lindbom (C)  
 2:e vice ordf. Christina Mattisson (S) 
   
Ledamöter  Patrik Hansson (S) 
  Elina Gustafsson (S)  
  Yvonne Sandberg Fries (S) 

Sophia Ahlin (M)  
Jan Lennartsson (M)  
Carl-Göran Svensson (M)  
Ola Svensson (SD)  
Börje Dovstad (FP) 

  Sofia Bothorp (MP) 
  Åsa Gyberg Karlsson (V)  
  Tommy Olsson (KD) kl 08.30-11.15 §§ 31 
Tjänstgörande ersättare Oscar Dyberg (S)  
  Billy Åkerström (KD) kl 13.30-14.15 §§ 32-55 

  
Närvarande  ersättare Lisbeth Bengtsson (S)  
  Håkan Eriksson (S) kl 08.30-11.15 §§ 31 
  Patrik Enstedt (S) 
  Nicklas Platow (M)  
  Emma Swahn- Nilsson (M) 
  Arnstein Njåstad (M) 
  Peter Glimvall (M) kl 08.30-11.15 §§ 31 
  Bruno Carlsson (SD)  
  Anna Ekström (FP)  

Maria Persson (C)  
  Ulf Hansson (V)   
  Billy Åkerström (KD) kl 08.30-11.15 §§ 31 
  Björn Gustavsson (MP) kl 09.20-11.15 del av §§ 31 
    
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
  Ekonomichef Mats Sellfrid 
  Informationschef Ulla Nelson  
  Kommunjurist Maria Thuresson 
  Förvaltningschef Anette Lirsjö 
  Personalchef Anneli Ekström  
  Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman 
  Arbetsmarknadschef Doris Larsson kl 09.00-10.55 

§§ 31 
  Sektionschef Margaretha Jansson kl 09.00-10.55 §§ 

31 
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  Utvecklingschef Tommy Rönneholm kl 09.00-10.35 

§§ 31 
  Miljöstrateg Aida Zubic kl 10.55-11.05 §§ 31 
  Stf informationschef Thomas Johansson kl 08.30-

09.00 §§ 31 
 
Övriga   Projektledare Lena Folkesson från 

Gotlandsakademin  
  kl 08.30-09.00 §§ 31 
     Projektledare Jörgen Wessman från   

Gotlandsakademin kl 08.30-09.00 §§ 31 
  
Utses att justera Ola Svensson (SD) 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 31-55
  Elisabeth Arebark 
 
 
   
Ordförande  ………………………………………  
  Camilla Brunsberg  
 
 
Justeringsledamot ………………………………………  
  Ola Svensson 
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den      februari 2012 anslagits på 
kommunens anslagstavla, intygar 
 
Elisabeth Arebark…………………………….. 
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§ 31 
Informationer och föredragningar 

 
1. Karlskrona kommuns visionsarbete, föredras av projektledare 
Jörgen Wessman och Lena Folkesson från Gotlandsakademin.  

  
 2. Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för jobb istället för 

bidrag, föredras av arbetsmarknadschef Doris Larsson, sektionschef 
Margaretha Jansson, Utvecklingschef Tommy Rönneholm.  

   
 3. Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för nolltolerans mot 

ungdomsarbetslösheten, föredras av arbetsmarknadschef Doris 
Larsson, sektionschef Margaretha Jansson, utvecklingschef Tommy 
Rönneholm.  

 
4. Projektplan för framtagande av Miljöprogrammet för Karlskrona 
kommun, föredras av miljöstrateg Aida Zubic.  
_____ 
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Kommunala uppdrag                                                                      
Berörd nämnd 
De valda 
Akten 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 32 
Kommunala val. 
 
Ledamot Patrik Hansson föreslår Oscar Dyberg (S) som ersättare för 
Christina Mattisson i kommunstyrelsens allmänna utskott.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  Oscar Dyberg (S) väljs som Christina Mattissons ersättare i 
kommunstyrelsens allmänna utskott. 
_____  
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Serviceförvaltningen                                                                     KS.SEF2011.77.622 
Upphandlingsenheten 
Kostchef 
Akten  
 
 

§ 33 
Tillägg till ärende KS.SEF.2011.77.622  angående att ej lämna 
egenregi- anbud. 
 
Kommunstyrelsen tog den 11 maj 2011 beslut att ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av 
extern måltidsservice i Rosenholmsområdet för elever inom 
grundskola och gymnasieskola.  
 
Enligt Kommunalt konkurrensprogram antagit av kommunfullmäktige 
2007-06-02 § 91 skall i samband med konkurrensutsättning beslut tas 
huruvida egenregi ska beredas möjlighet att lämna anbud eller ej. Då 
detta ej tydliggjordes i beslutet som togs den 11 maj 2011, behöver 
ett tilläggsbeslut gällande egenregi- anbud göras. 
 
På grund av både avsaknad av kommunalt kök och 
serveringsmöjligheter på Rosenholmsområdet förordas inget 
egenregi- anbud. 
 
Upphandlingsunderlaget är sedan en tid tillbaka färdigt för 
annonsering.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 

 att  egenregi- anbud ej skall lämnas i upphandlingen gällande 
skolmåltider i Rosenholmsområdet. 

 ______ 
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Kommunledningsförvaltningen                                                        KS2011.172.140 
Akten 

   
 
 
 
 
§ 34 
Karlskrona kommuns visionsarbete. 
 
 
Projektledare Jörgen Wessman från Gotlandsakademin och stf 
informationschef Thomas Johansson föredrar ärendet. 
 
Information om följande: 

• Nuläge, 
• Underlag för att fram visionsförslag för dialog, 
• Arbetsdag 7 februari 2012, 
• Delar ur underlaget, 
• De fem hörnstenarna, 
• Tidslinje, 
• Kommunikationsbehov, 
• Kanaler, 
• Inför mötena, 
• Intervjupersoner och politiker, 
• Webben & sociala medier, 
• Bilder och bildspråk, samt 
• Möten. 

  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
_____ 
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Arbetsmarknadschef  KS.2011.413.030 
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden 
Arbetsgruppen 
Akten 

 
 
§ 35 

 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för jo bb istället för 
bidrag.  

   
 Arbetsmarknadschef Doris Larsson, sektionschef Margaretha 

Jansson och utvecklingschef Tommy Rönneholm föredrar ärendet. 
 

Information om följande: 
• Vad gör vi i dag,  
• Goda exempel, samt 
• Vad kan vi göra mer. 

 
 
 Yrkande 
 Christina Mattisson (S) yrkar att redovisningen tas till dagens 

protokoll, att uppdra till arbetsgruppen att senast till kommunstyrelsen 
i april 2012 återkomma med konkreta förslag till åtgärder, samt att 
redovisa eventuella ekonomiska konsekvenser av förslagen. 

 
 Mats Lindbom (C) yrkar bifall på Christina Mattissons yrkanden. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

 1. att  redovisningen tas till dagens protokoll,  
 
 2. att  uppdra till arbetsgruppen att senast till kommunstyrelsen i april 

2012 återkomma med konkreta förslag till åtgärder, samt  
 
 3. att  redovisa eventuella ekonomiska konsekvenser av förslagen. 

_______ 
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Arbetsmarknadschef  KS.2011.435.030 
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden 
Arbetsgruppen 
Akten 

 
 
§ 36 

 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för no lltolerans 
mot ungdomsarbetslösheten. 

 
 Arbetsmarknadschef Doris Larsson, sektionschef Margaretha 

Jansson och utvecklingschef Tommy Rönneholm föredrar ärendet. 
 

Information om följande: 
• Vad gör vi i dag,  
• Goda exempel, samt 
• Vad kan vi göra mer. 

 
 Yrkande 
 Christina Mattisson (S) yrkar att redovisningen tas till dagens 

protokoll, att uppdra till arbetsgruppen att senast till kommunstyrelsen 
i april 2012 återkomma med konkreta förslag till åtgärder, samt att 
redovisa eventuella ekonomiska konsekvenser av förslagen. 

 
 Mats Lindbom (C) yrkar bifall på Christina Mattissons yrkanden. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

 1. att  redovisningen tas till dagens protokoll,  
 
 2. att  uppdra till arbetsgruppen att senast till kommunstyrelsen i april 

2012 återkomma med konkreta förslag till åtgärder, samt  
 
 3. att  redovisa eventuella ekonomiska konsekvenser av förslagen. 

_______ 
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Barn- och ungdomsnämnden  KS.2011.394.610 
Utbildningsnämnden  
Arbetsgruppen 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 37 

 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för hö gre 
kunskapsresultat i grund- och gymnasieskolan. 

 
Ordförande beslutar 

 
1. att  ärendet utgår, samt 
 
2. att  ärendet redovisas på kommunstyrelsen sammanträde i mars 
2012.  
_____ 
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Kulturnämnden  KS.2011.395.800 
Idrotts- och fritidsnämnden  
Arbetsgruppen 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 38 
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en  trygg och 
meningsfull fritid. 
 
 
Ordförande beslutar 

 
1. att  ärendet utgår.  
 
2. att  ärendet redovisas på kommunstyrelsen sammanträde i mars 
2012.  
____ 
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Näringsdepartementet                                                                     KS.2011.556.106 
Handläggare 
Akten 

 
 
 
 
§ 39 
Näringsdepartementet har till Karlskrona kommun öve rsänt 
betänkande från den s k Statsstödsutredningen på re miss.  
 
Enligt EU-rätten finns ett förbud mot statligt stöd som inte godkänts av 
Europeiska kommissionen. Förbudet har till syfte att förhindra att 
konkurrensförhållandena inom unionen snedvrids genom att 
medlemsstaterna otillbörligt gynnar vissa företag eller viss produktion 
ekonomiskt. Med statligt stöd avses även stöd som ges av kommuner 
eller kommunala bolag. Inte bara direkta bidrag träffas av förbudet 
utan även andra åtgärder som gynnar vissa företag ekonomiskt t ex 
försäljningar under marknadspris och borgensåtaganden utan någon 
marknadsmässig borgensavgift. Av unionsrätten följer också att 
medlemsstaterna är skyldiga att kräva tillbaka ett otillåtet stöd och att 
stödmottagaren är skyldig att betala tillbaka stödet jämte ränta. 
Unionsrätten kräver också att det finns effektiva rättsmedel för 
konkurrenter till stödmottagare för att säkerställa att ett otillåtet 
statsstöd inte snedvrider konkurrensen.  
 
Statsstödsutredningen föreslår att det införs en ny lag om 
tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. Lagförslaget 
tydliggör stödgivares och stödmottagares skyldigheter när ett otillåtet 
stadsstöd har lämnats eller är på väg att lämnas. Av reglerna framgår 
tydligt skyldigheten för stödmottagaren att betala tillbaka stödet och 
stödgivaren pekas ut som den som ska återkräva ett olagligt stöd. 
Genom en särskild bestämmelse klargörs att om t ex ett genomfört 
avtal innebär otillåtet stöd så kan avtalsparten inte bestrida 
återbetalningskravet med hänvisning till att det finns ett bindande 
avtal. Rätt till olagligt stöd kan inte göras gällande med laga verkan. 
 
Förslaget innehåller också rättegångsbestämmelser i mål om otillåtet 
stöd. Bestämmelserna avser dels talan som en stödgivare väcker för 
att återkräva ett stöd, dels talan som konkurrenter till stödmottagaren 
väcker. En konkurrents talan kan därvid avse talan om förbud mot att 
lämna olagligt stöd, talan om återbetalning eller återkrav samt talan 
om skadestånd till följd av sådant stöd. I samtliga fall väcks talan vid 
Stockholms tingsrätt. 
 
            Forts 
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§ 39 forts 
Näringsdepartementet har till Karlskrona kommun öve rsänt 
betänkande från den s k Statsstödsutredningen på re miss.  
 
Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2013. Vissa av den 
föreslagna lagens regler föreslås emellertid bli tillämpliga även på 
olagligt stöd som genomförts innan den nya lagen träder i kraft. Det 
gäller bestämmelsen om att stödmottagare inte kan göra gällande rätt 
till olagligt stöd  (t ex p g a bindande avtal) och 
återbetalningsskyldigheten då dessa bestämmelser redan följer av 
unionsrätten och därmed är gällande rätt.   
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar framgår av 
upprättad skrivelse. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
att  anta upprättat förslag till remissvar över betänkandet olagligt 
statsstöd som sitt eget. 
_____ 
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Controller KLF                                                                                 KS2012.9.041 
Ekonomienheten 
Handläggare  
Akten 

   
 
 
 
§ 40 
Omdisposition av medel till kollektivtrafiken  
 
I budget 2012 finns 58 900 tkr upptagna för kollektivtrafiken. 
 
De totala kostnaderna för kollektivtrafiken 2012 beräknas till 68 826 
tkr innan upplösning av obeskattade reserver. De ökade kostnaderna 
beror bl.a. på ökade kostnader för tåg- och tågbusstrafiken på linjen 
Karlskrona – Emmaboda, ökade kostnader i samband med 
omläggningen av stadsbusstrafiken samt ökade kostnader i samband 
med Veolias övertagande av driften av Öresundstågstrafiken från 
DSB First. Differensen på 9 926 tkr föreslås täckas på följande sätt: 
 
3 100 tkr genom upplösning av obeskattade reserver i enlighet med 
med nu gällande Marknadsplan, 
1 601 tkr genom kommunstyrelsens pris och lönereserv för år 2012 
(teknisk justering), 
3 218 tkr avseende ny tågoperatör genom ytterligare upplösning av 
obeskattade reserver enligt tidigare separat beslut i kommunfull-
mäktige den 24 november 2011, § 180. 
 
Resterande ca 2 000 tkr förslås täckas genom att ianspråkta 
kommunstyrelsens särskilda reserver långsiktigt för 2012 och framåt 
avseende ”tågtrafik” 1 000 tkr och ”omläggning stadstrafik” 1 000 tkr. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
att  kommunstyrelsens reserver för tågtrafik, 1 000 tkr, och 
omläggning av stadstrafik, 1 000 tkr, långsiktigt omdisponeras från 
kommunstyrelsens särskilda reserv till verksamheten Kollektivtrafik 
fr.o.m. 2012 och framåt. 
_____ 
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Tekniska nämnden                                                                         KS2011.603.311 
Ekonomienheten 
Akten  

 
 
 
 
§ 41 
Projekterings- och investeringstillstånd för Vedeby  vägbro K5 
på Lyckebyvägen. 
 
I samband med att Trafikverket påbörjat upprustningen av 
Emmabodabanan (Trossö- Emmaboda) har erbjudande om samtidig 
upprustning och standardförbättring av vägbro K5 inkommit. 
Upprustningen av vägbro K5 kommer att vara klar under 2013. 
 
Alternativet till att genomföra investeringen nu är att avvakta 
ytterligare några år och innebär dels att de totala 
investeringsutgifterna ökar med 3-4 mnkr dels störningar i tågtrafiken. 
 
Enligt kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer ska tekniska nämnden 
i samband med fastställandet av investeringsbudgeten och 
internbudgeten arbeta in de drifts- och kapitalkostnader som blir 
konsekvensen av de planerade investeringarna i nämndens 
internbudget.    
 
Investeringsutgiften om 6 mnkr finansieras genom dels 
ianspråktagande av 2 mnkr ur tekniska nämndens 
investeringsbudget för år 2012, dels 3 mnkr ur tekniska nämndens 
investeringsram för gata/trafikverksamhet för år 2013. De resterande 
1 mnkr finansieras av Trafikverket.  
 
Investeringen innebär inte förändrade driftskostnader men däremot 
ökade kapitalkostnader när investeringen är genomförd. Enligt 
tekniska nämnden saknas utrymme för att klara dessa ökade 
kapitalkostnader, som beräknas uppgå till ca 360 tkr per år, varför 
tekniska nämnden inkommit med en begäran om en utökad ram 
fr.o.m. år 2013.  
 
Då detta är en angelägen infrastrukturinvestering, som dessutom blir 
billigare att genomföra i samband med att Trafikverket genomför sina 
arbeten på Emmabodabanan, är det angeläget att denna investering 
prioriteras. Det kan därför finnas skäl till att tekniska nämnden inte 
kunnat prioritera de förändrade kapitalkostnaderna inom sina ramar. 
Eftersom det är en begäran om utökad driftsram för år 2013 bör dock 
denna fråga hänskjutas till kommande budgetberedning. 
    Forts 
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§ 41 forts 
Projekterings- och investeringstillstånd för Vedeby  vägbro K5 
på Lyckebyvägen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
1. att  bevilja såväl projekterings- som investeringstillstånd 
för Vedeby vägbro, 
 
2. att  investeringsutgiften om totalt 6 mnkr finansieras enligt 
ovan, samt 
 
3. att  begäran om utökad budgetram för tekniska nämnden 
från och med år 2013 hänskjuts till budgetberedningen för 
budget år 2013 och plan för åren 2014 och 2015.   
___ 
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Informationsenheten                                                                        KS2012.11.005 
Controller KLF 
Ekonomienheten  
Akten 

   
 
 
 
§ 42 
Modernisering av externwebben www.karlskrona.se.  
 
Utveckling av kommunens webbplats 
Karlskrona kommuns webbplats är kommunens främsta 
kommunikationskanal.  
 
På webbplatsen finns information om de tjänster som kommunens 
verksamheter tillhandahåller. Det är till exempel nyheter, 
pressmeddelanden, serviceinformation, e-tjänster och forum för 
medborgardialog. 
 
Webbplatsen är väl tillgänglighetsanpassad och följer de standarder 
som finns i W3C och Vervas handledning för 24-timmarswebben. På 
webbplatsen finns möjlighet att få texten uppläst och delar av 
webbplatsen finns tolkad till teckenspråk. 
 
Vart fjärde år finns investeringsmedel avsatta i budgeten för att 
modernisera webbplatsen. 2012 används investeringen för att i 
samverkan med andra projekt skapa en grund för e-tjänsteutveckling. 
 
Arbetet kommer att ske i nära samarbete med det e-
utvecklingsarbete som sker under ledning av IT-utvecklingschefen. 
 
Utveckling av e-tjänster 
Idag ökar kraven från både medborgare och företag som själva vill 
utföra sina ärenden hos kommunen via Internet. Även om Karlskrona 
kommun idag har flera tjänster på webben så finns här en stor 
potential för att öka servicegraden och kvaliteten samtidigt som 
effektiviseringar kan göras i den kommunala organisationen.  
 
Ny teknik och sociala medier förändrar kommunikationen med 
medborgarna från en tidigare envägskommunikation till en dialog där 
medborgarnas krav och önskemål blir viktigare. En god 
medborgardialog och ett bättre servicemöte stärker bilden av 
Karlskrona som en attraktiv kommun att bo och arbeta i.  
 
De satsningar som görs på IT-utveckling i Karlskrona kommun under 
2012- 2014 siktar till att lägga den tekniska grunden, för att kunna 
möta de ökade krav som ställs från medborgarna på dialog, service 
och möjlighet att påverka.                                                Forts 
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§ 42 forts 
Modernisering av externwebben www.karlskrona.se.  
 
I kommunledningsförvaltningens mål för 2012 anges att såväl antalet 
e-tjänster som antalet användare av e-tjänster ska öka.  

Webbplatsens roll i e-tjänsteutvecklingen 
Medborgarnas väg in till de kommunala e-tjänsterna går via 
webbplatsen www.karlskrona.se, även om tjänsten som sådan utförs 
eller skapas i andra tekniska system. Utseende, navigering, tilltal och 
ton ska vara detsamma i e-tjänsterna som på webben.  
 
Genom att anpassa e-tjänsterna till www.karlskrona.se säkerställs att 
de uppfyller de krav som ställs på offentliga webbplatser ur 
navigerings-, utseende- och inte minst tillgänglighetshänseende. 
 
E-tjänsteplattform 
För att enkelt kunna införa e-tjänster krävs en teknisk plattform som 
kan hantera logiken och stödja metodiken när e-tjänster utvecklas, 
både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.  
 
E-tjänsteplattformen kommer att finnas som en länk mellan 
webbplatsen, där användarna hittar tjänsterna, kommunens 
verksamhetssystem där tjänsterna utförs och de system som 
hanterar behörighet och elektronisk identifiering. 

Medborgarservice 
Webbplatsen och e-tjänsteplattformen kommer också att ha en 
central roll om Karlskrona kommun ska utveckla och införa en 
utvecklad medborgarservice. Bra e-tjänster och en genomtänkt 
uppbyggnad av informations- och tjänstestruktur är grunden för en 
utvecklad medborgarservice. 
 
I budgeten för 2012 finns ett utredningsuppdrag om en utvecklad 
medborgarservice. 

Teknisk anpassning 
För att kunna utveckla e-tjänster måste webbplatsen och e-
tjänsteplattformen anpassas för att kunna fungera ihop med bland 
annat de tekniska system för e-identifiering och metadata som 
kommunen nu inför.  
 
Även ganska okomplicerade e-tjänster kommer att kräva att flera 
system samverkar. Det ska ske med hög säkerhet och på ett så 
standardiserat sätt som möjligt. När en ny e-tjänst införs ska så få 
anpassningar som möjligt krävas.                                 Forts  
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§ 42 forts 
Modernisering av externwebben www.karlskrona.se.  
 
I utvecklingsarbetet för webbplatsen ingår att ta fram ett sådant 
grundkoncept för hur webbplatsen ska integreras och anpassas rent 
tekniskt med kommunens olika system. 
 
E-tjänsterna kommer att behöva kopplas ihop med de 
verksamhetssystem som finns i kommunen, men ett antal system är 
kritiska för att kunna skapa en grundplattform för e-tjänster.  
 
Som exempel kan nämnas: 
Castor, ärendehanteringssystem 
Metakatalogen 
Portwise, elektronisk identifiering  
 
Övrigt arbete 
I det mer löpande utvecklingsarbetet finns ett antal punkter som 
kommer att behandlas. Det rör sig bland annat om sidmallar, bättre 
bildhantering och formulär.  
 
En analys av möjligheterna att använda kommunens GIS-system 
(ESRI) för att utveckla e-tjänster och ett koncept för hur webbplatsen 
ska hanteras i mobila plattformar (smartphones och surfplattor) ska 
tas fram. 
 
I kommunledningsförvaltningens investeringsbudget för 2012 finns  
1 miljon kronor reserverade för webbplatsen.  
 
Kostnader 
Till största delen kommer kostnaderna att bestå av konsultkostnader 
för att göra tekniska anpassningar så att de olika systemen fungerar 
ihop.  
 
E-tjänsteplattformen kan avropas mot ramavtal och beräknas kosta 
500 000 kronor inklusive konsultkostnader för implementering och 
integration mot webbplatsen. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 januari 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Jan Lennartsson (M) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att 
redovisa effektiviseringar i samband med budgetberedningen. 
 
                                                                                            Forts 
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§ 42 forts 
Modernisering av externwebben www.karlskrona.se.  
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på Jan Lennartsson tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Lennartssons 
förslag.       
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att  bevilja investeringstillstånd om 1 miljon kronor för utveckling av 
kommunens webbplats,  
 
2. att  finansiering ska ske inom informationsavdelningens befintliga 
budget, samt 
 
3. att  kommundirektören får i uppdrag att redovisa effektiviseringar i 
samband med budgetberedningen. 
_____ 
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Miljöstrategiska enheten                                                   KS2011.588.40 
Handläggare 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 43 
Projektplan framtagande av Miljöprogrammet för Karl skrona 
kommun 
 
Miljöprogrammet för Karlskrona kommun är ett övergripande 
styrdokument för miljöarbetet och utgör en viktig del i kommunens 
strävan mot en hållbar utveckling.  
Miljöprogrammet är ett samlingsdokument för kommunens miljöplan 
(nulägesbeskrivning), Eco-budget samt handlingsplan/uppföljning.  
Miljöplanen är en revidering av 2001 års miljöplan. En revidering och 
utvidgning av denna miljöplan anses nödvändig då många av målen 
är uppfyllda och insikterna om miljöarbete och hållbar utveckling 
utvecklats sedan 2001. Eco-budget består av problemanalys, 
strategier och målformuleringar.  
 
Miljöprogrammet är ett samlingsdokument för kommunens miljöplan 
(nuläge), strategi, målformuleringar och handlingsplan.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
1. att  fastställa redovisad projektplan för framtagandet av Karlskrona 
kommuns miljöprogram 
 
2. att utse en politisk styrgrupp till miljöprogrammet. 
_____ 
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Miljöstrategiska enheten                                                   KS2011.588.40 
Handläggare 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 44 
Förslag till fortsättning, projekt Energiska Karlsk rona. 
 
Historien börjar i ”Minskat oljeberoende i Karlskrona kommun” med 
syfte att fasa ut fossila bränslen ur systemet för uppvärmning av 
fastigheter i Karlskrona kommun. 
Målen i denna första fas är i princip uppfyllda och arbetet har mer 
övergått mot Hållbar utveckling. I och med kommunens deltagande i 
Uthållig kommun Etapp2 blev det uppenbart att Energi- och 
klimatstrategi är en nödvändighet och ett stöd i kommuns hållbarhets 
arbete.  
 
Energi- och Klimatprogram Karlskrona 2020  
Under innevarande projektperiod (2010-2011) har fokus i arbetet legat 
på Energi- och klimatprogram Karlskrona kommun 2020. Energi- och 
klimatprogrammet fokuserar på fyra områden, Energieffektivisering, 
förnybar energi, transporter och engagera flera. Programmets 
målsättningar och handlingsplan följs upp med indikatorer och drivs 
på med en kommunikationsplan. Rapportering av genomförande av 
programmet görs fortlöpande i styrgruppen för Energiska Karlskrona. 
Programmet är en grund för Karlskrona kommuns strategiska energi- 
och klimatarbete.  
Under ny projektperiod 2012-2013 är fokus genomförande av 
åtgärder i syfte att nå målsättningar i Energi- och klimatprogram 2020. 
 
Uthållig kommun Etapp3. 
Etapp3 av Uthållig kommun har inriktning att prestera resultat. 
Karlskrona har beviljats delta i projektområde näringsliv i två 
delprojekt, ”Energidriven affärsutveckling” och ”Förnybar energi som 
lokal värdeskapare”. Dessa projekt ligger inom ramen för uppdrag i 
budget 2012, ”skapa ett näringslivsnätverk enl. modell expansiva 
Växjö”. 
I KS beslut 2011-06 beslutades att den politiska styrgrupp som verkar 
för ”Energiska Karlskrona ” skall vara styrgrupp för Uthållig Kommun 
Etapp3. Det innebär att styrgruppen fortsättningsvis kommer att ha 
två projekt att hantera, Energidriven affärsutveckling och Förnybar 
energi som värdeskapare. Den politiska styrgruppen beslutar om 
inriktning och vilka prioritering som skall göras.  
                                                                                              Forts 
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§ 44 forts 
Förslag till fortsättning, projekt Energiska Karlsk rona.  
 
Projekts omfattning 
Arbetet omfattar en heltidstjänst, innehållet varierar beroende av 
aktuella behov i kommunens organisation och omvärlden. Inriktningen 
är hållbar utveckling, i synnerhet förnybar energi, energieffektivisering 
och implementering av hållbara applikationer kopplade till Energi- 
klimatprogram 2020.  
 
Detta innebär bl.a. att: 

• Kontinuerligt driva arbetet med Energi- Klimatprogram 2020  
• Utveckla kontakterna med näringslivet kopplat till Uthållig 

kommun Etapp3 
• Arrangera informationsdagar, temadagar och utställningar 
• Driva intern samverkan 
• Delta i Klimatsamverkan Blekinge 
• Samverka med högskola/ universitet 
• Samarbete med övriga energisamordnare i regionen, t.ex. 

Energikontor Sydost 
• Driva utveckling av nya applikationer, t.ex. Elmobility  
• Etablera och underhålla myndighetskontakter 
• Utarbeta bidragsansökningar och söka nationella och 

internationella medel för avsättning av lämpliga projekt inom 
kommunen 
  

Projekttid 
Ny projektperiod 1 januari 2012—31 december 2012.  
Medel finns budgeterade för 2012 i näringslivsenhetens 
projektbudget.  
Under projekttiden skall utvärdering ske på helår och förslag till 
fortsättning föreslås. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
1. att projektet för ”Energiska Karlskrona ” får ta i anspråk 
projektmedel 495000 kr ur näringslivsenhetens projektbudget för 
2012 med ovan uppdaterad projektinriktning och bemannas med 
projektanställning, 
 
2. att politiska styrgruppen fortfar som ledningsgrupp för projektet 
med fem ledamöter, samt 
 
3. att styrgruppen utgör styrgrupp för Energi- och 
Klimatprogrammets genomförande och Uthållig kommun Etapp3. 
______ 
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Samtliga nämnder/styrelser                                                  KS2011.592.004 
Handläggare  
Akten 

 
 
 
 
§ 45 
Dokumenthanteringsplan för EU-projekt.   
 
Karlskrona kommuns olika förvaltningar och bolag genomför 
regelbundet projekt med EU-finansiering. Dokumentation är en viktig 
del av genomförandet av projekt med EU-finansiering och det finns 
särskilda föreskrifter för hur länge handlingar ska sparas i EU-projekt. 
Gallringsråd ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och 
Riksarkivet. Dessa råd är avsedda att vara till hjälp när kommuner 
och landsting/regioner samt kommunalförbund beslutar om vilka 
handlingar som skall gallras, dvs. förstöras. Enligt Arkivlagen ska 
kommunens arkivmyndighet fatta beslut om vilka allmänna handlingar 
som gallras (förstöras).   
 
Karlskrona kommun saknar gallrings och bevaranderåd för handlingar 
som rör EU-projekt. Kommunarkivarien har tagit fram en 
dokumenthanteringsplan för EU-projekt inom Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
att  fastställa dokumenthanteringsplanen för EU-projekt inom 
Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mark- och exploateringsenheten                                                    KS2012.10.251 
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Kärnhem Sydost AB 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
§ 46 
Markanvisningsavtal för exploatering av Västra Gärde II, 
Spandelstorp 5:4   

 
Kommunledningsförvaltningen har förvaltningen upprättat ett förslag 
till maranvisningsavtal för rubricerade detaljplaneområde. 
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i 2009, och har efter att 
överklagats vunnit laga kraft. 
 
Området är beläget intill Västra Gärdesvägen, mellan Spandelstorp 
och Hässlegården och detaljplanen är anpassad för en relativt tät 
bebyggelse med gruppbyggda småhus. Detaljplanen omfattar 
byggrätter för 41 st grupphus och 12 st rad/parhus. 
 
Markanvisningsavtalet är upprättat med Kärnhem Sydost AB 
(556653-3922), Västergatan 1, 352 30 Växjö. 
Företaget deltog i planarbetet och detaljplanen är anpassad till en 
mindre typ av grupphus, bl.a för att bättre kunna möta efterfrågan 
och marknadsläge.  
 
Markanvisningen omfattar de 41 grupphustomterna. I planen ingår 
också två kvarter med totalt 12 rad/parhustomter, där planen också 
medger byggnation av förskola och särskilt boende.  
Dessa två kvarter ingår inte i markanvisningsavtalet. 
 
Kommunen svarar för utbyggnaden av infrastrukturen, dvs gator, 
gatubelysning, vatten och avlopp mm. Exploateringsarbetena 
beräknas utföras under 2012 om medel beviljas för exploateringen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har låtit en auktoriserad fastighets-
värderare göra en värdering av byggrätterna i planen. Priset för de 41 
grupphustomterna är 275 000 kr per tomt. Detta ger ett totalt värde 
på markanvisningen om 11 275 000 kr. 
Det värderade priset på tomterna inom detaljplanen täcker 
kostnaderna för exploateringen. 

 
Markanvisningen är delad i två etapper omfattande 20 respektive 21 
tomter, och anvisningstiden löper till den 30 september 2013, dvs ca 
ett år efter infrastrukturens planerade färdigställande. Senast detta 
datum ska företaget ha köpt och tillträtt de 20 tomterna i första 
etappen.                                                                           Forts 
 
 
§ 46 forts 
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Markanvisningsavtal för exploatering av Västra Gärde II, 
Spandelstorp 5:4 
 
Sker inte detta så upphör markanvisningen. 
Andra etappen med resterande 21 tomter ska tillträdas senast ett år 
senare dvs den 30 september 2014. 
 
Ett par av grupphuskvarteren går att anpassa för bostadsrätts-
upplåtelse och företaget avser att i sin försäljning också 
marknadsföra bostadsrätt som alternativ till friköpt tomt. 
Vidare avser företaget att ansluta området till Affärsverkens 
fjärrvärmenät och man kommer också att erbjuda tomterna till  
intressenterna i kommunens tomtkö. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att  godkänna det upprättade markanvisningsavtalet med Kärnhem 
Sydost AB(556653-3922), omfattande 41 gruppbyggda småhus inom 
planområdet Västra Gärde II.  
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                   KS2012.10.251 
Akten 

 
 
 
§ 47 
Exploateringskalkyl för exploatering av Västra Gärde II, 
Spandelstorp 5:4   
 
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska 
förvaltningen upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för 
rubricerade detaljplan. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i 
2009, och har efter ett överklagade vunnit laga kraft. 
 
Området är beläget intill Västra Gärdesvägen, mellan Spandelstorp 
och Hässlegården och detaljplanen är anpassad för en relativt tät 
bebyggelse med gruppbyggda småhus. Planen omfattar 41 st 
grupphus och 12 st rad/parhus. 
Ett par av grupphuskvarteren går att anpassa för bostadsrätts-
upplåtelse och för de två kvarteren med radhus så medger planen en 
alternativ bebyggelse med dels förskola och dels särskilt boende. 
 
Kommunen har tidigare inte i någon större omfattning genomfört 
exploatering av grupphusområden, men konceptet med gruppbyggda 
småhus med något mindre bostadsyta än en ordinär villa har haft 
framgång i andra kommuner, främst pga det rådande marknadsläget.  
 
Exploateringsprojektet omfattar anläggandet av lokalgator inkl 
gatubelysning mm och utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningar inom området.  
Vidare så anläggs en GC-bana längs med Västra Gärdesvägen och 
GC-anslutning byggs mot södra delen av Hässlegården för att få ett 
bättre sammanhållet gång- och cykelvägnät i området. 
 
I projektet ingår också renovering av en äldre lekplats, belägen 
mellan planområdet och Södra Hässlegården samt en anpassning till 
befintlig natur genom anläggande av en ca 15 m bred brynzon öster 
och väster om området, med stegvis högre vegetation. Närmast 
bebyggelsen kan då planteras arter som t.ex fläder, brakved och slån 
 
Anläggningsavgifterna för VA för bostadstomterna beräknas täcka 
kostnaden för utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningarna.  
 
Byggrätterna har värderats av en extern värderare och med ett pris 
om 275 tkr för grupphustomterna och ett pris på 175 tkr för 
radhustomterna, erhålls täckning för kommunens 
exploateringskostnader med 13 375 tkr från inkommande 
köpeskillingar.                                                       Forts  
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§ 47 forts 
Exploateringskalkyl för exploatering av Västra Gärde II, 
Spandelstorp 5:4   
 
Total kostnad för hela projektet:12 110 tkr 
Intäkter från VA-anläggningsavgifter: 4 100 tkr 
Köpeskillingar för tomter: 13 375 tkr 
Summa intäkter: 17 475 tkr 
 
Då kommunen redan äger marken och administrationsersättningen 
täcks av köpeskillingarna, är den kostnad som behöver anslås för 
utbyggnaden av anläggningarna(pkt 3-6) 6 960 tkr samt för 
utbyggnaden av VA(pkt 7) 4 100 tkr, tillsammans 11 060 tkr. 
Täckning av denna kostnad sker sedan med inkommande 
köpeskillingar och anläggningsavgifter. 
 
Beviljas medel för exploateringen beräknas anläggningsarbetena 
kunna påbörjas senare under 2012. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  exploatera området Västra Gärde II, Spandelstorp 5:4, för 
bostäder, samt att anslå erforderliga 11 060 tkr för exploateringen, att 
senare täckas av inkommande köpeskillingar och anläggningsavgifter. 
______ 
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Ronneby kommun                                                   KS2011.434.370 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Akten 

 
 
 
 
§ 48 
Yttrande angående tematiskt tillägg för översiktspl anen med 
inriktning på vindkraft i Ronneby kommun- utställni ng 
 
Ronneby kommun har skickat ut en utställningshandling för Ronneby 
vindkraftsplan, tematiskt tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget på remiss där svar 
önskas senast den 3 februari 2012. Karlskrona kommun har tidigare 
även svarat på samrådsversionen i 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 
och en vindkraftspark om 8 verk har beviljats.  
 
I samrådsversionen redovisade Ronneby vindkraftsplan ca 25 
potentiella vindkraftsområden sk A-områden och ca 50 sk B-områden. 
Ett antal av dessa områden gränsade till Karlskrona kommun. Till 
denna utställningsversion har antalet områden begränsats till sju 
stycken varav ett område, området nordöst om Eringsboda, gränsar 
till Karlskrona kommun.  
 
Utpekade områden strider dock mot rådande riksintressen så som 
riksintresset för Ronneby flygflottilj, riksintresse för 
väderradarstationen i Karlskrona kommun, den civila flygfarten samt 
tillhörande sk MSA-yta som är ett cirkulärt skyddsområde kring 
Ronneby flygplats. Ronneby kommuns vindkraftsplan ska därför ses 
som en framtidsplan där markområden reserverats och därmed en 
planberedskap skapas utifall förutsättningarna tack vare teknikens 
utveckling ändras i framtiden.  
 
                                                                                              Forts 
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§ 48 forts 
Yttrande angående tematiskt tillägg för översiktspl anen med 
inriktning på vindkraft i Ronneby kommun- utställni ng 
 
Karlskrona kommun har fortfarande inget att erinra vad gäller 
Ronneby kommuns vindkraftsplan förutom att Karlskrona kommun vill  
vara delaktig kring planeringen för det område som ligger nära 
kommungränsen.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att anta yttrandet som sitt eget.  
_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden                                                          2011.591.041                            
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 

§ 49 
Avveckling av Strömsbergs- och Skrävle skola. 
 
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet. 
 
I samband med behandlingen i december månad av barn- och 
ungdomsnämndens internbudget för åren 2012 - 2014 fattade 
nämnden även ett ytterligare beslut gällande den framtida grundskole-
organisationen i kommunen i enlighet med förslaget till ”Bättre skola 
2012”. Tidigare har nämnden således beslutat föreslå en nedläggning 
av Lyckebyskolan och Kyrkskolan i Jämjö. Nu föreslår nämnden som 
ett andra steg att även ”landsbygdsskolorna” i Strömsberg och 
Skrävle avvecklas. Senare (troligtvis i mars) kommer nämnden sedan 
att som tredje och sista steg behandla och pröva förslag om 
förändringar när det gäller grundskolans organisation och 
uppbyggnad även i centrala Karlskrona. 
 
Barn- och ungdomsnämndens inriktning är nu att verksamheterna vid 
skolorna i Strömsberg och Skrävle ska kunna avvecklas redan från 
höstterminen 2012. Eleverna vid dessa bägge skolor (Strömsberg ca 
80 elever och Skrävle drygt 20 elever) kommer i stället att erbjudas 
andra hemskolor i närområdet. För Strömsberg finns då t.ex. 
alternativen Rödeby/Holmsjö/Fridlevstad och för Skrävle främst 
Fågelmara/Kättilsmåla. Eleverna vid dessa bägge skolor kommer 
således att i sin helhet kunna integreras i befintliga klasser och 
grupper i de skolor, där de kommer att erbjudas plats. Bespa-
ringseffekten till följd av dessa avvecklingar blir därmed optimal (med 
reservation för eventuellt kvarvarande lokalkostnader). 
 
Kommentarer och synpunkter 
Den för kommunstyrelsen nyligen redovisade undersökningen 
”Grundskolerapport 2011” visar tydligt på att kommunen har ett re-
lativt sett (för) stort antal skolenheter. Många av de kommunala 
skolenheterna är samtidigt mycket små med ett totalt elevantal under 
100 (jfr rikssnittet om ca 200). Utifrån detta förhållande syns förslaget 
om en avveckling av ytterligare två skolenheter i kommuner – utöver 
tidigare föreslagna två enheter – som väl motiverad.  
                                                                                                  Forts 
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§ 49 forts 
Avveckling av Strömsbergs- och Skrävle skola. 
 
Rent kommunal- och skolekonomiskt skulle egentligen ytterligare ett 
antal små skolenheter – framför allt på landsbygden - behöva 
avvecklas, men barn- och ungdomsnämnden gör i nuläget bedöm-
ningen att utifrån skol- och regionalpolitiska skäl är det inte praktiskt 
möjligt med ytterligare avvecklingar än de nu förslagna. 
 
Strömsberg och framför allt Skrävle är två små skolenheter, där det 
på sikt kommer att vara svårt – och dyrbart - att upprätthålla den 
pedagogiska kvalitén och att svara upp mot de höjda kraven på t.ex. 
skolhälsovård och bibliotek enligt den nya skollagen. I bägge fallen 
finns det alternativa kommunala skolor inom rimlig närhet och i detta 
sammanhang kan också noteras att redan idag har 95 % av eleverna 
i Strömsberg skolskjuts till skolan. Samtidigt är det många elever som 
skulle ha haft dessa bägge skolor som sin ”hemskola”, som i stället 
har valt andra kommunala skolor i närheten. Elevantalet vid bägge 
skolorna är således redan idag lågt (extremt lågt i Skrävle) och enligt 
kommunens aktuella befolkningsprognos förväntas elevunderlagen 
komma att minska ytterligare något (främst i Strömsberg) under de 
närmaste åren. Värt att notera är också att barn- och 
ungdomsnämnden redan tidigare har avvecklat förskoleverksamheten 
i såväl Strömsberg som Skrävle med hänvisning till ett för litet 
barnunderlag. 
 
Besparingseffekten genom nedläggningen av Strömsberg skola be-
räknas till ca 7,5 mnkr/helår och motsvarande belopp för Skrävle 
uppgår till ca 1,7 mnkr/helår. En komplikation/belastning i samman-
hanget kan i bägge fallen bli de kvarvarande kostnaderna för de fri-
ställda skollokalerna. Det kan bli svårt att hitta en bra alternativ an-
vändning av de tomma lokalerna, som ger en ekonomisk återbäring 
till kommunen. I Strömsberg kan eventuellt lokalytorna minimeras 
genom att befintliga paviljonger monteras ned och flyttas till andra 
kommunala skolor (t.ex. Fridlevstad), där det på sikt kan komma att 
uppstå ett behov av utökade skolytor. 
 
I sina ekonomiska kalkyler har barn- och ungdomsförvaltningen 
däremot inte beaktat några ekonomiska effekter 
sammanhängande med förändringar inom 
kostfunktionen/skolmåltiderna vid de aktuella skolorna.  Vid 
Strömsbergs skola finns således idag ett mottagningskök, medan 
det vid Skrävle skola till och med finns ett tillagningskök. Enligt 
serviceförvaltningens bedömning kommer dessa bägge 
köksenheter att kunna avvecklas utan att förstärkningar i 
personal/utrustning/lokaler behöver göras vid någon av de andra 
skolor, som aktuella elever kan komma att ”omplaceras” till. Forts 
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§ 49 forts 
Avveckling av Strömsbergs- och Skrävle skola. 
 
Vissa ytterligare rationaliseringsvinster kommer därmed att kunna 
göras även inom skolmåltidsorganisationen – framför allt 
avseende personalresurser. 
 
De av barn- och ungdomsnämnden nu i denna andra etapp före-
slagna förändringarna ska kunna genomföras redan från 
höstterminen 2012, eftersom berörda elever kan placeras om till 
andra skolor och integreras i befintliga klasser utan att några 
större investeringar eller verksamhetsanpassningar måste vidtas 
i dessa skolor dessförinnan. 
 
Ordförande beslutar 
 
att  ärendet utgår.  
______ 
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Kommunfullmäktige                                                    KS2011.475.041 
Akten 

 
 
 
 
§ 50 
Taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåte lse av allmän 
plats 
 
I samband med att kommunstyrelsen behandlade tekniska nämndens 
förslag om taxor och avgifter för år 2012, beslutade kommunstyrelsen 
att återremittera del av dessa. Det som återremitterades i tekniska 
nämndens ursprungliga förslag, var det avsnitt som finns under punkt 
14, ”Salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av offentlig plats” i 
tekniska nämndens förslag till taxor för 2012. 
 
Tekniska nämnden har nu återkommit med revidering av innehållet i 
denna del av sitt taxeförslag. Omarbetningen har gjorts tillsammans 
med representanter för kommunledningsförvaltningen samt AB Arena 
Rosenholm Karlskrona. 
 
Förslaget innebär sammanfattningsvis: 

• Tredje avgiftsklass för uppställning av skyltvaror på gångbana 
• Tredje avgiftsklass för särskild utställning som sker i 

reklam/tillställning 
• Hyra av kommunal mark på bland annat Stumholmen, 

Klaipedaplatsen, Rödeby torg/Jämjö torg delas in i tre 
kategorier 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 januari 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande  
Börje Dovstad (FP) yrkar att taxan av kommunal mark söder om 
Marinmuseet halveras i alla tre kategorierna till; Kommersiellt med 
inträdesavgift 10930 kr, Kommersiellt utan inträdesavgift 5465 kr, 
ideellt utan kommersiella inslag 2730 kr. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag på 
attsats 1 mot Börje Dovstads ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Börje Dovstads ändringsyrkande.   
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§ 50 forts 
Taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåte lse av allmän 
plats 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  fastställa taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av 
allmän plats, utom för kommunal mark söder om Marinmuseet, 
 
2. att  den fastställda taxan ska börja gälla från och med 1 april 2012, 
 
3. att  taxan av kommunal mark söder om Marinmuseet halveras i alla 
tre kategorierna till; Kommersiellt med inträdesavgift 10930 kr, 
Kommersiellt utan inträdesavgift 5465 kr, ideellt utan kommersiella 
inslag 2730 kr 
_______ 
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Kommunfullmäktige                                                                        KS2011.368.736 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 51 
Svar på motion om verksamhetsinnehåll i särskilt bo ende. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2011, 
§ 122 av Peter Johansson (S). Förslaget är att uppdra åt 
äldrenämnden att utveckla en strategi för hur vi kan utveckla 
innehållet i särskilt boende. 
 
Äldrenämnden har i beslut den 22 november 2011 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Nämnden skriver att innehållet i motionen är en 
viktig utvecklingsfråga inom särskilt boende. Äldreförvaltningen har att 
kontinuerligt utveckla verksamhetsinnehållet i särskilt boende utifrån 
socialtjänstlagens värdegrund att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att bifalla motionen, samt 
 
2. att uppdra till Äldrenämnden att utveckla en strategi 
för hur nämnden kan utveckla innehållet i särskilt boende som 
beskrivs i motionen. 
______ 
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Kommunfullmäktige                                                                        KS2011.189.537 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 52 
Svar på medborgarförslag om borttagande av busshåll plats vid 
Alamedan 21. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 
april 2011, § 44 av Thomas Almqvist. Förslaget är att busshållplatsen 
vid Alamedan 21 tas bort eller flyttas. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 14 december 2011 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man avser 
inom kort förändra befintlig hållplats intill Alamedan 21 genom att 
bygga ut en plattform 10 x 2 m utanför befintlig kantsten och på denna 
placera ett väderskydd. Möjligen kan hållplatsen även förskjutas i 
förhållande till fastighetens entré för att undvika att denna används 
som ”väntkur”. Dessa åtgärder innebär att bussarna stannar längre ut 
från fastighetens fasad och att bussresenärerna erbjuds en skyddad 
plats i väderskyddet. Åtgärden innebär också att ytterligare P-platser 
kan skapas, då bussen därmed inte angör intill dagens kantsten, men 
också att bilar inte kan passera under tiden som bussen står vid 
hållplatsen. 
 
Motsvarande åtgärder beräknas även kunna utföras på Alamedans 
norra sida vid befintlig hållplats vid Rosenfeldtskolan.  
Åtgärderna  beräknas kunna ske under innevarande år eller senast 
våren 2012. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS2011.90.150                         
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 53 
Svar på medborgarförslag om att minska trafiken på infartsleden 
samt i centrum både vad gäller utsläpp och buller. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 
mars 2011, § 21 av Anita Björk. Förslaget är att minska trafiken på 
infartsleden, samt i centrum både vad gäller utsläpp och buller. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2012, § 
154 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i den nu 
aktuella parkeringsutredningen för Trossö anges förslag till 
pendlarparkeringar inom kommunzonen (Nättraby, Rödeby och 
Jämjö), tätortszonen (t ex Amiralen, Lyckeby, motellet/Citygross eller 
Arena Rosenholm) och även en framtida pendlarparkering vid 
Gullberna tågstation. Placering av parkeringarna föreslås ske i nära 
anslutning till attraktiva kollektivtrafikhållplatser. 
 
Sedan flera år tillbaka finns en anordnad samåkningsparkering intill 
Vedebyskolans parkering vid Järavägen samt intill avfarten från E22 
vid Rosenholm (den senare anordnad av Trafikverket). Syftet med 
dessa är att minska trafiken både in mot centrum och andra resmål 
genom ökad samåkning. 
 
I avvaktan på genomförande av parkeringsutredningens förslag till 
pendlarparkeringar avser tekniska förvaltningen att i samråd med 
Trafikverket försöka tydliggöra samåkningsparkeringarna vid Vedeby 
och Rosenholm för bilisterna genom bättre skyltning. Beträffande 
Vedeby finns möjligheten att nyttja de ordinarie busslinjer som idag 
passerar Vedebyskolan. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS2010.483.512                         
Akten 

 
 
 
 
 
§ 54 
Svar på medborgarförslag om trafikbulor på Kummelvä gen i 
Lyckeby. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 
oktober 2010, § 144 av Paul och Bryl Hammarin. Förslaget är 
trafikbulor på Kummelvägen i Lyckeby. 
 
Tekniska nämnden har i beslut den 30 november 2011, § 152 lämnat 
yttrande och beslutsförslag, nämnden skriver att en utredning kallad 
”Rätt fart inom kommunen” har tagits fram av WSP på uppdrag av 
tekniska nämnden. I utredningen anges i princip enbart förslag till 
hastighetsgränser på det kommunala vägnätet, men inte förslag till 
fysiska åtgärder. 
 
Kummelvägen är en relativt lång väg inom bostadsområdet med 
dålig sikt på en kortare sträcka (mittför Kummelvägen 11). 
 
Tekniska förvaltningen föreslår därför att två vägbulor placeras på 
lämplig plats med hänsyn till siktförhållandena intill fastigheterna 
Kummelvägen 11-13. 
 
Övriga hastighetsdämpande åtgärder längs Kummelvägen föreslås 
ske genom utplacering av blomlådor i samråd med kommunen och 
på de sökandes bekostnad. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS2009.298.510                         
Akten 

 
 
 
 
 
§ 55 
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Lå ngö. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 
april 2009 § 81 av Gun-Britt och Hans Bergwall. Förslaget är 
hastighetsdämpande åtgärder på Långö. 
 
Tekniska nämnden har i beslut den 30 november 2011, § 153 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att på uppdrag av 
kommunen har WSP tagit fram en utredning kallad 
”Rätt fart i Karlskrona kommun”. I utredningen anges förslag tilI 
hastighetsreduceringar på det kommunala vägverket. Tekniska 
nämnden har inte tagit politiskt ställning till utredningens förslag. 
 
Beträffande Långö har i trafiksäkerhetshöjande syfte Östra 
Strandgatan nyligen fått en ny gång- och cykelväg, mindre 
sidoförskjutning av körfälten samt befintliga P-platser flyttade. 
Därmed har trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättrats, 
samtidigt som den tidigare långa siktsträckan brutits för bilister, 
vilket rimligen borde leda till lägre hastigheter. 
 
Tekniska förvaltningen planerar nu för flera punktinsatser på 
utsatta platser på Långö i hastighetsdämpande syfte t ex vid 
Långöbron m fl platser, samt omvandling av del av Lagmansgatan 
till enbart bussgata. 
 
Beträffande förslag om sänkt hastighet till 30 km/tim för hela Långö 
avvaktar förvaltningen tekniska nämndens beslut avseende den 
ovan nämnda WSP-utredningen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
_____ 
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§ 56 
Anmälningsärende 
 
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län 
Förordnade 2011-09-06, dnr 214-2296-1, förordanden av borgerlig 
vigselförrättare. 
3.Sveriges kommuner och landsting  
a) 11:56 Basbelopp för år 2012. 
b) 11:57 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015. 
c) 11:58 Omsorgsindex (OPI) och vårprisindex (VPI). 
d) 11:55 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och 
handikappomsorgen 2012. 
e) 11:59 Nya uppsägningstider i Allmänna bestämmelser (AB) från 1 
januari 2012. 
f) 11:60 Redovisningsfrågor 2011 och 2012. 
g) 11:62 Kommunal fastighetsavgift 2010-2012. 
h) 11:63 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 17 om avsked av IT-tekniker 
som oriktigt registrerat arbetstid i kommunens 
tidsredovisningssystem. 
i) 12:01 Cirkulärhantering 2012 samt abonnemang på cirkulär 2012 
och cirkulärförteckning 2011. 
j) Styrelsens beslut nr 6, Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges kommuner och Landsting om sammanhållen vård och 
omsorg om de mest sjuka äldre 2012. 
3.  Svar på remiss om marknadsanalys för bredbandsutbyggnad Fäjö- 
Lösen. 
4. Migrationsverket, ändrad rutin för anvisning av ensamkommande 
barn.  
5. Skrivelse avseende förfrågan beträffande Karlskrona kommuns 
stöd avseende Kvarnen- Skällö VA-projekt Ekonomisk fördelning 
inom områdena Knarrholmen, Skällenäs, Bredavik samt Hålan. 
6. Rapport om äldreomsorgen från Kommunal, Hänger din mamma 
trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg som förälder. 
7. Äldrenämnden 11-11-22 § 112, slutrapport från Blekinges teniska 
högskola avseende uppföljning av Eget val i hemtjänsten i Karlskrona 
kommun.  
8. Revisionen, Granskning av skolornas stöd till elever som ligger i 
riskzonen att inte få fullständiga betyg. 
9. Röda korset utmanar Sveriges kommuner att avge tre nyårslöften. 
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§ 56 forts 
Anmälningsärende 
 
10. Svar på remiss om ungdomspolitiskt program för Karlskrona 
kommun. 
11. Skrivelse från flera pensionärsorganisationer 2011-12-08, om att 
få en dialog för att säkra vård- och omsorgen för våra äldre. 
12.Region Blekinges yttrande till Näringsdepartementet över förslag 
till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer 
för utbyggnad av det transeuropiska nätverket. 
13. Jordbruksverket, införsel av hundar och katter från och med den 1 
januari 2012. 
14. Konsekvensbeskrivning av en organisatorisk överföring av 
fastighetsavdelningen. 
15. Skrivelse om bättre skola 2012 i en levande skärgård. 
16. Tackmail från Museichef Richard Bauer. 
17. Migrationsverket, nya riktlinjer för Migrationsverkets 
lägenhetsboende. 
18. Sveriges föreningsvänligaste kommun 2011. 
19. Skrivelse om bättre skola 2012- Hästöskolan. 
20. Samverkansnämnden protokoll 2011-11-09. 
21. Kommunsamverkan Cura individutvecklingsavgifter 2012. 
22. Attestlista för kommunledningsförvaltningen 2011-12-12. 
23. Attestlista för valnämnden 2011-12-19. 
24. Attestlista för överförmyndarnämnden 2011-12-19. 
25. Attestlista för kommunstyrelsen 2011-12-19. 
26. Attestlista för kommunledningsförvaltningen 2011-12-19. 
27. Attestlista för skattefördelning 2011-12-19. 
28. Tekniska nämnden 11-12-14, §§ 159, Kvalitetsdeklarationer  
29. Tekniska nämnden 11-12-14, §§ 160, Uppdragsbeskrivning för 
lokalplaneringsgruppen. 
30. Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsen 2011-12-14. 
31. Regionstyrelsen 2011-12-14 § 117, budget och verksamhetsplan 
2012-2014. 
32. Regionstyrelsen 2011-12-14 § 118, den regionala 
kollektivtrafikmyndighetens organisation. 
33. Regionstyrelsen 2011-12-14 § 120, regionbildning i södra Sverige. 
34. Skrivning gällande Sturköskolan från föräldrarådet.  
35. Arbetsmiljöverket, beslut 2012-01-04, Avslag på framställan enligt 
6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen. 
36. Riktlinjer för handläggning vid begäran om information om 
personuppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (PuL), s k 
registerutdrag. 
37. Attestlista serviceförvaltningen 2012-01-05. 
38. Protokoll 2011-12-15, styrelsemöte Samordningsförbundet i 
Blekinge (FINSAM) 
_____ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 tisdagen den 10 januari 2012, kl 08.30-12.00, 13.15-14.45, kl 16.00-

16.35 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.15, 14.45-16.00 

 
Beslutande: Ordförande  Camilla Brunsberg (M)  
 1:e vice ordf. Mats Lindbom (C)  
 2:e vice ordf. Christina Mattisson (S) 
   
Ledamöter  Patrik Hansson (S) 
  Lars Hildingsson (S) 
  Elina Gustafsson (S) kl 09.30-16.35 §§ 1 punkt 2-7, 

§ 30 
  Yvonne Sandberg Fries (S) 

Sophia Ahlin (M)  
Jan Lennartsson (M)  
Carl-Göran Svensson (M)  
Ola Svensson (SD)  

  Sofia Bothorp (MP) 
  Åsa Gyberg Karlsson (V)  
  Tommy Olsson (KD) jäv §§ 20 
   
Tjänstgörande  ersättare Nicklas Platow (M) kl 08.30-09.20 §§ 1 punkt 1 
  Oscar Dyberg (S) kl 08.30- 09.30 §§ 1 punkt 1 
  Anna Ekström (FP) kl 09.20-16.35 §§ 1 punkt 2-7, § 

2- 30 
Billy Åkerström (KD) §§ 20 
  

Närvarande  ersättare Oscar Dyberg (S) kl 09.30-16.35 §§ 1 punkt 2-7, § 2- 
30 

  Lisbeth Bengtsson (S)  
  Liten Everbratt (S) 
  Håkan Eriksson (S) 
  Nicklas Platow (M) kl 09.20-16.35 §§ 1 punkt 2-7, § 

2- 30 
  Arnstein Njåstad (M) kl 08.30-16.20 §§ 1- del av § 

19. 
  Bruno Carlsson (SD) kl 08.30-12.00 §§ 1 
  Anna Ekström (FP)  

Maria Persson (C)  
  Ulf Hansson (V)   
  Ulf Hansson (V) 
  Billy Åkerström (KD) §§ 1-19, 21-30 
  Björn Gustavsson (MP) kl 09.30-16.30 §§ 1 punkt 2- 

7, §§ 2- del av § 19 
    

  
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren 

§§ 1-5, 7-30 
  Ekonomichef Mats Sellfrid 
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  Informationschef Ulla Nelson  
  Kommunjurist Maria Thuresson 
  Förvaltningschef Anette Lirsjö 
  Personalchef Anneli Ekström  
  Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman 
  Kostchef Eva Wrobel  kl 08.30-11.10 §§ 1 punkt 1-

del av 4 
  Chef för kundservice Kent Lindström kl 09.25-09.35 

§§ 1. 
  Budgetchef Åke Karlsson kl 10.15-11.30 §§ 1 
  Förvaltningschef Annika Eklund kl 13.15-13.40 §§ 1 
  Utvecklingsledare Karin Sågerås kl 13.15-13.40 §§ 1 
  Bibliotekschef Eva Wernersson kl 13.15-13.40 §§ 1 
  Controller Olle Karlsson kl 14.00-14.15 §§ 1 
  VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 14.00-14.15, 

16.00-16.30 
  Förvaltningschef Maria Persson kl 14.20-14.45 §§ 1 
  Kommunsekreterare Elisabeth Arebark  
 
Övriga   VD/konsult Inger Stiljestrand Svensson från 

DiningDevelopment AB kl 08.30-09.25 §§ 1-2 
    Projektledare Lena Folkesson från 

Gotlandsakademin kl 13.40-14.00 §§ 1 
   1:e vice ordförande Sven-Otto Ullnér (M) revisionen 

kl 08.30- 11.10 §§ 1 punkt 1- del av 4 
  
Utses att justera Yvonne Sandberg Fries (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 1-30
  Elisabeth Arebark 
 
 
   
Ordförande  ………………………………………  
  Camilla Brunsberg  
 
 
Justeringsledamot ………………………………………  
  Yvonne Sandberg Fries 
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den      januari 2012 anslagits på 
kommunens anslagstavla, intygar 
 
Elisabeth Arebark…………………………….. 
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§ 1 
Informationer och föredragningar 

  
1. Utvärdering av serviceförvaltningen, kostenheten, föredras av. 
 VD/konsult Inger Stiljestrand Svensson från DiningDevelopment  
 AB. 
 
2. Redovisning av utredning avseende städverksamheten, föredras    
av chef för internservice Kent Lindström.  
 

  3. Principer för internprissättning och finansieringsprinciper vid 
  försäljning av måltider och livsmedel 2012, föredras av       
                     förvaltningschef Anette Lirsjö och controller Helena Olsson. 
 

  4. Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelser inom grundskolan  
                         2011, föredras av budgetchef Åke Karlsson 
 
   4. Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek 2011, föredras 

av förvaltningschef Annika Eklund och utvecklingsledare Karin 
Sågerås. 

 
  5. Karlskrona kommuns visionsarbete, föredras av projektledare Lena 

Folkesson Gotlandsakademin. 
 

   6. Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun, föredras av 
controller Olle Karlsson. 
  

 7. Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola, föredras av  
                   förvaltningschef Maria Persson. 

                        -------    
  

Ordförande informerar om att 1:e vice ordförande i revisionen Sven-
Otto Ullnér (M) har anmält att han vill vara med på dagens 
föredragningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att 1:e vice ordförande i revisionen Sven-Otto Ullnér (M) får vara med 
vid ovanstående föredragningar. 
________ 
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Serviceförvaltningen                                                                     KS.SEF2011.99.001 
Kostchef 
Akten  
 
 

§ 2 
Slutredovisning av kostenheten. 
 
VD/konsult Inger Stiljestrand Svensson från DiningDevelopment  
 AB föredrar ärendet. 
 

Serviceförvaltningen fick hösten 2011 i uppdrag av Kommunstyrelsen 
att utvärdera kostenheten. 
Uppdraget har genomförts av ett externt företag, Dining Development.  
 
Bakgrund 
Kostenheten har ett övergripande uppdrag, vilka är beslutade av 
kommunfullmäktige: 
 
Effektivisera kommunens kostproduktion med bibehållen kvalitet. 
 
Kostenheten är uppdelad i fyra kostområden där samtliga 
produktions-, tillagnings- och mottagningskök i kommunen ingår. I 
kostenheten finns idag 193 tillsvidareanställda medarbetare. I köken 
produceras dagligen ca 1 100 dygnsportioner till äldreomsorgens 
vårdtagare, ca 1 500 luncher till gymnasieelever, 5 800 luncher till 
grundskoleelever samt 2 600 luncher till kommunens förskolebarn. 
Kostenheten har ansvaret att planera, utveckla och administrera 
måltidsverksamheten inom Karlskrona kommun. Arbetet sker i 
samverkan med övriga förvaltningar. 
 
Syftet med utvärderingen var följande: 
 

• En allsidig nulägesanalys av kostenheten 
• Måluppfyllelse i relation till givet uppdrag 
• Resultat och effekter, genomförande och hållbarhet 
• Medarbetarperspektiv (kostenhetens personal, ledning) 
• Medarbetareperspektiv(övriga anställda inom Karlskrona 

kommun som ger stöd och service till kostenheten ex 
controller) 

• Kundperspektiv (kund motsvarar köpande förvaltning) 
• Organisationsstruktur 
• Ekonomi/kostnadseffektiv verksamhet 
• Utvärderingen skall beakta andra relevanta perspektiv som 

kommer under utvärderingens gång. 
• Redovisa eventuella förslag till förändring                 forts  
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§ 2 forts 
Slutredovisning av kostenheten. 
 
Målgrupper som deltagit i utvärderingen: 
 
Karlskrona kommun; Politiker, Kommundirektör 
Äldreförvaltningen: Förvaltningschef, verksamhetschefer  
Barn- och ungdomsförvaltningen: Förvaltningschef, 
verksamhetschefer, rektorer/pedagoger Utbildningsförvaltningen: 
Förvaltningschef, verksamhetschefer, områdeschefer 
Serviceförvaltningen: Förvaltningschef, kostchefer, medarbetare inom 
kostenheten. 
 
Yrkande 
Mats Lindbom (C) yrkar att serviceförvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med förslag på förbättringsåtgärder senast till 
kommunstyrelsen i april 2012. 
 
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på Mats Lindboms tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. att  ta informationen till dagens protokoll, samt 

 
2. att serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på 
förbättringsåtgärder senast till kommunstyrelsen i april 2012. 
 
_____ 
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Serviceförvaltningen                                                                    KS.SEF2011.98.28 
Chef kundservice 
Akten 

   
 
 
§ 3 
Utredning av Karlskrona kommuns städverksamheter. 
 
Chef för kundservice Kent Lindström föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, §137, 
beslutat att Serviceförvaltningen ska utreda möjligheten att flytta 
samman Tekniska förvaltningens, Utbildningsförvaltningens samt 
Barn och ungdomsförvaltningens städverksamheter till 
Serviceförvaltningen i syfte att uppnå samordningseffekter. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
_____ 
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Serviceförvaltningen                                                                    KS.SEF2011.180.041 
Barn- och ungdomsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Äldrenämnden 
Controller SEF 
Ekonomienheten  
Akten 

§ 4 
Principer för internprissättning och finansieringsprinciper vid 
försäljning av måltider och livsmedel 2012. 
 
Förvaltningschef Anette Lirsjö och kostchef Eva Wrobel föredrar 
ärendet. 
 
Serviceförvaltningen fick i samband med internbudget 2012 i uppdrag 
av Kommunstyrelsen att utifrån beställda volymer för 2012 beräkna 
måltidspriserna för kostproduktionen. Priset baseras på 
totalkostnader för verksamheten 2011 samt justeringar för 
volymförändringar och övriga kompensationer. 
 
Samtliga avtal gäller under 2012, nedan följer utdrag ur upprättade 
avtal med köpande förvaltningar; barn- och ungdomsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och äldreförvaltningen.  
 
Avtalen fastställs i början av 2012 efter dialog och samverkan med 
berörda parter. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
att  fastställa priserna för måltidsverksamheten för år 2012 
_______ 
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Serviceförvaltningen                                                                    KS.SEF2010.3.041 
Äldrenämnden 
Controller SEF 
Ekonomienheten  
Akten 

 
 
§ 5 

 Förändringar på grund av ny prissättning beslutad i  
äldrenämnden- försäljning inom kostenhetens 
verksamhetsområde från och med 1 februari 2012. 
 
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.  
 
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 samtliga kök som finns inom barn- och ungdomsförvaltningens 
samt utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
att  godkänna ovanstående prissättning för måltidsförsäljning i de kök 
som finns inom barn- och ungdoms, utbildningsförvaltningens, samt 
äldreförvaltningens verksamhetsområde från och med 1 februari 
2012. 
_____ 
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Personalenheten                                                                              KS.2012.17.023 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 6 
Förlängning av förordnade som kommundirektör. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergrens förordnande som kommundirektör 
löper ut 12 mars 2012. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 

 
att  förlänga Ingrid Augustinsson Swennergrens förordnande som 
kommundirektör längst t o m 1 juli 2015. 
_____ 
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Personalenheten                                                                              KS.2012.15.023 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 7 
Förlängning av förordnade som förvaltningschef. 
 
Göran Bohmans förordnande som förvaltningschef löper ut 7 april 
20012. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
att  förlänga Göran Bohmans förordnande som förvaltningschef längst 
t o m 7 april 2014. 
_____ 
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Samtliga nämnder/styrelser                                                               KS.2012.16.024 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
Förhandlingschef  
Akten 

 
 
§ 8 
Erbjudande om löneväxling. 
 
Löneväxling innebär att våra medarbetare kan byta en del av sin 
kontanta bruttolön mot en förmån. Här avses möjlighet till ett 
ytterligare sparande för att förstärka pensionen. Erbjudandet skall 
vara helt frivilligt och sparandet är valbart mellan traditionell 
pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Löneväxlingen skall vara helt 
kostnadsneutral för kommunens räkning 
 
Bakgrund 
Allt fler arbetsgivare erbjuder idag denna möjlighet som i högre grad 
kan bidra till att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare på 
arbetsmarknaden vid rekrytering, men också bidra till att vi kan 
behålla medarbetare och därigenom erfarenhet och kompetens. I 
Blekinge har Karlshamns kommun och Landstinget Blekinge infört 
denna möjlighet. 
 
Erbjudandet 
Kommunen ger möjligheten att löneväxla för pension till alla tv-
anställda som ännu inte fyllt 65 år. Ansökan görs och undertecknas 
individuellt och sparandet kan träda i kraft därefter. Löneavståendet 
skall vara minst 300 kr och får uppgå till högst 20 % av den avtalade 
månadslönen. Utöver detta tillkommer ett tilläggsbelopp som årligen 
fastställs. Detta beror på att arbetsgivaravgiften f.n. är 6 % lägre på 
pensionsavgifter än om lönen betalas ut kontant. Inkomstskatt betalas 
inte på sparbeloppet förrän det tas ut i pension. Detta är ett enkelt sätt 
att pensionsspara och medarbetaren behöver inte disponera 
nettolönen för ändamålet och någon skattejämkning behöver inte 
heller göras. 
 
Fördelar och nackdelar 
Alla lönerelaterade tillägg och avdrag som beräknas på månadslönen 
kommer att göras innan löneväxling sker. Detta gäller även för 
beräkning av kollektivavtalad tjänstepension. Därutöver påverkas 
exempelvis barnomsorgsavgift, bostadsbidrag och amortering av 
studielån på ett positivt sätt medan allmän pension, sjukersättning och 
sjukförsäkring i vissa fall kan påverkas negativt i någon mån som ett 
resultat av den lägre inkomsten.                                 Forts 
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§ 8 forts 
Erbjudande om löneväxling. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
1. att  löneväxling för pensionssparanda erbjuds alla 
tillsvidareanställda medarbetare i Karlskrona kommun fr o m 1 april 
2012, samt 
 
2. att  Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta de 
administrativa rutiner som krävs för att genomföra erbjudandet. 
_____ 
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Ronneby kommun                                                                             KS2011.554.212 
Miljö- och byggnadsnämnden  
Akten 

   
 
 
 
§ 9 
Yttrande angående tematiskt tillägg för översiktspl anen 
med inriktning på landsbygdsutveckling i strandnära  lägen 
i Ronneby kommun  
 
Ronneby kommun har skickat ut en samrådshandling för LIS-
områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), tematiskt 
tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget på remiss där 
svar önskas senast den 13 januari 2012.  
 
Tillägget till översiktsplanen för LIS-områden syftar till att finna 
områden i strandnära lägen som bör kunna bebyggas om de 
främjar landsbygdens utveckling. Planen pekar ut sjöar och 
vattendrag där en lättnad på strandskyddet skulle vara möjlig 
enligt Ronneby kommun.  
 
I det tematiska tillägget pekas delar av sjöarna Ljusterhövden och 
Hjortsjön ut vilka delas med Karlskrona kommun. Sjön 
Ljusterhövden ligger mellan kommungränserna i höjd med 
Holmsjö och Hjortsjön ligger mellan kommungränserna i höjd 
med Nävragöl.  
 
Enligt Karlskrona kommuns översiktsplan från 2010 så är 
Sillhövden och Västersjön utpekade som LIS-områden i 
Karlskrona kommun. I övrigt så ser kommunen positivt på sjönära 
bebyggelse för besöksnäring och enstaka etableringar.  
 
Karlskrona kommun har inget att erinra vad gäller Ronneby 
kommuns förslag till LIS-områden förutom att Karlskrona kommun 
vill vara delaktig kring planeringen för de områden som ligger 
nära kommungränsen.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  

  
 att anta yttrandet som sitt eget.  
 _____ 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              10 januari 2012 16 

 

 
LP-verksamheten                                                                              KS2009.888.030 
Arbetsmarknadsenheten 
Controller KLF 
Ekonomienheten  
Akten 

   
 
§ 10 
Ansökan om bidrag till LP-verksamheten 2012. 
 
LP-verksamheten i Karlskrona har inkommit med en ansökan om 
förlängning av samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun och LP-
verksamheten i Karlskrona. I ansökan ansöker LP-verksamheten om 
ett utökat lokalbidrag från tidigare 200 000 till 325 000 kronor samt ett 
utökat verksamhetsbidrag från tidigare 400 000 till 650 000 kronor. 
LP-verksamheten hänvisar till ökade kostnader för lokaler samt 
ersättning för handledning och administration. 
 
Ansökan grundar sig på tidigare avtal mellan Karlskrona kommuns 
arbetsmarknadsenhet och LP-verksamheten i Karlskrona. Avtalen har 
löpt under 1 år, LP- verksamheten önskar 5 årigt avtal. 
Arbetsmarknadsenheten finns inom kommunens projektbudget som 
löper på ett år i taget. Det senaste avtalet löper ut den 31 december 
2011 och upphör automatiskt efter detta datum.  
 
Under 2011 har 22 personer varit placerade i verksamheten. 7 
personer med lönebidrag via arbetsförmedlingen, 5 har placerats som 
Fas 3 via arbetsförmedlingen, 11 personer är anvisade via 
arbetsförmedlingen i samverkan med kriminalvården eller 
försäkringskassa.  
 
Arbetsmarknadsenheten har under 2011 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.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen  
 
1. att bevilja verksamhetsbidrag med 400 000 kronor från 
arbetsmarknadsenhetens projektbudget,  
 
2. att bevilja hyresbidrag på 200 000 kronor från 
arbetsmarknadsenhetens projektbudget, samt 
 
3. att teckna avtal för 2012 med likvärdiga villkor som i avtalet för 
2011. 
_____ 
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Tekniska nämnden                                                   KS2011.440.291 
Barn- och ungdomsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
§ 11 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 november 2011, § 248 att ärendet 
skulle utgår. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 9 januari 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Anna Ekström (FP) yrkar att Holmsjö skola dimensioneras för årskurs 
F till 6. 
 
Ola Svensson (SD) och Patrik Hansson (S) yrkar bifall på Anna 
Ekströms tilläggsyrkande. 
  
 
                                                                               Forts 
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§ 11 forts 
Ansökan om projekteringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö 
skola. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att  meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av 
Holmsjö skola,                                                                
 
2. att  barn- och ungdomsnämnden ansvarar för 
projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs, samt 
 
3. att  Holmsjö skola dimensioneras för årskurs F till 6. 
__________ 
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Tekniska nämnden                                                   KS2011.440.291 
Barn- och ungdomsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
§ 12 
Ansökan om projekteringstillstånd för utbyggnad av 
Nättrabyskolan. 
 
Tekniska nämnden har i beslut den 14 december 2011, § 162 
hemställt att kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att 
kommunen förvärvar fastigheterna Fredriksdal 8:24, 8:25, 8:26 
meddela projekteringstillstånd för utbyggnad av Nättrabyskolan, 
samt att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för 
projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs. 
 
Nämnden skriver att elevantalet på Nättrabyskolan växer och närmar 
sig det maximala antal som lokalerna kan inhysa. Fram till läsåret 
2015/2016 prognostiseras elevantalet öka från 681 elever till 820 
elever.  
Det råder redan idag utrymmesbrist på skolan. Nyckeltalet för 
undervisningsyta per elev ligger på 4,5 m² och total yta per elev är  
9 m², vilket hör till det lägsta bland Karlskrona kommuns grundskolor.  
 
För att lösa lokalbehovet på kort sikt har en inhyrd modulbyggnad 
placerats på skoltomten. Byggnaden är uppförd med ett tidsbegränsat 
bygglov och hyreskontraktet löper ut 2013-07-31, med option på 
ytterligare ett år. Elevökningen till Nättrabyskolan under de närmaste 
åren innebär att det långsiktiga lokalbehovet inte kan tillgodoses på 
befintlig skoltomt. För att möta de framtida behoven behöver 
Nättrabyskolan byggas ut med cirka 1 500 m² i närområdet. 
 
Fastigheterna Fredriksdal 8:24, 8:25 och 8:26 har av tekniska 
förvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen pekats ut som det 
mest optimala alternativet för expansionen av skolan.  
Fastigheterna ägs idag av Fortifikationsverket. Förhandlingar mellan 
kommunen och nuvarande fastighetsägare om att köpa fastigheterna 
pågår. Den befintliga byggnaden på fastigheterna är väl lämpad att 
bygga om till skolenhet. En stor fördel med expansion i en befintlig 
byggnad är att utbyggnaden kan ske successivt allt eftersom 
lokalbehovet ökar.  
 
I kombination med utbyggnad av Nättrabyskolans befintliga 
skolmatsal kan detta lösa skolans behov av lokaler på lång sikt. 
                                                                                              Forts 
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§ 12 forts 
Ansökan om projekteringstillstånd för utbyggnad av 
Nättrabyskolan. 
 
Kostnaden för att etablera en ny skolenhet på Fredriksdal 8:24, 8:25 
och 8:26 uppskattas till ca 35 mnkr. Det innebär en hyra till barn- och  
ungdomsnämnden på ca 3,2 mnkr/år. Projekteringen beräknas kosta 
3,5 mnkr. Det är viktigt att projekteringsarbetet kan påbörjas 
omgående efter att fastigheterna förvärvats, då tiden är knapp för 
detta projekt.  
 
Finansiering av ombyggnaden ryms inom ramen för skol- och 
förskoleutbyggnad i investeringsbudgeten för 2013-2015.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 

 
1. att under förutsättning att kommunen förvärvar fastigheterna 
Fredriksdal 8:24, 8:25, 8:26 meddela projekteringstillstånd för 
utbyggnad av Nättrabyskolan, samt 
 
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för 
projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs. 
____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              10 januari 2012 21 

 

 
 
Finansdepartementet                                                    KS2011.570.040 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
§ 13 
Remissvar till Finansdepartementet, Departementspro memorian 
Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss m ervärdesskatt 
(Ds 2011:41). 
 
Karlskrona kommun har av Finansdepartementet utsetts till 
remissinstans som en av 43 st myndigheter som ska yttra sig över 
departementspromemorian Samordningsförbunds rätt till ersättning 
för viss mervärdesskatt (2011:41). 
 
Förslaget innebär ändringar och anpassning av lagen (2005:807) om 
ersättning för mervärdesskatt för kommuner och Landsting. 
Genom de föreslagna ändringarna skapas förutsättningar för de 
samordningsförbund som finns i landet, och som i dagsläget berör 
213 av landets kommuner, att agera över myndighetsgränserna och 
på ett kostnadsneutralt sätt. 
Vidare förslås förtydligande i själva lagstiftningen, vilket underlättar 
kommande tolkningar.  
Själva lagstiftningen förslås träda i kraft från 1 juli 2012, men de 
föreslagna lagändringarna förslås få en retroaktiv tillämpning från och 
med 1 januari 2010 vilket är positivt, eftersom beslutet om det då 
innebär att de samordningsförbund som bildats inte belastas av den 
lucka som uppstod i lag om (2005:807) mervärdesskatt för kommuner 
och landsting.  
 
De föreslagna ändringarna är enbart av positiv art, och är ett steg i 
rätt riktning för att ytterligare kunna möjliggöra samverkan mellan 
kommuner, landsting och stat genom samordningsförbund som stöds 
genom lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
att  tillstyrka och till Finansdepartementet inlämna detta svar som svar 
på remiss om departementspromemorian Samordningsförbunds rätt 
till ersättning för viss mervärdesskatt (Ds 2011:41)  
______ 
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Barn- och ungdomsnämnden                                                   KS2011.543.106 
Budgetberedningen 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
§ 14 
Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelser inom grundskolan 
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, som ett komplement till facknämnder-
nas/förvaltningarnas eget jämförelsearbete. Tyvärr hoppade Halmstad 
kommun i ett sent skede av detta samarbetsprojekt, men kommunen 
kommer ändå att finnas med som referensvärde i de redovisade 
statistiksammanställningarna. 
 
I maj månad 2011 presenterades sedan den första rapporten enligt 
detta nya upplägg för kommunstyrelsen. Rapporten avsåg då en 
jämförelse av kommunernas gymnasieverksamheter. Inriktningen var 
samtidigt att denna rapport skulle utgöra modell för kommande jämfö-
relserapporter. 
 
Nu föreliggande rapport – den andra i serien - avser således en mot-
svarande jämförelse av kommunernas grundskoleverksamheter. Ar-
betssättet och upplägget är likartad med den tidigare gymnasierap-
porten, men med den skillnaden att denna gång kan tyvärr inte kom-
pletta subjektiva nyckeltal redovisas. Detta beror i sin tur på att enbart 
två kommuner har genomfört den inplanerade elevenkäten. 
Beskrivningarna i rapporten har också stämts av med representanter 
för barn- och ungdomsförvaltningen. Rapporten visar i övrigt på 
tämligen stora skillnader mellan kommunerna när det gäller såväl 
uppbyggnad och organisation som (främst) uppnådda resultat. 
Rapportens innehåll kan därför vara av värde för såväl den pågående 
diskussionen kring en omstrukturering av den befintliga 
grundskoleorganisationen som för kommande beredningsarbete med 
budget/plan för åren 2013 – 2015. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
1. att  godkänna upprättad rapport om Grundskolan 2011, samt 
 
2. att  rapporten ska ingå som ett underlag i den kommande boksluts- 
och budgetberedningen för åren 2011 – 2015. 
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Finansdepartementet                                                    KS2011.461.040 
Ekonomienheten 
Akten 

 
 
 
 
§ 15 
Förslag till yttrande över betänkande av utredninge n om 
kommunsektorn och konjunkturen (SOU 2011:59). 
 
Regeringen beslutade den 25 mars 2010 att tillkalla en särskild 
utredare med uppgift att lämna förslag om hur procykliska variationer 
i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas. 
Utredaren överlämnade sitt slutbetänkande i september 2011. 
Finansdepartementet har därefter gett bl.a. samtliga kommuner 
möjlighet att yttra sig över betänkandet till senast den 13 januari 
2012. 
 
Förändringarna föreslås av utredaren införas från år 2013. 
 
Ekonomiansvariga i Blekingekommunerna, landstinget Blekinge samt 
Region Blekinge har gemensamt arbetat fram ett enhälligt förslag till 
yttrande (remissvar).  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
att tillstyrka och till finansdepartementet inlämna bifogat förslag till 
yttrande över betänkande av utredningen om kommunsektorn och 
konjunkturen (SOU 2011:59). 
______ 
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Styrgrupp Stadsbibliotek                                                                   KS.2006.326.880     
Controller KLF 
Ekonomienheten  
Handläggare 
Akten 
 
 

§ 16 
Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek  2011. 
 
Förvaltningschef Annika Eklund, bibliotekschef Eva Wernersson, 
projektledare Karin Sågerås föredrar ärendet. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 110405 om en ny styrgrupp för nytt 
stadsbibliotek, med uppdrag att: 

• 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 

 
Samtidigt beslutades att styrgruppen årligen skulle avrapportera 
uppdraget till kommunstyrelsen. 
 
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek lämnar i bifogad årsrapport för 
2011 – ”Från Vision till verklighet” – en redovisning av styrgruppens 
arbete under 2011. Se bilaga. 
 
Rapporten innehåller samtidigt ett förslag till hur styrgruppen vill 
fortsätta sitt arbete under 2012. För att kunna genomföra den 
föreslagna planeringen äskar styrgruppen om 240 Tkr av 
kommunstyrelsen.  
 
I kommunstyrelsens internbudget/projektbudget för 2012 finns 60 tkr 
avsatta för styrgruppsarbetet.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 9 januari 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på allmänna utskottets att sats 2, 
samt yrkar att man istället tillsätter 100 tkr från kommunstyrelsens 
projektbudget till styrgruppen. 
 
                                                                                            Forts  
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§ 16 forts 
Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek  2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att  godkänna årsrapporten från styrgruppen för ett nytt 
stadsbibliotek, samt 
 
2. att  bevilja styrgruppen 100 tkr för arbetet 2012. 
_____ 
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Serviceförvaltningen                                                                       KS.SEF2012.3.005  
IT-enheten  
IT-utvecklingschef                                                                                       
Akten 
 
 
 
 

§ 17 
IT-kostnader. 
 
Beroendet av IT i Karlskrona kommun, likväl som i hela samhället blir 
allt större, både som bärare av information och möjliggörare för 
effektiviseringar och utvecklingsinsatser. IT är även en viktig 
grundfunktion i arbetet med att skapa moderna arbetsprocesser och 
e-tjänster för, inte minst, våra medborgare. Ett större beroende kan 
innebära ett ökat antal tjänster och ökade kostnader.  
 
Då ett av KF övergripande mål för serviceförvaltningen är att 
effektivisera de administrativa processerna är det viktigt att ökade 
behov kan mötas med så smarta och kostnadseffektiva lösningar som 
möjligt. 
 
På uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande föreslås en 
genomgripande utredning av Karlskrona kommuns IT-kostnader. Då 
IT-kostnader återfinns både på enskilda förvaltningar och på IT-
enheten bör utredningen omfatta samtliga IT-kostnader i Karlskrona 
kommun. 
 
För att kunna relatera IT-kostnaderna till kommunens verksamheter, 
ska kostnadsutredningen vara beskriven med kostnad kopplad till 
nytta/behov. 
 
Kostnadsutredningen ska också ge förslag på effektiviseringar som 
kan göras inom IT-området. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
1. att  ta fram en kostnadsutredning avseende Karlskrona Kommuns 
IT-kostnader enligt ovan, samt 
 
2. att  redovisning sker senast i april 2012. 
______ 
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Kommunledningsförvaltningen                                                           KS2011.172.140     
Personalenheten 
Controller KLF 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 18 
Karlskrona kommuns visionsarbete. 
 
Projektledare Lena Folkesson från Gotlandsakademin. 
 
Processledarna från Gotlandsakademin har tagit fram bifogade 
projektplan för processen med att ta fram en ny gemensam vision för 
Karlskrona kommun. Projektplanen innehåller beskrivning av 
projektförutsättningar, målbeskrivning, redogörelse för utvärdering 
och förtydligande när projektet är avslutat, och en beskrivning av 
projektorganisationen. Vidare redovisas genomförande med bland 
annat tids- och aktivitetsplan samt budget. Frågor kring 
informationsspridning, rutiner kring dokumentation beskrivs särskilt. 
Avslutningsvis anges hur konsulterna planerar genomföra avlämning 
och avslut. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar ko mmunstyrelsen 
 
1. att godkänna projektplanen som har sammanställts av 
processledarna från Gotlandsakademin, 
 
2. att ianspråkta de 500 tkr som finns avsatta i kommunstyrelsens 
projektbudget 2012 för genomförande av processen, samt 

 
3. att  vid varje kommunstyrelsesammanträde ha en punkt för löpande 
information och avstämning av arbetet med framtagande av ny vision 
för Karlskrona kommun. 
______ 
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Kommunfullmäktige                                                KS2011.77.107 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 19 
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun 
 
Controller Olle Karlsson 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 kommunlednings-förvaltningens 
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 mark- 
och exploatering, miljöstrategi, arbetsmarknadsenheten, EU-
samordning, 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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§ 19 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) 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  i arbetet med 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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§ 19 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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§ 19 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 
kommunstyrelsens förvaltningar. 

 
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. Forts 
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• Kommunstyrelsen ska ta initiativ till ett nätverk för företag, 

företagsföreningar, 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 på helårsbasis.  
 
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 helåret 2012.  
 
Beslutet att återremittera ärendet avseende näringslivsbolaget 
innebär att näringslivsenheten, även efter den 1 januari 2012, 
kommer att belasta kommunledningsförvaltningens budget. 
Budgetbeslutet, som togs av kommunfullmäktige juni 2011, förutsätter 
att denna verksamhet bedrivs i bolagsform fr.o.m. 1 januari 2012 och 
de ekonomiska ramarna är fastställda utifrån detta.  Forts 
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Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun 
 
Det är nu troligt att denna verksamhet förs över först fr.o.m. 1 mars 
2012 vilket innebär att ett underskott uppstår på 
kommunledningsförvaltningen på 2,5 mnkr. I samband med 
överförandet av denna verksamhet i bolagsform beslutades också att 
någon utdelning från AB Karlskrona Moderbolag inte behöver lämnas 
för 2012. För att parera detta underskott är det därför rimligt att ett 
utdelningskrav fastställs på AB Karlskrona Moderbolag på 
motsvarande belopp dvs. 2,5 mnkr. Det är också rimligt att 
kommunledningsförvaltningen därmed också får acceptans för ett 
underskott på högst 2,5 mnkr dvs. att besparingar/anpassningar inte 
behöver göras av denna anledning. 
 
Tanken med bolagets finansiering är att på olika sätt öka extern 
medfinansiering. Ökning av 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 t ex provisioner. Det kommer naturligtvis att ta något år att bygga 
upp en större andel externa medel. 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 t ex 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 t ex 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 framgår av upprättad bilaga. Forts 
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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 
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. 
 
Remissyttrande 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 november 
2011 att återremittera ärendet för att genom en bred remissrunda, ge 
berörda kommunala bolag, nämnder och externt berörda möjlighet att 
lämna synpunkter och konsekvensbeskrivningar. Forts 
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§ 19 forts 
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun 
 
Ärendet har sänts till AB Karlskrona moderbolag, AB Arena 
Rosenholm Karlskrona, kommunstyrelsen och till 
näringslivsorganisationer för yttrande. Vid moderbolagets möte 
beslutades om att Affärsverken skulle ges möjlighet att ge ett yttrande 
om hur bolaget påverkas av förslaget. 
 
Efter att förslaget till bildandet av näringslivsbolag redovisats för 
företagarorganisationerna har följande synpunkter och yttranden 
inkommit:  
 
Yttranden: 
AB Karlskrona Moderbolag: 
Moderbolaget beskriver i sitt yttrande de ekonomiska effekterna för 
bolagskoncernen vid bildandet av ett näringslivsbolag enligt befintligt 
förslag. Det underskott som uppstår i koncernen om 
näringslivsbolaget ingår kan täckas av att man löser upp obeskattade 
reserver i Affärsverken. Resultatet framöver utifrån ägardirektiven 
innebär i stort sett ett nollresultat för koncernen inklusive 
näringslivsbolaget.  
 
Enligt lämnade prognoser från bolagen beräknas underskottet för 
åren 2012-2016 i koncernen uppgå till ca 30 mkr inklusive 
näringslivsbolaget. Om man löser upp obeskattade reserver innebär 
det att Affärsverkens soliditet sjunker med ca 1,2%. Soliditeten 
bedöms uppgå till 16,7% vid utgången av 2012 när investeringen i 
kraftvärmeverket är klar. 
 
Den skattepliktiga intäkten av upplösningen av obeskattade reserver 
lämnas som koncernbidrag till näringslivsbolaget via Moderbolaget. 
Någon skattekostnad uppstår därmed inte. 
Moderbolaget påtalar att det även pågår utredningar som kan påverka 
nuvarande prognoser t ex nivån på utlåningsavgifter som bolagen 
betalar till kommunen. 
 
Om näringslivsbolaget ingår i bolagskoncernen är det inte möjligt att 
lämna utdelning från det årliga resultatet till ägaren. Slutligen skriver 
Moderbolaget att det finns en viss skattemässig risk i ärendet. 
     
AB Arena Rosenholm Karlskrona: 
Förslaget innebär att samarbetet med näringslivsenheten stärks vilket 
ger möjligheter till ökade insatser för företagande inom 
besöksnäringen. Förslaget syftar till att förenkla för näringslivet i 
kontakterna med kommunen vilket är positivt för företag inom 
besöksnäringen och evenemang. Likaså ökar bolagets möjligheter att 
profilera sig som både destinations- och etableringsort.  Forts 
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Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun 
 
Genom gemensamma marknads- och aktivitetsplaner, kan bolaget 
agera kraftfullt på en marknad där konkurrens är mycket hård. Detta i 
kombination med god service till det lokala näringslivet, ger bolaget 
möjligheter att komma åt nätverk, leverantörer, finansiärer etc, som 
kan innebära stora möjligheter för varumärket Karlskrona. 
 
I förslaget fokuseras på näringslivsutveckling inom hållbar utveckling, 
besöksnäring, idrott, hälsa och evenemang vilket är helt i linje med 
Arenabolagets nuvarande verksamhet. Arbetet med dessa områden 
kan därför stärka bolagets verksamhet. 
 
Arenabolaget arbetar idag med marknadsföring av Karlskrona som 
destinationsort. Uppdraget kommer att utökas till marknadsföring av 
Karlskrona som etableringsort och nuvarande resurser kan nyttjas i 
detta arbete. Redan idag arbetar bolaget väldigt tätt ihop med det 
lokala näringslivet. Detta samarbete kan ytterligare formaliseras och 
utvecklas via olika referensgrupper med representanter från 
näringslivet, t ex kan råd inom besöksnäring, evenemang bildas. 
 
Affärsverken AB:  
Eftersom Affärsverken är en stor del i förslagets finansiering och detta 
påverkar bolagets ekonomiska utveckling långsiktigt anser 
styrelsenatt man borde haft möjlighet att yttra sig över 
konsekvenserna för bolaget tidigare för att detta skulle kunnat vägas 
in i beslutsunderlaget.  
Styrelsen anser att verksamhet som bedrivs i bolagsform måste 
generera vinst för att ges incitament till utveckling. Att inordna 
verksamhet i bolagsform som redan från start bara genererar förluster 
innebär en skattemässig risk. 
 
Att konsekvenserna för bolagets avkastning på kort sikt skulle bli 
lägre har varit känt ända sedan beslutet fattades i 
kommunfullmäktige. Affärsverkens styrelse har inga andra synpunkter 
på hur ägaren organiserar sina bolag annat än att det är rimligt att 
Affärsverken får rimlig tid för återhämtning och därmed möjlighet i ett 
längre perspektiv åter bygga upp avkastningsnivåerna i bolaget och 
på nytt sträva mot branschens snitt av ekonomiska nyckeltal. Det vore 
olyckligt om man tvingades upplösa obeskattade reserver som 
dessutom likvidmässigt måste lånefinansieras för att finansiera en ny 
näringslivsverksamhet. 
 
Styrelsen pekar på det olämpliga i att ta ut mer koncernbidrag från 
bolaget än den avkastning rörelsen genererar. Affärsverken måste 
under de närmaste åren få behålla en rimlig del av sin avkastning för 
att öka de ökade kostnaderna investeringarna av ett kraftvärmeverk 
innebär.                                                                        Fots 
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Gemensamt yttrande från Karlskrona Företags-& Hantverksförening, 
Industrigruppen, NyföretagarCentrum, Handelskammaren och 
Karlskrona Handel & Service: 
 
En tydlig och offensiv vision för Karlskrona efterlyses snarast möjligt. 
Näringslivsbolaget blir verktyget för genomförandet. 
Översiktsplanen bör vara vägledande för hela kommunens arbete. 
Samverkan mellan den kommunala verksamheten och näringslivet 
bör intensifieras och aktivt utvecklas för en än mer positiv utveckling 
och stärkt konkurrenskraft. 
Slutligen betonas att de kommer att noga följa kommunledningens 
ambition att skapa en bättre organisation än den nuvarande och ser 
fram emot ett fortsatt gott samarbete. 
 
Hotellgruppen: 
 ”Vi i hotellgruppen ser positivt på den presentation vi fick på mötet 
den 9 december om det nya näringslivsbolaget. Vi ser fram emot ett 
bra och spännande 2012.” 
 
TelecomCity: 
 ”Vi ser att en bolagsform skulle ge större möjligheter och 
förutsättningar för att bedriva och utveckla TelecomCitys verksamhet. 
Dessutom ser vi möjligheter i en samordnad administration. Vi 
förutsätter att den icke formella styrelsen som idag består och har 
inflytande gällande användandet av medlemmarnas finansiering.” 
 
Företagarna:  
”Företagarna i Karlskrona ser positivt på bildandet av ett 
näringslivsbolag i Karlskrona där all näringslivsutveckling hamnar 
under ett tak. 
 
Den största fördelen är att det blir en aktör som handhar all 
näringslivsutveckling i kommunen. Att som i dagens organisation ha 
utvecklingen av besöksnäringen skilt från annan näringslivsutveckling 
ser vi som företagarorganisation vara lite olyckligt. 
 
Från företagens sida förenklar ett näringsbolag kontakten med 
kommunen. Det blir möjligt att ha en företagslots som sköter hela 
kontakten mellan kommunen och företaget oavsett om man är 
verksam inom besöksnäringen eller har en annan näringsinriktning. 
 
En möjlig väg att utveckla näringslivet är genom att bilda 
näringslivsråd. Med ett näringslivsbolag blir det samma aktör som 
ansvarar för alla näringslivsråd oavsett verksamhetsinriktning. Där blir 
det även möjligt att tillvarata regionala och nationella nätverk, för 
respektive organisation.                                           Forts 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              10 januari 2012 38 
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Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun 
 
I diskussionerna om bildandet av en storregion i södra Sverige är det 
särdeles viktigt att Karlskrona kommun har en stark och enhetlig röst 
som tillvaratar kommunens näringslivs intressen. I en storregion tror vi 
det vore olyckligt att ha nuvarande organisation där både 
Arenabolaget och kommunens näringslivsenhet skall verka för och 
tillvarata turistföretagens utveckling.” 
 
Kommunledningsförvaltningen: 
I nuvarande organisation på KLF kombineras arbetet som 
utvecklings- och näringslivschef. I samband med inrättande av 
näringslivsbolaget förstärks utvecklingsarbetet på KLF genom att en 
avdelningschefstjänst som utvecklingschef inrättas på 
kommunledningsförvaltningen. Förändringarna sker inom givna 
budgetramar. 
 
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), se bilaga 3.  
 
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 
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.”                                                   Forts 
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§ 19 forts 
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun 
 
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 9 januari 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Lars Hildingsson (S) meddelar att hela den Socialdemokratiska 
gruppen inte deltar i dagens beslut, då det har undanhållits viktig 
information till ärendet. 
 
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag. 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar att följande tillägg i kursiv stil skrivs in i 
bolagsordningen under § 3 föremål för verksamhet, andra meningen; 
Bolaget skall arbeta för att göra Karlskrona hållbart och vara en 
attraktiv plats att driva företag på. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Åsa 
Gyberg Karlssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1.  att  fastställa upprättade för AB Arena Rosenholm Karlskrona,  
 
2. att  överlämna ägardirektiven på extra stämma för att gälla från och 
med 1 mars 2012, 
 
3. att  fastställda upprättade 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 mars 2012, 
 
5. att  ge valberedningen i uppdrag att till kommunfullmäktiges möte i 
februari 2012 föreslå ledamöter och suppleanter till AB Arena 
Rosenholm Karlskrona from 1 mars 2012,  
                                                                                              Forts 
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Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun 
 
6. att  näringslivsenheten flyttas från kommunledningsförvaltningen till 
AB Arena Rosenholm Karlskrona från och med 1 mars 2012, 
 
7. att  fastställa utlåningsramen för AB Arena Rosenholm Karlskrona 
till 22 mkr from 1 mars 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 31 maj 2012,  
 
10. att  utdelningskrav fastställs på AB Karlskrona Moderbolag på 2,5 
mnkr för 2012,  

 
11. att  ett underskott för 2012 på maximalt 2,5 mnkr accepteras 
avseende kommunledningsförvaltningens planerade verksamhet utan 
att besparingar/anpassningar behöver vidtas, samt 
 
12. att  följande tillägg i kursiv stil skrivs in i bolagsordningen under § 3 
föremål för verksamhet, andra meningen; Bolaget skall arbeta för att 
göra Karlskrona hållbart och vara en attraktiv plats att driva företag 
på. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              10 januari 2012 41 

 

Kommunfullmäktige                                                KS208.183.214 
Akten 

 
 
§ 20 
Ändring och förtydligande av planbestämmelse i deta ljplanen för 
kv Kölen, Karlskrona kommun. 
  
Tommy Olsson (KD) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. 
 
Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för kv Kölen m fl. 
Detaljplanen har överklagats och ärendet handläggs av Länsstyrelsen 
Blekinge län. I samband med Länsstyrelsens granskning har fråga 
väckts kring angiven planbestämmelse om markföroreningar. 
  
Bestämmelsen lyder ”Saneringsåtgärder av förorenad mark i enlighet 
med till planhandlingarna hörande markundersökning ska genomföras 
senast i samband med exploatering av området”. 
 
 Planbestämmelsen åsyftar texten i PBL 5:8 (i äldre PBL) med 
lydelsen ” I detaljplanen får det bestämmas att bygglov inte skall ges 
till åtgärder som innebär en väsentlig ändring av markens användning 
förrän…. 4. en markförorening har avhjälpts, om markens lämplighet 
för byggande kan säkerställas med det. 
 
Karlskrona kommun ger sitt medgivande till Länsstyrelsen att ändra 
bestämmelsen så att det tydligare framgår vad som avses. 
 
Den nya lydelsen blir ”Bygglov ska inte ges till åtgärder som innebär 
en väsentlig ändring av markens användning förrän markförorening 
har avhjälpts”. 
 
Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medge åt Länsstyrelsen Blekinge att ändra planbestämmelse 
enligt ovanstående. 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                  KS2005.355.170 
Akten 

 
 
 
 
§ 21 
Förslag till ändring av Förbundsordning för Räddningstjänsten 
Östra Blekinge.   
 
Med anledning av en ny lag om brandfarliga och explosiva varor har 
Räddningstjänsten Östra Blekinge föreslagit medlemskommunerna att 
besluta om ett tillägg till förbundsordningen. Den nya lagen ersätter 
den tidigare lagen om brandfarliga varor. Nytt i sak är att 
tillståndshanteringen avseende explosiva varor sköts av kommunerna 
istället för som tidigare av polismyndigheten. 
Räddningstjänsten Östra Blekinge har enligt den tidigare lagen på 
området utfört tillsynsuppgifterna avseende brandfarliga varor medan 
tillståndsgivningen legat på miljö- och byggnadsnämnden. Ett tillägg 
bör göras till förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Blekinge 
så att förbundets uppdrag att utföra tillsynen enligt den nya lagen 
tydligt anges och att också ansvarsfördelningen mellan förbundet och 
medlemskommunerna (i Karlskrona kommun miljö- och 
byggnadsnämnden) klarläggs.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  fastställa förslag till reviderad förbundsordning för 
Räddningstjänsten Östra Blekinge. 
_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              10 januari 2012 43 

 

Kommunfullmäktige                                                  KS2011.266.003 
Akten 

 
 
 
 
§ 22 
Ändring av reglemente för Miljö- och byggnadsnämnde n. 
 
Ett flertal förändringar har skett i lagstiftningar inom nämndens 
verksamhets område. Detta föranleder ändringar i nuvarande 
reglemente beslutad av 
 Kommunfullmäktige den 21 juni 2011. 

 
 I 1 kapitlet Nämndens verksamhetsområde är ändringarna av den 
omfattningen att hela kapitlet omarbetats. 

 
 I 2 kapitlet Nämndens arbetsformer har dessutom komplettering skett 
med hänvisning för offentlighet vid sammanträden. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till ändrat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

 
 __________________ 
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Kommunfullmäktige                                                  KS2011.506.061 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 23 
Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av 
allmänna handlingar . 
 
För att kommunen ska få ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar 
krävs att kommunfullmäktige antagit en taxa för ändamålet. Idag finns 
dels en avgiftspolicy för kopior av allmänna handlingar som antogs 
kommunfullmäktige 2001-06-20, § 101 dels en särskild taxa för 
kommunarkivet som antogs av kommunfullmäktige 2008-12-18,  
§175. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på en reviderad 
avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar för att 
täcka kommunens självkostnad för kopiering/utskrift/avskrift av 
allmänna handlingar. Genom förslaget sammanfogas de båda 
taxedokumenten till en enhetlig taxa att gälla för kommunens samtliga 
verksamheter. Flertalet av avgifterna kommer emellertid i praktiken 
endast att tillämpas av kommunarkivet.  
 
Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar.  
 
En anpassning har skett till de principer som tillämpas av statliga 
myndigheter och som finns reglerat i avgiftsförordningen (1992:191). 
Enligt dessa principer, som också många kommuner anslutit sig till, är 
beställning av 1-9 sidor avgiftsfri och avgiften för tio sidor är 50 kr. 
Förslaget är emellertid att avgiften per sida därutöver höjs från 3 kr 
(enligt kommunens avgiftspolicy fastställd 2001) till 4 kr. I linje med 
avgiftsförordningen förslås även att portokostnad kan tas ut om 
försändelsen väger mer än 20 gram. 
 
Kommunarkivet får för närvarande stora leveranser från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen av 
pappersritningar och digitala ritningar vilket gör att efterfrågan på 
papperskopior och digitala kopior har ökat. Avgifterna för kopiering i 
de större formaten har setts över. Kommunarkivet kommer nu också 
få möjligheter att ta kopior i färg i storformat vilket tidigare saknats 
men efterfrågats av många kunder. Taxan har kompletterats med 
avgifter för kopiering i färg i storformat.                       Forts 
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§ 23 forts 
Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av 
allmänna handlingar . 
 
Vidare har taxan kompletterats med avgift för avskrift av betyg samt 
kopior från mikrofilm till papper, vilket kräver en särskild arbetsinsats 
från kommunarkivets personal. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  fastställa förslag till avgiftstaxa för kopior och avskrifter av 
allmänna handlingar att fr o m 1 mars 2012 ersätta av 
kommunfullmäktige fastställd avgiftspolicy för kopior (2001-06-20, § 
101) samt taxa för kommunarkivets tjänster (2008-12-18 §175). 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                  KS2011.196.041 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 24 
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola. 
 
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har i anslutning till beredningen av 
nämndens Internbudget för åren 2012-2014 även behandlat förslaget 
om ”Bättre skola 2012”. Denna utredning/rapport presenterar då olika 
åtgärder för en utveckling och omstrukturering av (framför allt) grund-
skolans och förskolans organisation i kommunen. Föreslagna åtgär-
der ska samtidigt underlätta för nämnden att kunna bedriva sin verk-
samhet inom de tilldelade budgetramarna för de närmaste åren. 
 
Vid sitt novembermöte beslöt således barn- och ungdomsnämnden 
att som ett första steg föreslå en avveckling av verksamheterna vid 
Lyckebyskolan respektive Kyrkskolan i Jämjö (dvs. en nedläggning av 
dessa bägge skolor). Dessa skolors elever överförs i stället till be-
fintliga Vedebyskolan (på sikt: Lyckeby kunskapscentrum) respektive 
Jändelskolan i Jämjö (på sikt: Kunskapscentrum Jämjö). Nämnden 
beslöt självt samtidigt att också flytta årskurserna 6 – 9 från idag 
Sturkö skola till likaledes Jändelskolan. 
 
Senare ska nämnden också behandla föreslagna åtgärder för dels en 
omstrukturering av skolorna på landsbygden (decembersammanträ-
det), dels en ny organisation för/uppbyggnad av grundskolorna i cen-
trala Karlskrona/Trossö (marssammanträdet 2012?). 
 
Kommentarer och synpunkter 
Den av Kvalitetsnätverket 3KV(H) nyligen presenterade undersök-
ningen ”Grundskolerapport 2011” visar klart på att kommunen har ett 
mycket stort antal skolor jämfört med såväl övriga samarbetskommu-
ner som riket i snitt. Avvikelsen motsvarar i nuläget en ”överdimen-
sionering” på mellan 5 och 10 skolenheter. Kommunen har samtidigt 
en mycket hög andel elever i friskolor jämfört med både våra 
samarbetskommuner och riket i övrigt. De kommunala skolorna har 
då i genomsnitt ett mycket lågt antal elever, medan antalet elever per 
friskola är betydligt högre (ca 145 jfr ca 295). Detta innebär samtidigt 
att kommunen har relativt sett höga lokalkostnader per elev. 
 
                                                                                             Forts 
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§ 24 forts 
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola. 
 
En nedläggning av Lyckebyskolan och Kyrkskolan i Jämjö känns mot 
denna bakgrund som väl motiverad. Bägge dessa skolor ligger inom 
geografiska områden, där det finns andra närliggande kommunala 
skolor som kan ta över ansvaret för elevernas placering. I Jämjöom-
rådet förväntas dessutom elevunderlaget enligt nu gällande 
befolkningsprognos under de närmaste åren vara i stort sett 
oförändrat. Fokuseringen på ett kunskapscentrum även i Jämjö 
stämmer för övrigt väl överens också med översiktsplanens inriktning 
att just Jämjö tillsammans med Nättraby och Rödeby i första hand ska 
fungera som utvecklingsorter för respektive omland avseende bl.a. en 
god lokal service och goda förbindelser med staden/centralorten. 
Både Lyckeby- och Kyrkskolan har samtidigt generellt sett ett stort 
(eftersatt) underhålls- och upprustningsbehov, som skulle ha behövt 
åtgärdas inom de närmaste åren. Båda skolorna bedöms också ha 
attraktiva geografiska lägen (främst Lyckebyskolan), vilket ökar 
möjligheterna för en alternativ framtida användning av dessa tomter 
(för t.ex. olika bostadsändamål). 
 
 Vid såväl Lyckeby- som Kyrkskolan finns idag mottagningskök för 
skolmåltidsverksamheten. Även dessa enheter kan avvecklas vid en 
överflyttning av eleverna till andra skolor, eftersom det vid dessa finns 
tillräckligt med ytor och utrustning för tillagningsfunktionerna för att 
klara de utökade behoven. Vissa personalförstärkningar kommer dock 
att behövas men en rationaliseringsvinst kommer totalt sett ändå att 
kunna uppnås. Vid framför allt köket på Kyrkskolan finns det 
dessutom redan idag behov av omfattande upprustningsåtgärder, 
som nu kan undvikas. 
 
De av barn- och ungdomsnämnden nu föreslagna förändringarna 
kommer inte att kunna genomföras förrän från höstterminsstarten 
2013 – med undantag av flytten av årskurserna 6 – 9 från Sturkö till 
Jämjö respektive särskolan i Lyckeby (Lyckåskolan) till Vedebyskolan, 
som båda beräknas kunna ske redan från höstterminen 2012. De 
ekonomiska effekterna för år 2012 blir därmed blygsamma.  
 
Innan omflyttningen av elever kan ske måste sedan också vissa 
tillbyggnader och lokalanpassningar äga rum vid både Vedebyskolan 
och Jändelskolan. Inriktningen är då att uppkommande merkostnader 
i alla fall inte får bli större än nuvarande och avgående drift- och 
lokalkostnader. Någon beräkning av beloppen för dessa investeringar 
och åtföljande årliga drift- och hyreskostnader har däremot ännu inte 
gjorts. Den ekonomiska nettoeffekten av nedläggningen av Lycke-
byskolan (utöver själva lokalkostnaden) blir för övrigt mycket begrän-
sad, eftersom klasserna i stort sett måste lyftas rakt av över till Vede-
byskolan utan att några större integrationsvinster uppstår. Forts  
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§ 24 forts 
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola. 
 
De ekonomiska effekterna inom Jämjö skolområde förväntas däremot 
bli betydligt större. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 9 januari 2012 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande  
Patrik Hansson yrkar avslag på allmänna utskottets förslag på att- 
sats 1, samt yrkar att förslaget ”bättre skola 2012” i sin helhet 
hänskjuts till kommunstyrelsens budgetberedning för att särskilt 
belysa följande frågor, vad vill vi med skolan i Karlskrona- höjda 
ambitioner och bättre kvalitet, vilka resurser behövs, 
omprioriteringar/skattejustering, höjt elevbidrag, skolans organisation, 
barnperspektivet, involverande av elever, föräldrar och skolpersonal, 
samt hela kommunen ska leva och utvecklas. 
 
Åsa Gyberg Karlssons (V) yrkar bifall på Patrik Hanssons 
ändringsyrkande på attsats 1. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot 
Patrik Hanssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering begärs 
 
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som vill 
biträda Patrik Hanssons ändringsyrkande röstar Nej. 
 
Följande röstar ja: Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia 
Ahlin (M), Carl-Göran Svensson (KD), Ola Svensson (SD), Anna 
Ekström (FP), SOFIA Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD), ordförande. 
 
Följande röstar nej: Christina Mattisson (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. 
 
Reservation 
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars 
Hildingsson (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S)., 
Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
                                                                                                            Forts  
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§ 24 forts 
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
1. att  samtidigt uppdra till barn- och ungdomsnämnden att senast till 
budgetberedningen för åren 2013 – 2015 återkomma med kompletta 
uppgifter kring dels föreslagen omstrukturering av kommunens 
grundskoleverksamhet, dels de ekonomiska nettoeffekterna av denna 
omstrukturering. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar  
 
2. att  tillstyrka barn- och ungdomsnämndens förslag om en avveck-
ling från höstterminen 2013 av grundskoleverksamheten vid såväl 
Lyckebyskolan som Jämjö Kyrkskola. 
______ 
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Kommunfullmäktige                                                                        KS2011.228.018 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 25 
Svar på motion om enkät om villkoren för livet på l andsbygden. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, § 
44 av Christina Mattisson (S). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att genomföra en enkätundersökning för att ta reda på hur 
människor i gles och landsbygden upplever den kommunala servicen 
och utvecklingsmöjligheter, samt att resultatet redovisas till 
kommunfullmäktige inför nästa års budget. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 december 2011 
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att 
Karlskrona kommuns nuvarande landsbygdsprogram omfattar åren 
2007-2011. Vid Kommunstyrelsens allmänna utskott den 8 november 
2011 föredrog landsbygdsutvecklare Britt-Marie Havby resultatet av 
landsbygdsprogrammet 2007-2011. Vid sammanträdet beslutades att 
ett nytt utvecklingsprogram för Karlskronas landsbygd skall tas fram 
under 2012. 
 
I detta arbete kommer ovanstående förslag, om enkätundersökning, 
bli ett bra hjälpmedel. Flera verktyg för enkätundersökning finns att 
tillgå såsom: karlskrona.se, facebook, skriftliga enkäter.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
______ 
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Kommunfullmäktige                                                                        KS2009.229.024 
Akten  

 
 
 
 
 
§ 26 
Svar på medborgarförslag om att sänka ersättningarn a till 
förtroendevalda i Karlskrona kommun när kommunen gå r med 
underskott. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
mars 2009, § 58 av Filip Issal. Förslaget är att sänka ersättningarna 
till förtroendevalda i Karlskrona kommun när kommunen går med 
underskott. 
 
Arvodesberedningen har i skrivelse den 21 november 2011 lämnat 
yttrande och beslutsförslag, arvodesberedningen skriver att Enligt 
kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda skall en 
följsamhet råda mot det utfall som löneöversynen visar för 
fackförbundet Vision s medlemmar. Med det så avses att en 
likabehandling skall ske av förtroendevalda i förhållande till 
tjänstemännen i organisationen. 

 
Trots bestämmelserna har ändå politiska ledningen i särskilt beslut 
föreslagit en s k frysning (utebliven höjning) av ersättningarna just i 
samband med framlagda besparingsförslag i kommunens 
organisation. Detta gjordes senast i samband med beslut om budget 
för 2010. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS2011.176.826                         
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 27 
Svar på medborgarförslag om en isbana på Fisktorget . 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 
april 2011 § 44 av Nadia Schneider och Mohamed Usmanov. 
Förslaget är en isbana på Fisktorget där man kan åka skridskor och 
spela hockey. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 
2011, § 68 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
det är en stor investerings- och driftkostnad för en isbana och att det 
finns möjlighet vintertid att åka på Bastasjön och hemställer att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsen återemitterade ärendet den 4 oktober 2011, § 233 
till idrotts- och fritidsnämnden för att tala om varför Fisktorget avslås. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden behandlade ärendet på nytt den 21 
november 2011, § 97 och man skriver i sitt beslut att det inte går att 
lägga en isbana på Fisktorget eftersom ytan är planerad att användas 
för gator. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå medborgarförslaget. 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS2011.166.739                          
Akten 

 
 
 
 
 
§ 28 
Svar på medborgarförslag om att bygga ett unikt sen iorboende 
vid KA2:s gamla bostäder. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 
maj 2011, § 72 av Jennifer Lundin. Förslaget är att bygga ett unikt 
seniorboende vid KA2:s gamla bostäder. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 10 november 2011, § 
352 lämnat yttrande och beslutsförslag, nämnden skriver att 
förslagsställarens ambitioner att delvis förändra området kring KA2:s 
gamla verksamheter ryms i den utveckling som föreslås i Karlskrona 
kommuns Översiktsplan 2030. Översiktsplanen pekar dock ut 
området som ett verksamhetsområde med anledning av att området 
är bullerutsatt från E22 och Ronnebyvägen. Med anledning av 
områdets bullernivå så är boendefunktionen troligen utesluten. 

 
Kommunen arbetar i dagsläget på att hitta lämpliga intressenter som 
kan dra nytta av områdets unika läge vid porten till Karlskrona. 

 
Seniorboende kan dock bli aktuellt i området Västra Backabo där 
kommunen tillsammans med Vasallen planerar för ett området med 
ca 400 bostäder i en första etapp. Även detta område erbjuder 
havsutsikt i en naturskön miljö. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
_____ 
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Kommunfullmäktige                                                                         KS2011.335.251                         
Akten 

 
 
 
 
 
§ 29 
Svar på medborgarförslag angående nya kommunala tom ter för 
radhusbebyggelse. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 
augusti 2011 § 122 av Ola Blomqvist. Förslaget är nya kommunala 
tomter för radhusbebyggelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 10 november 2011, § 
351 lämnat yttrande och beslutsförslag, nämnden skriver att 
Översiktsplan 2030, nämligen området vid Bryggareberget och 
skjutbaneområdet bakom Battsam. 
 
Området vid Skönstavik är i översiktsplanen utpekat som ett område 
med höga naturvärden då det dels utgör riksintresse för naturvård och 
dels utgörs av ett ekologiskt känsligt område. Området utgörs även en 
del av Karlskronas ekologiska ryggrad. Radhusbebyggelse kan dock 
bli aktuellt i grannområdet Västra Backabo där kommunen 
tillsammans med Vasallen planerar för ett område med ca 400 
bostäder i en första etapp. Även detta område erbjuder havsutsikt i en 
naturskön miljö. 
 
Området vid den gamla ishallen är i översiktsplanen markerat som ett 
utredningsområde för rekreation. Detta med anledning av att området 
innehåller stora markföroreningar då området utgörs av en f d soptipp. 
Att sanera marken för att göra det möjligt att bebygga den med 
bostäder bedöms i dagsläget som alltför kostsamt. Tankar finns dock 
på att utveckla området för rekreation och att området ska utgöra en 
länk mellan Västra Mark och Wämöparken. 
 
Vad gäller udden vid Bryggareberget så är området utpekat i 
översiktsplanen för både bostäder och verksamheter, s k 
funktionsblandad stadsdel. Radhusbebyggelse bedöms dock inte som 
aktuell i detta centrala läge i staden. Men bostäder av något slag 
bedöms som mycket intressant på platsen.  

 
   forts 
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§ 29 forts 
Svar på medborgarförslag angående nya kommunala tom ter för 
radhusbebyggelse. 

 
Arbetet med den nya stadsdelen Hattholmen, f d oljehamnen, har 
precis påbörjats  där området i övrigt planeras att utvecklas till en 
funktionsblandad grön stadsdel med intressanta inslag av marina 
verksamheter och rekreationsytor. 
 
Att delvis förändra området bakom Battsam ryms även i 
översiktsplanen. Översiktsplanen pekar dock ut området som ett 
verksamhetsområde med anledning av att området ligger i en 
norrsluttning samt troligen innehåller markföroreningar från den f d 
skjutbanan. Översiktsplanen förslår istället att båtuppläggningsplatsen 
Lorentsberg flyttar till den f d skjutbaneområdet och att området vid 
Lorentsberg frigörs till förmån för ett 60-tal bostäder i västerläge. 
 
Vilken typ av bostäder som eventuellt kan bli aktuellt för områden får 
diskuteras vidare i den kommande planprocessen. 
 
I övrigt så planerar Karlskrona kommun för radhusbebyggelse i Västra 
Gärde (detaljplan klar) och Mölletorp (planarbete påbörjar).
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår ko mmunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   
                                                                                                              10 januari 2012 56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 30 
Anmälningsärende 
 
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län 
a) beslut 2011-11-09, dnr 211-2273-11, tillstånd om allmän 
kameraövervakning. 
b) beslut 2011-11-30, dnr 214-3193-11, förordnande som biträdande 
notarius publicus. 
c ) beslut 2011-12-02, dnr 258-3021-2011, begränsningar i rätten att 
utnyttja vattenområde i samband med Karlskrona kommuns 
nyårsfyrverkeri.  
3.Sveriges kommuner och landsting  
a) 11:50 Hyreshöjning fr. o.m 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna 
till konsumentindex, KPI. 
b) 11:51 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 58, Lärarförbundet och 
Lärarnas riksförbund mot Sollentuna kommun, tolkning av 
kollektivavtal HÖK 07. 
c) 11:53 Värdesäkring av ersättning som betalts till lärare, skolledare 
och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. 
d) 11:55 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och 
handikappomsorgen 2012. 
e) 11:54 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av 
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA 
samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och 
KAP-KL under år 2012.  
f) Miljarder skäl att spara, lönsamma energimål i kommunala 
fastigheter. 
4. Attestlista för serviceförvaltningen 2011-11-11. 
5. Förslag om ökning av tjänstgöringsgrad för barn- och 
ungdomsnämndens ordförande och vice ordförande. 
6. Skrivelse från ordförande i Jämjö utvecklingsgrupp om  
nedläggningshotet för Kyrkskolan i Jämjö. 
7. Trafikverket, beslut om fortsatt arbete med Sydostlänken. 
8. Samråd om nytt trafikplatsnamn vid Karlskrona C.  

            9. Månadsrapport internbanken oktober 2011.  
            10.  Svar på skrivelse om vanvård av barn och unga. 
  11. Skrivelse från Badmintonklubben Carlskrona gällande EM i 

badminton.                                                                   Forts 
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§ 30 forts 
Anmälningsärende 

 
  12. Revisionen, granskning av skolornas arbete mot kränkande 

behandling. 
  13. Skrivelse 2011-11-01, från Vision om begäran om kommunens 

rapport beträffande det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
  14. Skrivelse 2011-11-21 från Vision om förfrågan på uteblivet svar på 

begäran daterad 2011-11-01 om kommunens rapport beträffande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

    15. Optimala förutsättningar för NFC i Karlshamn. 
  16. Skolinspektionen, inspektion av Karlskrona kommuns rutiner vid 

klagomålshantering. 
    17. Skrivelse om bättre skola 2012-Sturköskolan. 
    18. Skrivelse om bättre skola 2012- centrumalternativet. 
    19. Skrivelse om bättre skola 2012- Hästöskolan. 
    20. Skrivelse angående medborgarförslag om Hjärtats stig. 
    21. Regionstyrelsens protokoll 2011-11-16. 
    22. Samverkansnämnden protokoll 2011-11-09. 
    23. Kommunsamverkan Cura protokoll 2011-10-13. 
    24. Samordningsförbundet i Blekinge protokoll 2011-10-20.  

 _____   
 
 
 
 
 




