8 januari 2013

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 8
januari 2013.
§ 1 Information och redovisningar.
§ 2 Princip för beställning och interndebitering av måltidskostnader 2013 för
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
§ 3 Bidrag till LP-verksamheten.
§ 4 Månadsrapport internbanken.
§ 5 Verksamhetsplan 2013 funktionen säkerhet och trygghet.
§ 6 E-utvecklingsprojekt 2013.
§ 7 Departementspromemoria om anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till
vissa kommunala föreskrifter.
§ 8 Yttrande angående riksintresse för totalförsvar.
§ 9 Anställning av förvaltningschef, äldreförvaltningen.
§ 10 Anvisningar för uppföljning 2013.
§ 11 Anmälan om ändrad tidsram för miljöprogrammet i Karlskrona kommun.
§ 12 Förslag till revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för
alkoholserveringstillstånd.
§ 13 Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift avseende
servering av alkohol och försäljning av folköl.
§ 14 Förslag till taxor 2013.
§ 15 Införande av inköpskort/hantering av kontanter.
§ 16 Svar på medborgarförslag om en snabbare form av förbindelse mellan Verkö
och Trossö.
§ 17 Svar på medborgarförslag om gratis (subventionerade) bussresor inom
kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer som fyllt 70 år.
§ 18 Svar på medborgarförslag om att ändra/ta bort det inrättade parkeringsförbudet
på Trossös parkeringsplatser i samband med gatusopning.
§ 19 Svar på medborgarförslag om informationstavlor.
§ 20 Anmälningsärenden
§ 21 Övrigt.
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8 januari 2013
Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 8 januari 2013, kl 08.30-10.05, 11.30-12.15
Sammanträdet ajourneras kl 10.05-11.30, 11.50-12.02

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
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Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Patrik Hansson (S)

Ledamöter

Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M)
Sophia Ahlin (M) kl 08.50-12.15 del av §§ 1, §§ 2-21
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP) jäv §§ 8
Sofia Bothorp (MP)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Oscar Dyberg (S)
Ulf Hansson (V)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 08.30-08.50 del av §§ 1
Anna Ekström (FP) § 8

Närvarande

Lisbeth Bengtsson (S)
Liten Löfgren (S)
Håkan Ericsson (S)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 08.50-12.15
Arnstein Njåstad (M) kl 08.50-12.15 del av §§ 1, §§
2-21
Peter Glimvall (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP) §§ 1-7, 9-21
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
TF ekonomichef Åke Karlsson
Informationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson kl 08.50-09.40
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 09.55-10.05
Kommunarkivarie Magdalena Nordin
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Utses att justera

Jan-Anders Lindfors (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 1-21
Magdalena Nordin

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Jan-Anders Lindfors
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

2013 anslagits på
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§1
Information och föredragningar
1. Interndebitering kost, föredras av förvaltningschef Anette Lirsjö.
2. Förslag till revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för
alkoholserveringstillstånd, föredras av alkoholhandläggare Lennart
Nilsson.
3. Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift
avseende servering av alkohol och försäljning av folköl, föredras av
alkoholhandläggare Lennart Nilsson.
5. Taxor 2013, föredras av förvaltningschef Anders Jaryd.
_____
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Serviceförvaltningen
KS.SEF2012.27.041
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
Handikappnämnden
Controller SEF
Ekonomienheten
Akten
§2
Princip för beställning av måltider och interndebitering av
måltidskostnader 2013.
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet.
Serviceförvaltningen fick i samband med beslut om internbudget
2013 i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
ny kostnadsfördelningsmodell. På uppdrag av kommunstyrelsens
ordförande förslås här en modell där både rörliga som fasta
kostnader debiteras utefter grundbeställd volym.
Köpande förvaltning gör en grundbeställning (antal portioner) inför år
2013. Utifrån kalkylerade kostnader för 2013 samt grundbeställning
från köpande förvaltning fastställs portionspriser som ska gälla för
hela året.
Kalkylerade kostnader 2013 är beräknade utifrån budget 2012 samt
justeringar av volymminskningar/ökningar, övriga kompensationer för
måltidsverksamheten som köparen erhållit samt av fullmäktige givna
besparingskrav.
Kostnad för löneökningar 2013 är ej medräknad i totalkostnad och
pris. Detta kommer att debiteras köpande förvaltning separat utefter
verklig budgetkompensation som köpande förvaltning erhållit.
Då inget annat anges debiteras köpande förvaltning månadsvis
utefter grundbeställningen. Övriga rutiner och riktlinjer regleras i avtal
tecknat mellan köpande och säljande förvaltning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att godkänna principer för beställning/avbeställning av måltider,
2. att godkänna redovisade totalkostnader för respektive köpande
förvaltning som underlag för beräkning av fastställda portionspriser
för år 2013,
Forts

8 januari 2013
§ 2 forts
Princip för beställning av måltider och interndebitering av
måltidskostnader 2013.
3. att godkänna redovisade grundbeställda volymer från köpande
förvaltning som underlag för beräkning av fastställda portionspriser
för år 2013, samt
4. att godkänna fastställda portionspriser för år 2013.
______
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Arbetsmarknadschef
LP-verksamheten i Karlskrona
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

8

KS.2009.888.030

§3
Angående ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och
LP-verksamheten i Karlskrona för år 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 november 2012, §§
307 att ärendet skulle utgår.
LP-verksamheten i Karlskrona har inkommit med en ansökan om
förlängning av samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun och LPverksamheten 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. LPverksamheten 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 7 januari 2013 tillstyrkt
förslaget.
Ajournering kl 11.50-12.02

Forts
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§ 3 forts
Angående ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och
LP-verksamheten i Karlskrona för år 2013.
Yrkande
Mats Lindbom (C) och Yvonne Sandberg Fries (S) yrkar att attsats 2
ändras till följande att för 2013 bevilja lokalbidrag med max 330 000
kronor.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag på
attsats 2 mot Mats Lindboms m fl ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Mats Lindboms förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att bevilja verksamhetsbidrag med 400 000 kronor från
arbetsmarknadsenhetens projektbudget,
2. att för 2013 bevilja lokalbidrag med max 330 000 kronor, samt
3. att teckna avtal för 2013 med likvärdiga villkor som i avtalet 2012.
____
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Finanschef
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.127.045

§4
Månadsrapport från internbanken.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona
Kommun” framgår att månadsrapportering avseende den finansiella
verksamheten ska levereras till KSAU samt kommunstyrelsen senast
näskommande månad med undantag för juni som rapporteras i
augusti.
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 från internbanken avseende
november månad 2012.
______
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Beredskapssamordnare
Informations- och säkerhetschef
Kommunikationsavdelningen
Förvaltningschef Tekniska förvaltningen
Räddningschef Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten
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KS.2012.474.163

§5
Verksamhetsplan 2013 funktionen säkerhet och trygghet
Funktionen för trygghet och säkerhet tillhör avdelningen för analys
och tillväxt på Kommunledningsförvaltningen. Funktionen ansvarar
för kommunövergripande planering och uppföljning av trygghets- och
säkerhetsarbete och innefattar internt skydd, informationssäkerhet,
brottsförebyggande arbete samt krisberedskap. Arbetet sker i
samverkan med förvaltningar, bolag och Räddningstjänsten Östra
Blekinge.
Enligt Handlingsprogram Skydd och Beredskap 2011-2014 ska en
årlig verksamhetsplan för funktionen tas fram och beslutas av
kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att fastställa verksamhetsplan 2013 Funktionen för trygghet och
säkerhet.
____
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Utvecklingschef IT
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten
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KS.2012.470.005

§6
E-utvecklingsprojekt 2013.
Karlskrona kommun har politiska mål som anger att antalet e-tjänster
och antalet som använder e-tjänster ska öka årligen. Dessa mål
speglar en tydlig förväntan från kommunens invånare på en enklare
och snabbare hantering av kommunala ärenden där en digital
kontaktväg i många fall är förstahandsvalet.
Under Q1 2013 kommer den tekniska grunden och en basprocess för
utveckling av e-tjänster att vara på plats. För att stötta förvaltningarna
i arbetet föreslås att ett projekt för e-utveckling 2013 startas.
Projektet ska genom en operativ projektledare leda förvaltningarnas
utveckling av självservicetjänster enligt inriktningen i Karlskrona
kommuns e-utvecklingsplan under 2013. Budget för projektet är 800
tkr och föreslås att finaniseras genom att använda 500 tkr utöver de
redan planerade 300 tkr från Kommunledningsförvaltningens
projektbudget för 2013.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att godkänna projektbeställning e-utveckling 2013.
2. att projektet finansieras med 500 tkr utöver de redan planerade
300 tkr från Kommunledningsförvaltningens projektbudget för
2013.
____
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Utrikesdepartementet
Kommunjurist
Akten
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KS.2012.396.100

§7
Remissvar Departementspromemoria om anmälan enligt
tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter Ds
2012:41
Utrikesdepartementet har till Karlskrona kommun översänt
departementspromemoria med förslag till ändring i lagen (2009:1079)
om tjänster på den inre marknaden (tjänstelagen) på remiss.
Bakgrund och förslag till lagändring
För att tydliggöra den fria rörligheten för tjänster beslutade EU 2006
om ett tjänstedirektiv. Direktivet genomfördes i svensk rätt genom
den s k tjänstelagen som trädde i kraft 2009. I den svenska lagen
och i tjänstedirektivet nämns ett antal grundläggande EU-rättsliga
principer som medlemsstaterna och deras myndigheter och
kommuner måste ta hänsyn till när de ställer krav på tjänsteföretag
och fattar beslut om tillstånd. Krav i lag och förordning, likaväl som i
kommunala föreskrifter, som påverkar tjänsteverksamhet måste
uppfylla principerna om icke-diskriminering, nödvändighet och
proportionalitet.
Förslag till författningar som innehåller krav som påverkar tillträdet till
eller utövandet av en tjänst som omfattas av tjänstedirektivet ska
enligt direktivet anmälas till Europeiska kommissionen samt övriga
medlemsstater. I promemorian föreslås att det i tjänstelagen införs en
bestämmelse som tydliggör att detta gäller även i fråga om
kommunernas föreskrifter. Det föreslås också att Kommerskollegium
får i uppgift att stödja kommunerna med rådgivning kring
anmälningsförfarandet.
I promemorian bedöms införandet av en anmälningsskyldighet inte
vara så betungande att den bör orsaka merkostnader för
kommunerna. Kommunerna är redan idag skyldiga att tillse att
föreskrifter och krav som faller under tjänstedirektivets
tillämpningsområde uppfyller de bärande EU-rättsliga principerna.
Det poängteras även att det inte finns några indikationer på att krav
som strider mot tjänstedirektivet skulle vara vanligt förekommande på
kommunal nivå.
Forts
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§ 7 forts
Remissvar Departementspromemoria om anmälan enligt
tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter Ds
2012:41
Yttrande över förslaget
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot att det införs
en bestämmelse genom vilken det tydliggörs i den svenska lagen att
anmälningsskyldigheten även omfattar kommunala föreskrifter. En
sådan lagändring är ju helt i linje med tjänstedirektivet som
föreskriver anmälningsskyldighet för alla förslag till föreskrifter som
påverkar tjänsteverksamhet, således även förslag till kommunala
föreskrifter. Kommunledningsförvaltningen ställer sig också positiv till
att Kommerskollegium får en rådgivande roll gentemot kommunerna i
tillämpningen av anmälningsförfarandet. Det är därvid särskilt viktigt
att det finns konkret och tydlig vägledning avseende vilka föreskrifter
som ska anmälas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta bifogat förslag till remissvar över departementspromemorian
Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala
föreskrifter som sitt eget.
____
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Länsstyrelsen i Blekinge län
Planchef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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KS.2012.476.219

§8
Yttrande angående riksintresse för totalförsvar, hkv 2010-02-14
13 920:50775

Börje Dovstad (FP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Länsstyrelsen i Blekinge län har erhållit en remiss från
Försvarsmakten avseende riksintresse för totalförsvaret.
Länsstyrelsen har översänt handlingarna till Karlskrona kommun för
synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inget skäl att framföra
invändningar avseende de ytor som redogörs för i handlingarna,
avseende riksintresseområden och samrådsområden. Däremot
menar förvaltningen att en tydligare tolkning av innebörden av
gränserna bör göras avseende skjutfälten i skärgården.
Förvaltningens uppfattning är att en stor restriktivitet bör råda vad
gäller nyetablering av bostadsfastigheter i området, men att de
bostadsfastigheter av olika slag som redan finns i området bör kunna
fortleva och utvecklas oberört av riksintresset, förutsatt att
byggnationen klarar gällande riktvärden för buller.
Karlskrona kommun arbetar för närvarande med en fördjupning av
översiktsplanen för skärgården. Då kommunen har en kontinuerlig
och öppen dialog med Försvarsmakten, utgår förvaltningen från att vi
i det arbetet gemensamt kan komma fram till en fungerande
hantering av de aktuella riksintresseområdena.
Vad gäller övriga riksintresseområden gör förvaltningen tolkningen
att Försvarsmaktens riksintresseanspråk kommer att utvecklas i
kommande fördjupningar och/eller tillägg till översiktsplanen.
Områden som benämns stoppområden är grovt avgränsade.
Kommunen ser sådana områden som en signal om att stor
restriktivitet ska råda, men att viss exploatering ändå kan ske i de fall
påtaglig skada på riksintresset kan undvikas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget.
_____

8 januari 2013

HR chef
Akten

KS.2012.278.023

§9
Anställning av förvaltningschef för äldreförvaltningen.
Kommunstyrelsens presidium har i samråd med representanter för
Kommunledningsförvaltningen, äldreförvaltningen samt fackliga
organisationer genomfört rekryteringsarbete i syfte att rekrytera ny
förvaltningschef till äldreförvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att förordna Martin Olsson som förvaltningschef för
äldreförvaltningen fr om 11 februari 2013 t om 10 februari 2018.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Controller KLF
Controller SEF
Ekonomienheten
Miljöstrategiska enheten KLF
HR-avdelningen
Akten
§ 10
Anvisningar för uppföljning 2013

17

KS.2013.021.042

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2011-05-26, §
79 om en revidering av – ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun”. Av detta dokument framgår att detaljerade
anvisningar med tidplan för kommande års uppföljning ska utfärdas
av Kommunledningsförvaltningen och beslutas av kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att fastställa föreliggande anvisningar för uppföljning 2013.
_____
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Miljöstrategiska enheten KLF
Akten
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KS.2011.588.400

§ 11
Anmälan om ändrad tidsram för Miljöprogrammet i Karlskrona
kommun.
Projektplanen för Miljöprogrammet antogs av Kommunstyrelsen
2012-01-31 § 43. Projekttiden sattes då till slutet på år 2012.
Under 2012 har arbetet med Miljöprogrammet fortskridit, och mål och
åtgärder har tagits fram.
Nu behöver en utförlig kommunikationsstrategi formuleras för att få
en bred förankring av kommunens miljöarbete. Syftet är att föra
dialog med målgrupperna (alla förvaltningar, bolag och allmänhet)
och därigenom förbättra vårt miljöarbete.
På grund av att Miljöprogrammet behöver ytterligare förankring
behövs även mer tid att informera och föra dialog med målgrupperna.
Miljöprogrammet beräknas vara färdigställt under sommaren 2013.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna tidsförlängningen till sommaren 2013.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2009.209.700

§ 12
Förslag till revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för
alkoholserveringstillstånd.
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har sedan 2000 haft riktlinjer för alkoholserveringstillstånd, som ett komplement till bestämmelserna i
Alkohollagen (1994:1738). Nuvarande riktlinjer reviderades senast
2009 (Kf 2009-04-23). Syftet med kommunala riktlinjer är att ge en
sammanfattande vägledning i första hand till besluts-fattare och
handläggare, men även till restauratörer som överväger att etablera
sig i Karlskrona kommun.
Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta regeringens
förslag till ny alkohollag (2010:162). Den nya alkohollagen trädde i
kraft den 1 januari 2011. Förändringarna i den nya alkohollagen finns
med i förslaget gällande riktlinjerna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för serveringstillstånd.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2011.564.702

§ 13
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsyns-avgift
avseende servering av alkohol och försäljning av folköl.
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson föredrar ärendet.
Den senaste översynen och förändring av avgifterna gjordes år 2008
och trädde i kraft (2009-01-01). Sedan dess har riksdagen antagit en
ny alkohollag som trädde i kraft 2011-01-01. I sam-band med detta
gjordes en komplettering av nya avgifter, vilka trädde i kraft 2011-0127.
Vid kommunfullmäktiges beslut, 2011-01-27 § 8, om komplette-ring
av nya avgifter beslutade dessutom kommunfullmäktige, ”att
socialnämnden får i uppdrag att titta över taxorna och relevansen
runt taxorna”.
I föreliggande förslag finns enligt förvaltningen en bättre
överensstämmelse mellan avgiften och den faktiska kostnaden. När
det gäller ansökningsavgifterna utjämnas viss omotiverade
avgiftsskillnader. Förslaget är att sänka vissa ansökningsavgifter och
då framförallt de tillfälliga tillstånden. Tillsynsavgifterna höjs med 0,5
% enligt förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget och att de nya avgifterna ska träda i kraft i
samband med kommunfullmäktiges beslut.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

21

KS.2011.564.702

§ 14
Förslag till taxor 2013.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2013 § 314 att
återremittera förslag till taxor 2013 ”för att klargöra vad som gäller för
avgifter för upplåtelse av offentlig plats”.
Efter samtal med kommunalråd Börje Dovstad (FP) ska även
taxeförslaget förtydligas avseende kap19 båtplatser, fettavskiljare i
renhållningstaxan och kap 11 sjöbodar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 18 december 2012, §
125 hemställt att kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor 2013
i enlighet med föreliggande förslag.
Förändringar i taxan som fanns med i ursprungsförslaget är
rödmarkerade och förändringar efter återremissen är grönmarkerade
och kommentarer lämnas nedan där tillkommande kommentarer är
grönmarkerade.
I samråd med Kommunledningsförvaltningen har framkommit att
direktiven för avgiftshöjning 2013 med 2,5 % är realistisk med
anledning av förväntad löne- och prisökning och taxeförslaget har
anpassats till den allmänna prisutvecklingen.
Tekniska nämndens taxeförslag 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. Detta anges före
varje taxeavsnitt.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska
förvaltningens verksamhetsansvariga. Förändringar i taxan där
tillägg/förändring gjorts i avgiften är markerat med rött i förslaget och
kommenteras nedan.
Forts
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§ 14 forts
Förslag till taxor 2013.
Avgifter för sjöbodar mm, kap 14, sid 13
Förtydligande av taxa för nya och äldre sjöbodar.
Offentlig plats, kap 14, sid 16
Taxan har omarbetats i samråd med representanter från
Arenabolaget.
Som ett steg i ambitionen att öka antalet evenemang i Karlskrona
föreslås en sänkning av befintliga taxor avseende upplåtselse av
Stortorget med flera platser. Vidare ändras antalet taxegrupper från 3
till 2 och en administrativ avgift tas endast ut för kommersiellt
evenemang utan inträdesavgift och ideellt evenemang är avgiftsfritt.
Ny taxa har tillkommit för båtuppläggning på anvisad mark.
Ny taxa masonitstugor, kap 16, sid 18
Taxan har godkänts genom majoritetsbeslut i Dragsö
masonitstugeförening.
Tekniska förvaltningen har gjort en utredning avseende prissättning
av kommunens olika koloniområden. De politiska direktiven har varit
att ge föreningarna i koloniområdena ett ökat ansvar i form av
självförvaltning.
Den nya taxan består dels av pris för ianspråktagen markyta och dels
pris för servicekostnad. Servicekostnaden ska täcka kostnaden för
sanitets-byggnader, sopor, vatten, fakturering, skötsel av stigar etc.
Servicekostnaden är uppdelad på två taxegrupper och är lägre för de
som är anslutna till självförvaltningsavtal, då exempelvis föreningen
själva fakturerar stugägarna.
Vidare föreslås en ny fast avgift vid försäljning av stugor/överlåtelse
av arrende, med anledning av att det medför en administrativ
kostnad för kommunen.
Taxa djurkrematoriet, kap 18, sid 18
Minskat antal kremeringar samt höjt oljepris, är anledningen till
föreslagen taxehöjning. Efter föreslagen höjning är Karlskronas taxa
fortfarande lägre än grannkommunernas taxor för motsvarande
tjänster.
Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser, kap 19, sid 19
Förtydligande av taxorna har gjorts under respektive avgift.
Taxa för laboratorietjänster, kap 20, sid 20-21
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör
40 %, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %. Forts
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§ 14 forts
Förslag till taxor 2013.
VA-Taxa, kap 21, sid 22-32
VA-taxans rörliga avgift har de senaste åren höjts med 62,5 öre m 3
och den fasta avgiften har höjts med 10,42 kr i månaden eller 125 kr
per år inklusive moms i brukningsavgiften.
Den rörliga avgiften höjs med 1,25 kr till 26,25 kr per kubikmeter inkl
moms. Den fasta avgiften för villor föreslås höjas med 192 kr/år till
4 200 kr/år inkl moms, vilket blir en höjning med 16 kr/mån.
Nedan beskrivs förändringarna i anläggningsavgifter och
brukningsavgifter i 2013 års VA-taxa.
Tekniska förvaltningen föreslår för 2013 att brukningsavgiften höjs
med 5 % inklusive moms på samtliga avgifter. Detta ger en
intäktsökning med 5 mnkr.
Avgiftshöjningen krävs för VA-verksamheten ska täcka
 kapitalkostnader på de etapper som är färdigställda i
Johannishusåsen, infiltrationsdammar och överföringsledning
från vattenverket till E 22, 1 mnkr
 löneökningar, ökade kemikaliekostnader och övriga
kostnadsökningar, 2 mnkr, samt att
 återställa del av eget kapital från bokslut 2011, 1,8 mnkr
Från 2014 när eget kapital är återställt kommer intäkterna att
finansiera ökade kapitalkostnader med anledning av investeringar i
Karlskrona vattenverk och Johannishusåsen. Totalt uppgår
investeringen till 375 mnkr som ger en ökad kapitalkostnad och
driftkostnad med 20 mnkr/år.
Anläggningsavgiften höjs med 10 % på samtliga avgifter.
Anläggningsavgiften behöver höjas med ca 10 % årligen till ca
200 000 kr på tre år för en villatomt på 1 000 m2. Vid utbyggnad i
kommunala bostadsområden täcker inte anläggningsavgiften
utbyggnadskostnaden. Karlskrona kommun har startat arbetet med
en VA-plan som innebär att kommunen kommer att bygga ut
kommunalt ledningsnät till ett antal tätbebyggelser.
En kraftig utbyggnad av privat VA-sanering har genomförts av
föreningar och kostnaden uppgår normalt till 125 000 kr - 200 000 kr.
Många fastighetsägare tvekar därför inför privat utbyggnad, för att de
tycker att kommunen skall bygga ut istället så kostnaden blir lägre för
kunden.
Forts
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§ 14 forts
Förslag till taxor 2013.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150
m3 innebär en höjd månadskostnad med 36 kr eller 432 kr/år.
Anläggningsavgiften för en tomt på 1 000 kvadratmeter ökar från
157 813 kr till 173 595 kr.
VA-taxan 2013 redovisas för första gången inklusive moms på 25 %.
Renhållningstaxa, kap 22, sid 33-40
Taxeförslaget innebär att höjningar görs endast ur miljösynpunkt.
Samtliga osorterade abonnemang- och latrintaxor höjs med 10 %
både på fast och rörlig avgift.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 med undantag för latrin
och osorterade abonnemang som har höjts med 10 % årligen för att
uppmuntra till sorterade abonnemang och för att få bort all
latrinhantering.
Avgift för ej utsatt kärl på 60 kr är borttagen. Orsaken kan vara att
kunden inte behöver tömning på grund av resa eller annan orsak och
då ska ingen avgift utgå.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för kärlbyte till mindre
kärl bort. Kunden debiteras endast vid byte till större kärl. Detta för
att motivera en högre sorteringsgrad.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för att byta till längre
tidsintervall på tömningarna bort. Kunden debiteras endas vid byte till
tätare hämtningsintervall, för att motivera en mer miljömässig avfallshämtning.
Gemensamhetsanläggningar kommer att debiteras enligt taxa för
flerfamiljshus. Dessa taxor är något lägre än för summan av antalet
vanliga villor. Det ska vara en ekonomisk vinst i att ha gemensam
anläggning och genererar även färre stopp för renhållaren och blir en
miljömässig vinst.
Timpriset för tömning och spolning av fettavskiljare har inte täckt
kostnaderna från leverantör och för att rätta till detta höjs timpriset till
1 000 kr/timme inkl moms. Lägre behandlingskostnad för
omhändertagande av fett är motivet till sänkningen av taxan till 625
kr/kbm inkl moms.
Forts
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§ 14 forts
Förslag till taxor 2013.
Kommunstyrelsens återremiss av tekniska nämndens förslag till taxor
2013 innebär att taxorna inte kan träda i kraft den 1 januari 2013 och
förvaltningens budgetresultat försämras med 1,5 mnkr med
anledning av utebliven helårseffekt.
För att uppnå full intäktsnivå enligt budget 2013 föreslås den rörliga
avgiften istället höjas med 1,65 kr per kbm. Den totala rörliga avgiften
2013 blir då 26,65 kr per kbm inkl moms.
Ursprungsförslaget för den fasta avgiften kvarstår.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2013 i enlighet med föreliggande förslag.
_____
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KS.2013.022.029

§ 15
Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona kommun
Karlskrona kommun använder idag, med undantag för drivmedelskort
till fordon, inte betalkortslösningar i sin verksamhet. En restriktiv
inställning mot användande av kort har funnits i akt att förhindra
missbruk.
Ett behov av effektivare och modernare betallösningar inom
Karlskrona kommun finns och är angeläget inte minst mot bakgrund
av att det blir allt svårare att hantera kontanter i dagens samhälle.
Utvecklingen går mot att minimera kontanthanteringen samtidigt som
bankerna blir allt mer restriktiva avseende kontanthantering.
Karlskrona kommun behöver därför införa rutiner som är i
överensstämmelse med denna utveckling.
Mot ovanstående bakgrund föreslås därför att Karlskrona kommun
inför inköpskort. Syftet är att effektivisera verksamheternas
lågvärdesinköp. Inköpskorten kommer då att ersätta handkassor
samt till delar rekvisitionshandlingar som finns i kommunens
verksamhet. Idag finns ett 80-tal handkassor, som används för att
hantera mindre inköp i verksamheten. Exempel är utlägg för
ledsagare, personliga assistenter, mindre inköp vid förskolor, skolor
och särskilda boenden. Handkassor är kostsamma att administrera
och utgör en risk ur ett internt kontrollperspektiv. Handkassor kan
även medföra risk för brott där skadegörelse och inte minst hot mot
den enskilda medarbetarens säkerhet kan uppkomma.
Dagens inköpskort är personliga då det krävs ID eller PIN kod för att
identifiera sig vid inköpstillfället och erbjuder begränsningar på
individnivå enligt följande:






Begränsning att genomföra kontantuttag
Beloppsbegränsningar per inköp och per månad.
Begränsningar av branscher kortet fungerar på
Begränsningar av rätten att köpa via Internet
Begränsningar av rätten att köpa utomlands

Ett ytterligare mervärde hos dagens inköpskort är att det kan
möjliggöra kontantutbetalningar av engångskaraktär. Forts
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§ 14 forts
Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona kommun
Behovet är inte omfattande men finns i vissa verksamheter
exempelvis tillfälligt understöd inom socialtjänsten eller nyplacerade
flyktingar som ännu inte fått giltig identitetshandling och bankkonto.
Utfärdande av inköpskort skall vara restriktivt och när behov av
inköpskort upphör skall det dras in. I samband med införande av
inköpskort ska rutiner för användandet fastställas.
Generellt för utfärdade av inköpskort är att de skriftligen ska kvitteras
ut av en medarbetare samt att administrativa krav kring
återrapporteringen ställs i relationen till denne. Kort fylls på
(köpgräns återställs efter att innehavaren inkommit med skriftlig
rapportering (kvitton/verifikat). Transaktioner som saknar giltig
dokumentation och attest kommer inte att ersättas.
Ekonomiska konskevenser
Karlskrona kommun har genom ”Avtal för Finansiella tjänster” med
Swedbank option på inköpskort som Swedbank erbjuder via
samarbete med American Express Card. Ingen årsavgift utgår för
dessa kort. En viss ökad administrativ insats vid införandet av
inköpskorten hanteras inom tilldelade ramar och generellt gäller att
de kostnader som uppstår kring inköpskorten ska bäras av de
verksamheter som nyttjar tjänsterna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att införa personliga inköpskort med betalansvar för Karlskrona
kommun, samt
2. att uppdra till kommundirektören att utfärda administrativa regler
för inköpskort.
____
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KS.2011.177.530

§ 16
Svar på medborgarförslag om en snabbare form av förbindelse
mellan Verkö och Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011 § 44 av August Adner m fl. Förslaget är en snabbare form
av förbindelse mellan Verkö och Trossö. Det kan vara en färja mellan
de två existerade färjeterminalerna eller en bro.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 november 2012 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun har uppmärksammat det problem som förslagsställarna tar
upp. I den nu gällande upphandlingen av skärgårdstrafiken finns en
option på båttrafik mellan Sturkö – Verkö – Handelshamnen. I detta
fall skulle trafiken angöra Baltijskplatsen på Verkö. Själva
färjeterminalen går inte att angöra eftersom terminalområdet är ett
s.k. ISPS-område (International Ship and Port Facility Security
(ISPS) Code), vilket kräver kontroll av alla som ska beträda området.
Optionen är ännu inte utlöst med anledning av att de
kommunalekonomiska förutsättningarna ännu inte funnits.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_____
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KS.2011.275.530

§ 17
Svar på medborgarförslag om gratis (subventionerade)
bussresor inom kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer
som fyllt 70 år.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2012 § 72 av Ulla Thurbin och Bengt Billemyr. Förslaget är gratis
(subventionerade) resor med kollektivtrafiken för pensionärer, helst
till sommaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 november 2012, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun har i sitt yttrande över Region Blekinges
Trafikförsörjningsprogram 2012-2015 för Blekinge särskilt
understrukit vikten av marknadsprissättning som en nödvändighet för
att det s.k. fördubblingsmålet ska kunna förverkligas.
Fördubblingsmålet innebär att andelen kollektivtrafikresor ska
fördubblas till år 2013.
Ett första steg i en marknadsprissättning skulle kunna vara att sänka
biljettpriserna under låglasttid, t.ex. för pensionärer eller generellt, för
att på sätt utnyttja ledig kapacitet i fordonen.
Den 7 november 2012 beslutade regionstyrelsen att möjlighet till
marknadsprissättning ska finnas för Blekingetrafiken AB.
Blekingetrafiken AB är helägt av Region Blekinge.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Ulf
Hanssons bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt allmänna utskottets förslag.
Forts
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§ 17 forts
Svar på medborgarförslag om gratis (subventionerade)
bussresor inom kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer
som fyllt 70 år.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att delge Blekingetrafiken AB ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget om gratis (subventionerade) bussresor inom
kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer som fyllt 70 år, samt
2. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
____
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KS.2012.333.514

§ 18
Svar på medborgarförslag om ändra/ta bort det inrättade
parkeringsförbudet på Trossö´s parkeringsplatser och
återinför temporärt skyltat parkeringsförbud i samband
med gatusopning
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den
20 september 2012 § 123 av Robert Tollerud. Förslaget är att
att den nuvarande ordningen med parkeringsförbud på
parkeringsplatser tre timmar i veckan är oproportionellt
besvärande för de som bor på Trossö, samt att
gatusopning varje vecka är orimligt och inte kommer att
genomföras. En annan synpunkt är att om man reser iväg
mer än en vecka kan inte bilen förbli parkerad i anslutning
till hemmet utan måste flyttas.
Tekniska nämnden har den 30 oktober 2012, § 104 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att anledning till att det infördes
parkeringsförbud tre timmar i veckan på alla gator på Trossö var de
senaste snörika vintrarna och de klagomål tekniska förvaltningen fått
p g a att invånare och besökare anser att staden är ovårdad.
Under dessa tre timmar sopas gatorna, det utförs varje vecka, och
ytterligare underhållsarbeten som vägmålning, belysningsarbeten,
beläggningsarbeten, brunnsarbeten mm. genomförs.
På vintern kan även snön fraktas bort.
Allt detta görs för att staden ska bli trevligare och renare för boende
och besökare.
Tiden som ett fordon får stå parkerat har utökats till sju dygn
på samma ställe utan att flyttas i motsats till tidigare 24 timmar.
En utvärdering av parkeringsförbudet kommer att ske om ett år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
____

8 januari 2013

Kommunfullmäktige
Akten

32

KS.202.209.103

§ 19
Svar på medborgarförslag om informationstavlor.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
maj 2012 § 72 av Johan Mattisson. Förslaget är att sätta upp
informationstavlor om de vanligaste fiskarna och fåglarna längs t ex
Borgmästarfjärden.
Kommunledningsförvaltningen har den 26 november 2012 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att inom
detaljplanelagt område som Trossö, krävs bygglov för skyltar. Det
krävs också att innehållet på skylten är av allmänt intresse. Fiske- och
fågelarter räknas som specialintresse och bygglov kan därför inte
beviljas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____
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§ 20
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Beslut 2012-11-06, dnr 214-2998-12, förordnande som biträdande
notarius publicus.
b) Beslut 2012-12-04 dnr 258-3816-2012, begränsningar i rätten att
utnyttja vattenområde i samband med Karlskrona kommuns
nyårsfyrverkeri.
3. Kammarrätten i Jönköping
a) Deldom 2012-08-30, mål nr M 8677-12, Fråga om
prövningstillstånd.
4. Växjö Tingsrätt
a) Deldom 2012-11-16, mål nr M 3544-12, Fråga om slutliga villkor
för utsläpp av restgaser, ABB AB, High Voltage Cables, Karlskrona.
b) Deldom 2012-11-16, mål nr M 863-12, Ansökan om tillstånd för
befintlig och utökad verksamhet och grundvattenbortledning av
grundvatten vid ABB:s anläggning.
5. Sveriges kommuner och landsting
a) Cirkulär 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling- Tecklaundantagen- och ändringar i kommunallagen
(1991:900) mm.
b) Cirkulär 12:54 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 2013.
c) Cirkulär 12:55 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare,
skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt
AGS-KL.
d) Cirkulär 12:56 Basbelopp för år 2013.
e) Cirkulär 12:57 Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB).
f) Cirkulär 12:58 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska
insatser.
g) Cirkulär 12:59 Omställningsavtal – förtydligante av partsavsikt.
h) Cirkulär 12:60 Hyreshöjning fr.o.m. 2013-01-01 för lokaler med
avtal knutna till konsumtionsprisindex, KPI.
i) Cirkulär 12:65 Arbetsdomstolens dom 2012 nr. 66 om
arbetsskyldighet för räddningstjänstpersonal i beredskap att delta vid
olika former av larm inom IVPA-verksamheten.
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§ 20 forts
Anmälningsärende
j) Cirkulär 12:66 Räddningskostnadsnämndens utlåtande.
k) Cirkulär 12:67 Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av
uppsägning via rekommenderat brev.
l) Cirkulär 12:68 Skadeståndskrav på grund av arbetsskada.
m) Cirkulär 12:69 Redogörelse för preliminära riktlinjer för
tjänstepension.
6. Länsstyrelsen i Skåne län 2012-11-29, Information om hantering
av prövningsärenden enligt kap 9 i miljöbalken.
7. Attestlista för Serviceförvaltningen 2012-12-03.
8. Remiss – Ansökan om kameraövervakning, Thörnquist Rör AB.
9. Remiss – Ansökan om kameraövervakning, Sydostpressarna AB.
10. Remiss – Anhållande om synpunkter på marknadsanalys för
bredbandsutbyggnad Fäjö-Lösen.
11. Regeringskansliet – Samordning för att motverka och förebygga
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
12. Region Blekinge 2012-11-28, Medlemsavgifter 2013 till Region
Blekinge efter slutligt taxeringsutfall.
13. Angående dom kommunala köken.
14. Naturvårdsverket 2012-11-16, Slutlig reglering av bidrag enligt
förordningen (2003:262) om statliga bidrag till
klimatinvesteringsprogram.
15. Attestlista för Serviceförvaltningen 2012-11-20.
16. Attestlista för Serviceförvaltningen 2012-11-15.
17. ICOMOS och hamnmagasin 2012-11-14.
18. Attestlista för Kommunledningsförvaltningen 2012-11-05.
19. Inbjudan från Växjö kommun om genensam förstudie om e-arkiv.
20. Namninsamling för att rädda Långa-Lisa och Solviken på Verkö.
21. Skrivelser från Lantbrukarnas riksförbund om förändrade avgifter
för miljötillsynstaxor inom lantbrukssektorn.
22.Cura kommunsamverkan
a) Protokoll Cura individutveckling 2012-10-30.
b) Protokoll Cura individutveckling 2012-10-24.
Region Blekinge
a) Protokoll Regionsstyrelsen 2012-11-07.
___
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§ 21
Övrigt
Visionsarbetet
Ordförande informerar om att kommundirektören har fått i uppdrag
att ta fram en projektplan under våren där politikerna ska träffa
fokusgrupperna igen för att få svar på frågan; Hur ska de mål som
togs fram i Visionsarbetet förverkligas.
_____
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1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 29
januari 2013.
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Information och redovisningar.
Avsägelser
Kommunala val
Priser vid försäljning av måltider inom Kostenhetens verksamhetsområde från
och med den 1 mars 2013.
§ 26 Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek 2012.
§ 27 Medel till Styrgruppen för nytt stadsbibliotek för 2013.
§ 28 Projekterings- och investeringstillstånd för ny utemiljö till förskola på
Rosenfeltskolan.
§ 29 Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa planskildhet inklusive ny
gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra Mark Karlskrona.
§ 30 Rekrytering av förvaltningschef, tekniska förvaltningen.
§ 31 Förlängning av förordnande som förvaltningschef, kommunikationsavdelningen.
§ 32 Återvinningscentraler.
§ 33 Revidering av revisionsreglemente.
§ 34 Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande flyktingbarn.
§ 35 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
§ 36 Ändring i bolagsordningar med anledning av ändring av Kommunallagen.
§ 37 Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening.
§ 38 Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
§ 39 Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på sydöstra/södra Trossö.
§ 40 Svar på motion om skola utan hemläxor.
§ 41 Svar på motion om läxhjälp.
§ 42 Anmälningsärenden
§ 43 Övrigt.
____
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 29 januari 2013, kl 08.30-09.30, 11.15-11.55
Sammanträdet ajourneras kl 09.30-11.15

Beslutande:

Ordförande
2:e vice ordf.

Camilla Brunsberg (M)
Patrik Hansson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
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

Nicklas Platow (M)
Emma Swahn Nilsson (M)

Närvarande

Oscar Dyberg (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Liten Löfgren (S)
Håkan Ericsson (S)
Arnstein Njåstad (M)
Bruno Carlsson (SD)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Billy Åkerström (KD)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
ekonomichef Per Jonsson
Informationschef Ulla Nelson kl 08.30-09.30 § 22
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
Förvaltningschef Annika Eklund Kl 08.30-09.00
Projketledare Karin Sågersås kl 08.30-09.00
Förvaltningschef Hans Juhlin kl 09.00-09.30
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 09.00-09.30
Chef för strtegisk planering Tore Almlöf kl 09.0009.30
Kanslichef Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Jan-Anders Lindfors (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 22-42
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Jan-Anders Lindfors

3
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 31 januari 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 22
Information och föredragningar
1. Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek 2012, föredras
av förvaltningschef Annika Eklund och projektledare Karin Sågersås.
2. Projeketerings- och investeringstillstånd för Bergåsa planskildhet
inklusive ny gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra Mark
Karlskrona, föredras av förvaltningschef Anders Jaryd,
förvaltningschef Hans Juhlin, chef strategisk planering Tore Almlöf.
_____
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Kommunala uppdrag
Länsstyrelsen i Blekinge län
Akten

6

KS.2013.15.102

§ 23
Avsägelser av kommunala uppdrag
Gunhild Arvö (FP) har i en skrivelse daterad 1 december 2012 avsagt
sig uppdraget som begravningsombud.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen.
___
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Kommunala uppdrag
Region Blekinge
Länsstyrelsen Blekinge Län
De valda
Akten

7

KS.2013.15.102

§ 24
Kommunala val
Efter förslag av ordförande Camilla Brunsberg (M), 2:e vice
ordförande Patrik Hansson (S) och ledamot Börje Dovstad (FP) väljer
kommunstyrelsen följande till och med den 31 december 2014
Politisk referensgrupp Blekinge South Sweden Europakontor
Kontaktperson Camilla Brunsberg (M)
Kontaktperson Patrik Hansson (S)
Begravningsombud
Thomas Pärlkloo (FP)
______
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Serviceförvaltningen
Äldrenämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Controller SEF
Ekonomienheten
Akten

8

KS.SEF2010.3.041

§ 25
Priser vid försäljning av måltider inom Kostenhetens
verksamhetsområde från och med 1 mars 2013.
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 äldreförvaltningen och serviceförvaltningen
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 kommunstyrelsen
att godkänna föreslagna priser vid försäljning av måltider i
serviceförvaltningens kök från och med 1 mars 2013.
_____
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Styrgrupp Stadsbibliotek
Kulturförvaltningen
Akten

9

KS.2006.326.880

§ 26
Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek 2011.
Förvaltningschef Annika Eklund och 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
2012 – ”Från Vision till verklighet” – en redovisning av styrgruppens
arbete under 2012.
Rapporten innehåller samtidigt ett förslag till hur styrgruppen vill
fortsätta sitt arbete under 2013. För att kunna genomföra den
föreslagna planeringen äskar styrgruppen om 200 Tkr av
kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna årsrapporten från styrgruppen för ett nytt stadsbibliotek.
___

Styrgrupp Stadsbibliotek
Kulturförvaltningen
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten
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§ 27
Medel till Styrgruppen för nytt stadsbibliotek för 2013
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek kommer under innevarande år att
fortsätta sitt arbete. Gruppen har genom sin ordförande i skrivelse
120921 hemställt om medel till arbetsgruppen med 250 tkr för år
2013.
Kommunstyrelsen beslutade våren 2011 att tillsätta en ny styrgrupp
för nytt stadsbibliotek med uppdrag att under perioden 20110501 –
20140601 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

Styrgruppen ska årligen avrapportera uppdraget till
kommunstyrelsen.
Styrgruppen har erhållit medel med 60 tkr under 2011 och 100 tkr
2012.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att arbetsgruppen beviljas 200 tkr ur kommunstyrelsens
projektbudget under 2013
____
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Tekniska nämnden
KS.2008.660.532
Barn- och ungdomsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten
§ 28
Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra mark i
Karlskrona.
Förvaltningschef Hans Juhlin, förvaltningschef Anders Jaryd och chef
för strategisk planering Tore Almlöf föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 18 oktober 2012 § 144 att godkänna
genomförandeavtal samt förskotteringsavtal avseende byggande av
planskildhet mm i Bergåsa.
Investeringen innebär att befintlig plankorsning mellan Valhallavägen
och järnvägen i Bergåsa ersätts med en planskildhet i form av en
vägbro ca 500 meter söder om nuvarande korsning. I
investeringsutgiften ingår också en ny gång-och cykeltunnel under
järnvägen. Tunneln kommer även att fungera som förbindelse till
plattformen vid Bergåsa station.
Behov finns av en förbindelse mellan norra Bergåsa samt
rekreationsområdet Västra Mark och Annebo. Förbindelsen föreslås i
form av en ny gång- och cykelbro som byggs i trä.
Den sammanlagda investeringsutgiften för kommunen uppgår till 39
mnkr varav gång-och cykelbro svarar för 5 mnkr och ingår i den
totala investeringsramen för gata/trafikverksamhet. Totalt uppgår den
kalkylerade investeringsutgiften till 73 mnkr inklusive 34 mnkr
avseende förskotteringen av Trafikverkets del.
Investeringen kommer att utföras på entreprenad.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Tekniska nämnden har i sin budget avsatt medel för att täcka drift
och underhåll av ny vägbro samt ny gång- och cykeltunnel. Dock
saknar nämnden medel för att inrymma ökade kapitalkostnader i
form av avskrivnings- och räntekostnader varför nämnden i budget
2014 begär kompensation för dessa kostnader med för år 2014 1,4
mnkr och för år 2015 2,4 mnkr. Kommunledningsförvaltningen har
inget erinrar emot detta utan föreslår att de medel som finns avsatta
för detta ändamål under kommunstyrelsens övriga reserver tas i
anspråk.
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§ 28 forts
Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra mark i
Karlskrona.
Dock föreslår Kommunledningsförvaltningen, beroende på att SKL i
dagarna kommit med nya rekommendationer avseende internräntan
för år 2014 (sänkning från dagens nivå om 2,9 % ned till
2,5 % år 2014) att tekniska nämndens budgetram utökas med 1,3
mnkr för år 2014 och 2,2 mnkr för år 2015.
Tekniska nämnden begär vidare kompensation för utökade
räntekostnader med 1,0 mnkr avseende förskottering av
Trafikverkets del av investeringsutgiften från och med år 2014. Medel
finns avsatta också för detta ändamål under posten finansnetto i
kommunfullmäktiges budget och kommer inte att belasta tekniska
nämndens resultat varför någon kompensation till tekniska nämnden
för dessa kostnader inte behöver utgå.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar således att medel finns
upptagna i budget/plan 2013-2015 för att hantera ökade
kapitalkostnader hänförliga till en kalkylerad investeringsutgift om 79
mnkr. Utökningen av tekniska nämndens ram kan sedan verkställas i
samband med fastställandet av budget/plan för åren 2014-2016.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 januari 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ge tekniska nämnden,
barn- och ungdomsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden i
uppdrag att återkomma med en utredning kring olika alternativ för hur
Wämöskolans nya ute idrottsplats ska utformas.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt
bifall till Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall på Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela tekniska nämnden såväl projekterings- som
investeringstillstånd för Bergåsa planskild korsning och gång- och
cykelbro mellan Annebo och Västra mark,
2. att finansiera denna investering genom att ianspråkta sammanlagt
39 000 000 kronor av de för åren 2012-2014 avsatta
investeringsmedlen för gata/trafikverksamhet,
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§ 28 forts
Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra mark i
Karlskrona
3. att kompensation för kapitalkostnader samt finansiella kostnader
ska täckas av KS befintliga reserver enligt budget/plan 2013-2015,
samt
4. att ge tekniska nämnden, barn- och ungdomsnämnden och idrottsoch fritidsnämnden i uppdrag att återkomma med en utredning kring
olika alternativ för hur Wämöskolans nya ute idrottsplats ska
utformas
____
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

14

KS.2012.414.290

§ 29
Projekterings- och investeringstillstånd för ny lekplats till
förskola i Rosenfeldtskolan.
I 2012 års skolöverenskommelse angavs bl.a. att
Rosenfeldtskolan på sikt skulle innehålla även
förskoleavdelningar. Genom de lokalomdispositioner som
redan nu genomförs vid Rosenfeldtskolan (t.ex. flytt av
särskolan åk 7-9), friställs lämpliga lokaler för just kommande
förskoleverksamhet.
Skolans utemiljö behöver dock kompletteras med lämpliga
lekytor för förskolebarnen. Detta kan åstadkommas i den
närliggande Amiralitetsparken. Denna nya lekplats är då
dessutom tänkt att användas såväl av förskolans som
allmänhetens barn. Nuvarande lekplats i Amiralitetsparken (i
delen närmast f.d. Marinmuseum/Skeppsgossekasernen)
kommer samtidigt att avvecklas, när denna nya tas i bruk.
Några tillkommande driftkostnader kommer därför inte att
uppstå till följd av denna satsning. Del av åtgärderna kan
dessutom eventuellt genomföras med kvarstående medel för
tillgänglighetsskapande åtgärder. Inriktningen är att lekplatsen
ska vara färdig till sommaren 2013 i nära anslutning till att
förskoleverksamheten etableras i skolan.
Kommentarer och synpunkter
De totala merkostnaderna för att etablera förskoleverksamhet i
Rosenfeldtskolan blir blygsamma (netto 103 tkr), eftersom
också nuvarande verksamhet i förhyrda lokaler i kvarteret
Adlersten (på Trossö) samtidigt avvecklas och överförs till
dessa nya lokaler. Ombyggnationen av lokalerna blir dessutom
begränsad, eftersom de redan är i mycket bra skick och
använts för skoländamål
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i slutet av år 2012 gett
ekonomichefen i uppdrag att göra en översyn av aktuella
planerade investeringsprojekt och hur finansieringen av dessa
ska kunna ske. I detta sammanhang gör då
Kommunledningsförvaltningen bedömningen att denna
framställan avser ett mycket angeläget projekt till ett relativt
litet investeringsbelopp och med många fördelaktiga lösningar.
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§ 29 forts
Projekterings- och investeringstillstånd för ny lekplats till
förskola i Rosenfeldtskolan.
Projektet bör därför prioriteras och genomföras, trots att ovan
angiven översyn ännu inte är genomförd och behandlad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att bevilja tekniska nämnden projekterings- och
investeringstillstånd för en ny lekplats/utemiljö till den nya
förskolan i Rosenfeldtskolan,
2. att investeringen om 2,3 miljoner kronor ska finansieras
inom 2013 års fastställda investeringsutrymme för
Fastighetsverksamhet,
3. att de tillkommande hyres- och kapitalkostnaderna ska
rymmas inom barn- och ungdomsnämndens redan tilldelade
budgetramar för år 2013 och framöver, samt
4. att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs.
_____

15

29 januari 2013

Kommundirektör
Personalchef
Controller KLF
Akten

16

KS.2013.51.023

§ 30
Rekrytering av förvaltningschef tekniska förvaltningen.
Nuvarande förvaltningschef tekniska förvaltningen går vidare till
uppdraget att projektleda framtida utveckling av Pottholmen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tjänsten ska
återbesättas med hjälp av externt rekryteringsstöd. Kostnad för att
genomföra rekrytering beräknas till ca 270 000 SEK inkl annonsering
och personbedömning. Kommunstyrelsens ordförande,
personaldelegationens ordförande, 2:e vice ordförande samt tekniska
nämndens presidium föreslås bilda rekryteringsgrupp för beredning
av tillsättning av tjänsten tillsammans med kommundirektör,
personalchef, representant från tekniska förvaltningens
ledningsgrupp samt fackliga företrädare.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att en rekryteringsgrupp utses i enlighet med ovan,
2. att anvisa 270 000 SEK för rekrytering av förvaltningschef
tekniska förvaltningen, samt
3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett
2013,
____
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Personalchef
Akten

17

KS.2010.294.023

§ 31
Förlängning av förordnande som förvaltningschef,
kommunikationsavdelningen.
Ulla Nelsons förordnande som förvaltningschef,
kommunikationsavdelningen löpte ut den 30 november 2012.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att förlänga Ulla Nelsons förordnade som förvaltningschef,
kommunikationsavdelningen längst till och med 31 december 2014.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

18

KS.2009.294.456

§ 32
Återvinningscentraler.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 november 2012, §
116 föreslagit kommunfullmäktige att bibehålla samtliga tio
återvinningscentraler.
I samband med att Affärsverken byggde en ny återvinningscentral på
Bubbetorp föreslog tekniska förvaltningen att kommunen skulle lägga
ner återvinningscentralerna i Fågelmara, Nättraby, Torhamn och
Tving. Detta för att finansiera de ökade kostnaderna för
återvinningscentralen i Bubbetorp.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2009 § 146 att
återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att
återkomma med ett förslag som om möjligt blir helt kostnads-neutralt
för renhållningskollektivet.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 utom för latrin och
osorterat som har höjts med 10 % årligen för att om möjligt ta bort
dessa abonnemang.
Tekniska förvaltningen har skrivit ett driftavtal med Affärsverken som
sköter återvinningscentralen på Bubbetorp. I samband med detta
övergick alla intäkter för bland annat metallskrot, bilbatterier mm på
ca 1,5 mnkr till tekniska förvaltningen.
De övriga återvinningscentralerna i Fågelmara, Torhamn, Hasslö,
Jämjö, Nättraby, Sturkö och Tving är ombyggda från 20 kubikmeters
containrar till fyra stycken 40 kubikmeters containrar för trä,
metallskrot, brännbart och deponi. Farligt avfall, elektriskt och
elektroniskt avfall (ej spisar, tvättmaskiner, kyl, frys och torkskåp) kan
också lämnas på dessa återvinningscentraler. Transportkostnaderna
minskar med hälften så många transporter av containrar.
Återvinningscentralerna på Aspö och i Holmsjö skall också byggas
om på samma sätt som övriga under 2013.
Med ökade intäkter för metallskrot mm och minskade
transportkostnader kan samtliga 10 återvinningscentraler behållas
och totalkostnaden för återvinningscentralerna blir kostnadsneutral.
Forts
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§ 32 forts
Återvinningscentraler.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bibehålla samtliga tio återvinningscentraler.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

20

KS.2012.499.003

§ 33
Revidering av revisionsreglemente.
Kommunrevisionen har lämnat förslag till ändring i § 5 i
revisionsreglementet såvitt avser ersättare för ordförande då denne
är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid. Vidare föreslås
att det i revisionsreglementet tydliggörs att ordföranden bör hämtas
ur oppositionen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 januari 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att ordet bör tas bort i 5 § ordförande bör
hämtas ur oppositionen.
Börje Dovstad (FP) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till Patriks
Hanssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta
1. att fastställa det bilagda reglementet för revisionen i Karlskrona
kommun, med ovanstående justering i texten 5 §.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

21

KS.2010.13.024

§ 34
Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande
barn.
Förslaget innebär ändring av beslut i Kommunfullmäktige 28 januari
2010, §7.
Kommunerna Ronneby, Olofström och Sölvesborg har slutit
överenskommelse angående samverkan kring mottagande och
ersättning för ensamkommande barn. Kommunerna har ändrat
arvodet från att ha haft timersättning med 200 kronor/timma till
månadsarvode, enligt följande;
Arvode för asylsökande barn:
2.500 kronor/månad vilka är skattepliktigt och Skatteverkets
skattefria delen på bilersättning. Detta arvode utgår till en månad
efter det att Migrationsverket meddelat beslut om permanent
uppehållstillstånd.
Arvode för permanent uppehållstillstånd - PUT:
Efter detta beslut utgår arvode med 1.500 kronor/månad vilket är
skattepliktigt och Skatteverkets skattefria delen på bilersättning.
Juristen Eva von Scheele på Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har rekommenderat överförmyndarnämnden i Karlskrona att
arvodet för ensamkommande barn bör vara lika i Blekinge län. Även
Karlshamn ska behandla arvodet från timersättning till
månadsarvode, för ensamkommande barn.
Överförmyndarnämnden i Karlskrona föreslår att följa och ändra
ersättning för arvodet till god man för asylsökande barn och för barn
med permanent uppehållstillstånd enligt ovan.
Nuvarande ersättning till god man för ensamkommande barn är 175
kr per timme.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ändra god mans arvode för asylsökande ensamkommande
barn till 2.500 kronor/månad,
Forts
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§ 34 forts
Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande
barn.
2. att ändra god mans arvode för ensamkommande barn med
permanent uppehållstillstånd till 1.500 kronor/månad, samt
3. att ändring av arvodet/ersättning till gode män för
ensamkommande barn ska gälla from 1 april 2013.
___
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KS.2010.13.024

§ 35
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Genom en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2013 införs i
kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över
de kommunala bolagen. Den hittills gällande regleringen ger ingen
närmare vägledning i hur uppsikten ska vara ordnad utan det har
lämnats till kommunstyrelsen att själv fatta beslut om formerna för
uppsikten. Nu införs en ny bestämmelse i kommunallagen med
innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma
verksamheten i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har
fastställt, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna.
Uppsiktsplikten kommer då, förutom att redovisas, att leda fram till
beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Därmed stärks möjligheterna till rättslig prövning av
kompetensenligheten av de kommunala företagens verksamhet. I
förarbetena till den nya lagstiftningen anförs att det i normalfallet får
anses lämpligt att kommunstyrelsens beslut överlämnas till
fullmäktige. En lämplig tidpunkt för detta skulle kunna vara samtidigt
som kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen, d v s senast
den 15 april året efter det år redovisningen avser. Den närmare
tidpunkten och sättet för rapporteringen lämnas emellertid till
kommunstyrelsen att bestämma. Om kommunstyrelsen vid sin årliga
prövning finner att bolagens verksamhet inte varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet eller inte utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna ska kommunstyrelsen lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder, exempelvis ändrad
bolagsordning eller kompletterande direktiv.
För att tydliggöra de nya formerna för uppsiktsplikten kan det finnas
anledning att anpassa kommunstyrelsens reglemente till de nya
bestämmelserna. Det föreslås därför att ett tillägg rörande
kommunstyrelsens uppsiktsplikt görs i en ny punkt 9 under § 3 i
reglementet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa det bilagda reglementet för kommunstyrelsen i
Karlskrona.
____
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KS.2013.24.107

§ 36
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
From 1 januari 2013 ändras Kommunallagen. Av ändringarna
framgår att de kommunalrättsliga principerna som ska gälla för ett
bolag måste framgå av bolagsordningen. I samband med dessa
ändringar görs också uppdateringar av befintliga skrivningar i
bolagsordningarna.
Ändringen i kommunallagen innebär också att kommunstyrelsens
uppsiktplikt över de kommunala bolagen skärps. Detta påverkar
företagspolicyn. Den årliga information som bolagen har haft i
kommunfullmäktige föreslås istället lämnas till kommunstyrelsen i
samband med årsbokslutet.
Som bilaga finns respektive befintlig bolagsordning med förslag på
ändringar, förslag på ny bolagsordning, förslag på ändring i
företagspolicyn och reviderad företagspolicy.
Ändring i Kommunallagen (KL)
I Kommunallagen finns lokalisering-, likställighet- och
självkostnadsprinciperna. Om dessa ska gälla bolagen måste detta
framgå av bolagsordningen. För vissa verksamheter finns
speciallagstiftning som undanröjer Kommunallagens principer. Sådan
speciallagstiftning finns i Ellag, Fjärrvärmelag, Lag om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag samt Lag om vissa kommunala
befogenheter.
Dessa speciallagstiftningar innebär att elhandle, elnät och
elproduktion samt fjärrvärmeverksamhet är helt undantaget från de
tre kommunallrättsliga principerna. De två övriga lagarna innebär att
endast lokaliseringsprincipen av de kommunalrättsliga principerna är
tillämplig på Kruthusens verksamhet och Karlskronahems
verksamhet.
För AB Karlskrona Moderbolag, Utveckling i Karlskrona AB samt
affärsområde Stadsnät (Affärsverken Karlskrona) gäller de tre
principerna. För affärsområdena renhållning och båttrafik
(Affärsverken Karlskrona) gäller lokalisering och likställighet.
De kommunalrättsliga principer som gäller för respektive bolag
framgår under rubriken ”Ändamål” i bolagsordningarna. Forts
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§ 36 forts
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
Ändringen i Kommunallagen innebär även att Ändamål (Syfte) med
bolaget måste framgå av boalgsordningen. Ändamål saknas endast i
Affärsverken Karlskronas bolagsordning. Ändamålet föreslås vara:
”Affärsverken bygger, utvecklar och säljer samhällsviktiga tjänster.
Bolaget arbetar för en hög livskvalitet, god miljö och hållbar
samhällsutveckling för medborgarna i Karlskrona kommun. Bolagets
verksamhet ska bedrivas med samhällsnyttan i fokus.”
Ändringar enligt Aktiebolagslagen (ABL)
Ändring i Aktiebolagslagen har gjorts tidigare och anpassning i
bolagsordningarna ska göras när man gör andra ändringar i
bolagsordningen. Dessa ändringar är att begreppet ”ordinarie
bolagsstämma” ska ändras till ”årsstämma” sam att ”Aktiebelopp”
skall ändras till ”Antal aktier”.
Ändringar för att få samma lydelse i samtliga bolagsordningar
Vissa skrivningar ser olika ut i bolagen. För att få samma skrivningar
föreslås gemensamma formuleringar för :
 Om bolaget likvideras (under rubriken ändamål)
 Styrelse
 Revisor
 Kallelse till bolagsstämma
 Ärende på årsstämma
 Firmateckning
 Inspektionsrätt
 Ändring av bolagsordning
Skrivningen om ”Bolagets handlingar” föreslås tas bort eftersom den
inte fyller någon funktion. Tryckfrihetsförordningen och sekretsslagen
styr om bolagens handlingar är allmänna.
Bolagsspecifika uppdateringar
Karlskronahem
En uppdatering av ändamålet med verksamheten föreslås dvs att
ändra från ”utan enskilt vinstintresse” till ”enligt affärsmässiga
principer”. Nya lagen ”Lag om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag” kom år 2011. Ingen ändring gjordes av
bolagsordningen då eftersom den bedömdes följa lagstiftningen med
hänsyn till resultatkravet i ägardirektivet. Nu görs andra ändringar av
bolagsordningen och då föreslås begreppet ”affärsmässiga principer”
föras in i bolagsordningen.
Forts
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§ 36 forts
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
Affärsverken Karlskrona AB
Tre paragrafer föreslås utgå från Affärsverk Karlskronas
bolagsordning. Paragrafen ”Röstberättigad” fyller ingen funktion.
Paragrafen ”Kommunfullmäktiges yttrande” föreslås utgå eftersom
formerna för bolagsstämmorna framgår av företagspolicyn.
Paragrafen om pantbrev föreslås utgå eftersom den ersatts av en
skrivning i finanspolicyn. Av finanspolicyn (beslutad av
kommunfullmäktige 2010-08-26) framgår att annan upplåning än via
internbanken i de helägda bolagen ska godkännas av
Kommunstyrelsen. Pantbrev kan användas om ett bolag ska låna
upp själv och inte via internbanken. Enligt Finanspolicyn ska detta i
så fall godkännas av kommunstyrelsen.
Ändring i företagspolicyn
De föreslagna ändringarna i företagspolicyn innebär att del av
skrivningen under p9 Information till Kommunfullmäktige ersätts med
att bolagen ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen.
Skrivningar om kommunalrättsliga principer i företagspolicyn föreslås
tas bort då det regleras i bolagsordningarna.
Ändringarna är avstämda med kommunjurist samt VDar i
dotterbolagen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa bilagda bolagsordningar,
2. att fastställa bilagd företagspolicy, samt
3. att bolagsordningarna och företagspolicyn ska överlämnas på
extra stämma efter Kommunfullmäktiges beslut
_____
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KS.2009.383.841

§ 37
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 EUmedel 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. Ser vi till andra likande miljöer runt
om i Sverige så är det oftast offentliga institutioner som står bakom.
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§ 37 forts
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening
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.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2012, §
198 beslutades det att ärendet skulle utgå på grund av att nya
synpunkter på stadgarna hade framkommit. Stadgarna har därför
ändrats enligt följande:
 Revision ( § 17)
 Fastställande av ekonomisk insats för de som går in med mest
pengar d v s Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge,
Region Blekinge och BTH (§ 23 och § 17 punkten r)
 Skrivningen säger att för att årsmötet ska kunna fatta beslut
om ekonomisk insats för dessa fyra så krävs att detta först
förankrats i respektive organisation. Föreningens styrelse
åläggs att se till att förslaget till ekonomisk insats förankras.
 Begreppet ” fysisk aktivitet” har lagts till i § 4 Föreningens
verksamhet
Forts
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§ 37 forts
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening


Tiden för att hålla årsmötet har justerats från mars till april

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, samt
2. att utse en ledamot och en suppleant till styrelsen för Blekinge
Health Arena ideell förening.
______
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KS.2009.209.700

§ 38
Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge har från den 1
januari 2011 bildat en gemensam nämnd, Samverkansnämnden, för
länets hjälpmedelsverksamhet. Samverkansnämnden har tillskrivit
kommunfullmäktige i länets kommuner och föreslagit att det förslag
om införande av egenavgifter/egenansvar som beslutades av
landstingsfullmäktige 13 juni 2011 även ska omfatta länets
kommuner, för att leda till lika vård på lika villkor.
Ärendet har beretts av de nämnder som berörs av
samverkansnämndens förslag till egenavgifter, handikappnämnden
och äldrenämnden.
I och med växlingen av hemsjukvården kommer kommunerna att
ansvara för majoriteten av förskrivningen av hjälpmedel. I Karlskrona
kommun har frågan om avgifter/egenansvar utretts av en
arbetsgrupp. Arbetsgruppen har gått igenom landstingets förslag till
avgifter och endast tagit med de avgifter som berör hjälpmedel som
kommer att förskrivas av äldre- och handikappförvaltningarna samt
hemsjukvården.
Handikappnämnden och äldrenämnden har genom beslut vid
sammanträden den 19 december 2012 lämnat ett gemensamt förslag
till egenavgifter.
Sedan handikapp- och äldrenämnden fattat beslut i ärendet har den
länsövergripande arbetsgruppen för egenavgifter/egenansvar för
hjälpmedel kommit fram till ett gemensamt förslag tilI egenavgifter
som kommer att läggas fram för beslut i länets övriga kommuner. För
att uppnå samstämmighet i kommunernas beslut kring egenavgifter
föreslår Kommunledningsförvaltningen efter dialog med berörda
förvaltningar dels ett förtydligande av att avgifterna avser personer
både i särskilt och ordinärt boende dels att beslut fattas om att
avvakta med beslut om egenavgift på käppar. Förskrivning av käppar
förekommer i kommunen i mycket liten omfattning. Forts
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§ 38
Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att års- och serviceavgift på eldriven utomhusrullstol införs med
500 kr/år,
2. att avvakta med beslut om egenavgift på käppar
3. att låneavgift på TENS-apparat införs med 400 kr/6 mån,
4. att avvakta med beslut om egenavgift på kompressionsstrumpor,
5. att avvakta med beslut om egenansvar för enklare hjälpmedel,
samt
6. att avgifterna avser personer både i särskilt och ordinärt boende
____
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KS.2007.642.455

§ 39
Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
december 2007 § 183 av Siv Elofsson. Förslaget är att en
återvinningsstation anordnas på Sydöstra-södra Trossö.
Tekniska nämnden har den 28 november 2012 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver förpacknings- och tidningsindustrin
AB (FTI AB), som är ett privat aktiebolag, ansvarar i Sverige för
insamling av förpackningar.
Affärsverken AB ansvarar för driften av de ca 50
återvinningsstationer som finns i Karlskrona kommun åt FTI AB.
Naturvårdsverket ställer kraven på hur mycket förpackningar som
skall insamlas i Sverige totalt sett.
Kraven är inte satta på kommunnivå utan totalt sett för hela landet.
Affärsverken har 2009 svarat på medborgarförslaget, men
kommunstyrelsen har den 8 september 2009 § 246 beslutat att
ärendet ska återremitteras för beredning till tekniska nämnden för att
tillsammans med Affärsverken AB hitta en lösning.
Affärsverkens svar var att de har sökt byggnadslov på ett flertal
platser men att miljö- och byggnadsnämnden inte beviljar
byggnadslov i Världsarvet Karlskrona med aktuellt utseende och
storlek på containrar för återvinningsstationer.
Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Affärsverken och presidierna från tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden har träffat FTI AB ett flertal gånger för att hitta ett
förslag till lösning.
Förslaget som har presenterats för FTI är att göra en nergrävd
återvinningsstation som finansieras av FTI, kommunen och
fastighetsägarna.
Denna skulle utvärderas med avfallsmängder, skötsel, driftkostnader
mm. Totalkostnaden är beräknad till 200 tkr för en
återvinningsstation inklusive sprängningsarbeten.
Forts
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§ 39 forts
Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
FTI säger nej även till denna lösning för att den inte ingår i deras
koncept.
Sveriges miljöminister har beställt en utredning om hur ansvaret för
återvinningsstationer skall placeras i framtiden. Utredningen är för
närvarande ute på remiss. Huvudförslaget förordar att kommunerna
övertar ansvaret för återvinningsstationerna.
Detta tillstyrker även Avfall Sverige, avfallshuvudmännens
branschorganisation.
Går detta förslag igenom i riksdagen kan kommunen själv bestämma
över antalet återvinningsstationer och placering av dessa.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_____
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KS.2011.493.610

§ 40
Svar på motion om skola utan hemläxor.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 oktober
2012 § 143 av Patrik Hansson (S) m fl. Förslaget är att ge barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att till en eller flera enheter införa skola
utan hemläxor under nästkommande termin och att efter terminens
slut återkomma med en utvärdering.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2012, § 44 att
återremittera motionen med följande motiveringar:


att motionärerna ska få ärendet tydligare belyst,



att beskriva om någon skola fått en konkret förfrågan att testa
konceptet skola utan hemläxa, om det visar sig att ingen skola
eller enhet har fått en konkret förfrågan vill man att
förvaltningen gör detta samt,



att beskriva vilka skolor som tillfrågats gällande svar på frågan
vad som gäller lämnande av läxor idag. att man också ska ta
med de goda exempel som finns runt om i Sverige på skolor
utan hemläxa.

Barn- och ungdomsnämnden har den 19 december 2012, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de intentioner,
som motionen uttrycker, stämmer väl överens med såväl aktuell
pedagogisk forskning som de policydiskussioner som förs i våra
verksamheter. Läxor som praktik är en företeelse som
ifrågasätts, men som samtidigt i allt högre grad diskuteras som
pedagogiskt redskap. Läxors vara eller inte vara är, sett till
rådande kunskapsläge, en komplex och komplicerad fråga.
Möjligheten med läxfrihet, i enlighet med förslaget i motionen, har
prövats på olika skolor, bl.a Rosenholmskolan. På flera rektorers
initiativ har strategier i läxfrågan lyfts som gemensam
utvecklingsfråga för kommunens skolor, där en utvärdering av
erfarenheter av läxfrihet ingår som en del.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 januari 2013 tillstyrkt
förslaget.
Forts
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§ 40 forts
Svar på motion om skola utan hemläxor.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till
motionen.
Börje Dovstad (FP) och Ola Svensson (SD) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Chatarina Holmbergs bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten
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KS.2012.230.610

§ 41
Svar på motion om läxhjälp.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 §
44 av Patrik Hansson (S) m fl. Förslaget är att ge berörda nämnder i
uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga skolor i
någon form erbjuda läxhjälp till elever. De ska gälla grundskolor upp
till gymnasieskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har den 19 december 2012, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att De intentioner,
som motionen uttrycker, stämmer väl överens med både aktuell
pedagogisk forskning och de policydiskussioner som förs i våra
verksamheter. Läxor som praktik är en företeelse som
ifrågasätts, men som samtidigt i allt högre grad lyfts som
utvecklingsfråga.
På initiativ av ett flertal rektorer diskuteras nu strategier för läxor
på kommunens grundskolor på ett övergripande plan, bl a med
de frågeställningar som tas upp i föreliggande motion.
Målsättningen är att, genom att följa kunskapsutveckling och
erfarenheter både inom kommunen och nationellt, utveckla
former för läxor som är både positiva för eleverna och ett stöd i
en ökad måluppfyllelse. Däremot är det tveksamt om detta mål
kan eller bör rymmas i en enhetlig handlingsplan. Läxor är ett
pedagogiskt redskap; en professions- snarare än en
organisationsfråga.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till
motionen.
Ordförande, Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP) och Ola
Svensson (SD) yrkar att motionen återemitteras både till barn- och
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för att utveckla svaret
utifrån innehållet i motionen.
Forts
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§ 41
Svar på motion om läxhjälp.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att
återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera motionen.
____
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§ 42
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Brev 2012-12-11, dnr 405-4297-2012, Bostadsmarknadsenkäten.
b) Beslut 2012-12-13, dnr 705-3146-2012, Angående tillsyn enligt
tobakslagen (1993:581) i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Skåne Län
a) Beslut 2012-12-13, dnr 551-13303-2012, Tillstånd enligt
miljöbalken till återvinning av avfall enligt verksamhetskod 90.119.
b) Meddelande 2012-12-03, protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndaverksamhet.
4.Sveriges kommuner och landsting
a) Cirkulär 12:71, budgetförutsättningar för åren 2012-2016.
b) Cirkulär 12:73, samhållen vård och omsorg för de mest sjuka
äldre, stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten, stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa.
c) Cirkulär 12:76, överenskommelse om bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning-BUI12.
d) Styrelsens beslut nr 14, överenskommelse mellan staten och SKL
om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013.
e) Styrelsens beslut nr 15, överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2013.
f) Styrelsens beslut nr 16, överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad
praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
5. Protokollsutdrag AB Karlskrona Moderbolag, 12-11-16 § 117
förslustgaranti år 2013 för Utveckling i Karlskrona AB.
6. Remiss- ändring i handlingsprogram för räddningstjänst.
7. Remiss- synpunkter på marknadsanalys bredbandsutbyggnad
inom Liatorp.
Region Blekinge
a) Protokoll Regionsstyrelsen 2012-12-12.
9. Attestlista KLF 2012-12-20.
10. Attestlista valnämnden 2012-12-20.
11. Attestlista KS 2012-12-20.
12. Brev från Byggnads 2013-12-03, vad kan kommunen göra för att
fler byggprojekt ska komma i gång?
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 29
januari 2013.
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Information och redovisningar.
Avsägelser
Kommunala val
Priser vid försäljning av måltider inom Kostenhetens verksamhetsområde från
och med den 1 mars 2013.
§ 26 Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek 2012.
§ 27 Medel till Styrgruppen för nytt stadsbibliotek för 2013.
§ 28 Projekterings- och investeringstillstånd för ny utemiljö till förskola på
Rosenfeltskolan.
§ 29 Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa planskildhet inklusive ny
gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra Mark Karlskrona.
§ 30 Rekrytering av förvaltningschef, tekniska förvaltningen.
§ 31 Förlängning av förordnande som förvaltningschef, kommunikationsavdelningen.
§ 32 Återvinningscentraler.
§ 33 Revidering av revisionsreglemente.
§ 34 Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande flyktingbarn.
§ 35 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
§ 36 Ändring i bolagsordningar med anledning av ändring av Kommunallagen.
§ 37 Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening.
§ 38 Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
§ 39 Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på sydöstra/södra Trossö.
§ 40 Svar på motion om skola utan hemläxor.
§ 41 Svar på motion om läxhjälp.
§ 42 Anmälningsärenden
§ 43 Övrigt.
____
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 29 januari 2013, kl 08.30-09.30, 11.15-11.55
Sammanträdet ajourneras kl 09.30-11.15

Beslutande:

Ordförande
2:e vice ordf.

Camilla Brunsberg (M)
Patrik Hansson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
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

Nicklas Platow (M)
Emma Swahn Nilsson (M)

Närvarande

Oscar Dyberg (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Liten Löfgren (S)
Håkan Ericsson (S)
Arnstein Njåstad (M)
Bruno Carlsson (SD)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Billy Åkerström (KD)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
ekonomichef Per Jonsson
Informationschef Ulla Nelson kl 08.30-09.30 § 22
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
Förvaltningschef Annika Eklund Kl 08.30-09.00
Projketledare Karin Sågersås kl 08.30-09.00
Förvaltningschef Hans Juhlin kl 09.00-09.30
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 09.00-09.30
Chef för strtegisk planering Tore Almlöf kl 09.0009.30
Kanslichef Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Jan-Anders Lindfors (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 22-42
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Jan-Anders Lindfors

3
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 31 januari 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 22
Information och föredragningar
1. Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek 2012, föredras
av förvaltningschef Annika Eklund och projektledare Karin Sågersås.
2. Projeketerings- och investeringstillstånd för Bergåsa planskildhet
inklusive ny gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra Mark
Karlskrona, föredras av förvaltningschef Anders Jaryd,
förvaltningschef Hans Juhlin, chef strategisk planering Tore Almlöf.
_____
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Kommunala uppdrag
Länsstyrelsen i Blekinge län
Akten

6

KS.2013.15.102

§ 23
Avsägelser av kommunala uppdrag
Gunhild Arvö (FP) har i en skrivelse daterad 1 december 2012 avsagt
sig uppdraget som begravningsombud.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen.
___
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Kommunala uppdrag
Region Blekinge
Länsstyrelsen Blekinge Län
De valda
Akten
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KS.2013.15.102

§ 24
Kommunala val
Efter förslag av ordförande Camilla Brunsberg (M), 2:e vice
ordförande Patrik Hansson (S) och ledamot Börje Dovstad (FP) väljer
kommunstyrelsen följande till och med den 31 december 2014
Politisk referensgrupp Blekinge South Sweden Europakontor
Kontaktperson Camilla Brunsberg (M)
Kontaktperson Patrik Hansson (S)
Begravningsombud
Thomas Pärlkloo (FP)
______
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Serviceförvaltningen
Äldrenämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Controller SEF
Ekonomienheten
Akten

8

KS.SEF2010.3.041

§ 25
Priser vid försäljning av måltider inom Kostenhetens
verksamhetsområde från och med 1 mars 2013.
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 äldreförvaltningen och serviceförvaltningen
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 kommunstyrelsen
att godkänna föreslagna priser vid försäljning av måltider i
serviceförvaltningens kök från och med 1 mars 2013.
_____
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Styrgrupp Stadsbibliotek
Kulturförvaltningen
Akten
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KS.2006.326.880

§ 26
Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek 2011.
Förvaltningschef Annika Eklund och 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
2012 – ”Från Vision till verklighet” – en redovisning av styrgruppens
arbete under 2012.
Rapporten innehåller samtidigt ett förslag till hur styrgruppen vill
fortsätta sitt arbete under 2013. För att kunna genomföra den
föreslagna planeringen äskar styrgruppen om 200 Tkr av
kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna årsrapporten från styrgruppen för ett nytt stadsbibliotek.
___

Styrgrupp Stadsbibliotek
Kulturförvaltningen
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

29 januari 2013 10
KS.2006.326.880

§ 27
Medel till Styrgruppen för nytt stadsbibliotek för 2013
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek kommer under innevarande år att
fortsätta sitt arbete. Gruppen har genom sin ordförande i skrivelse
120921 hemställt om medel till arbetsgruppen med 250 tkr för år
2013.
Kommunstyrelsen beslutade våren 2011 att tillsätta en ny styrgrupp
för nytt stadsbibliotek med uppdrag att under perioden 20110501 –
20140601 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

Styrgruppen ska årligen avrapportera uppdraget till
kommunstyrelsen.
Styrgruppen har erhållit medel med 60 tkr under 2011 och 100 tkr
2012.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att arbetsgruppen beviljas 200 tkr ur kommunstyrelsens
projektbudget under 2013
____
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Tekniska nämnden
KS.2008.660.532
Barn- och ungdomsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten
§ 28
Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra mark i
Karlskrona.
Förvaltningschef Hans Juhlin, förvaltningschef Anders Jaryd och chef
för strategisk planering Tore Almlöf föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 18 oktober 2012 § 144 att godkänna
genomförandeavtal samt förskotteringsavtal avseende byggande av
planskildhet mm i Bergåsa.
Investeringen innebär att befintlig plankorsning mellan Valhallavägen
och järnvägen i Bergåsa ersätts med en planskildhet i form av en
vägbro ca 500 meter söder om nuvarande korsning. I
investeringsutgiften ingår också en ny gång-och cykeltunnel under
järnvägen. Tunneln kommer även att fungera som förbindelse till
plattformen vid Bergåsa station.
Behov finns av en förbindelse mellan norra Bergåsa samt
rekreationsområdet Västra Mark och Annebo. Förbindelsen föreslås i
form av en ny gång- och cykelbro som byggs i trä.
Den sammanlagda investeringsutgiften för kommunen uppgår till 39
mnkr varav gång-och cykelbro svarar för 5 mnkr och ingår i den
totala investeringsramen för gata/trafikverksamhet. Totalt uppgår den
kalkylerade investeringsutgiften till 73 mnkr inklusive 34 mnkr
avseende förskotteringen av Trafikverkets del.
Investeringen kommer att utföras på entreprenad.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Tekniska nämnden har i sin budget avsatt medel för att täcka drift
och underhåll av ny vägbro samt ny gång- och cykeltunnel. Dock
saknar nämnden medel för att inrymma ökade kapitalkostnader i
form av avskrivnings- och räntekostnader varför nämnden i budget
2014 begär kompensation för dessa kostnader med för år 2014 1,4
mnkr och för år 2015 2,4 mnkr. Kommunledningsförvaltningen har
inget erinrar emot detta utan föreslår att de medel som finns avsatta
för detta ändamål under kommunstyrelsens övriga reserver tas i
anspråk.
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§ 28 forts
Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra mark i
Karlskrona.
Dock föreslår Kommunledningsförvaltningen, beroende på att SKL i
dagarna kommit med nya rekommendationer avseende internräntan
för år 2014 (sänkning från dagens nivå om 2,9 % ned till
2,5 % år 2014) att tekniska nämndens budgetram utökas med 1,3
mnkr för år 2014 och 2,2 mnkr för år 2015.
Tekniska nämnden begär vidare kompensation för utökade
räntekostnader med 1,0 mnkr avseende förskottering av
Trafikverkets del av investeringsutgiften från och med år 2014. Medel
finns avsatta också för detta ändamål under posten finansnetto i
kommunfullmäktiges budget och kommer inte att belasta tekniska
nämndens resultat varför någon kompensation till tekniska nämnden
för dessa kostnader inte behöver utgå.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar således att medel finns
upptagna i budget/plan 2013-2015 för att hantera ökade
kapitalkostnader hänförliga till en kalkylerad investeringsutgift om 79
mnkr. Utökningen av tekniska nämndens ram kan sedan verkställas i
samband med fastställandet av budget/plan för åren 2014-2016.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 januari 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ge tekniska nämnden,
barn- och ungdomsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden i
uppdrag att återkomma med en utredning kring olika alternativ för hur
Wämöskolans nya ute idrottsplats ska utformas.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt
bifall till Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall på Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela tekniska nämnden såväl projekterings- som
investeringstillstånd för Bergåsa planskild korsning och gång- och
cykelbro mellan Annebo och Västra mark,
2. att finansiera denna investering genom att ianspråkta sammanlagt
39 000 000 kronor av de för åren 2012-2014 avsatta
investeringsmedlen för gata/trafikverksamhet,
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§ 28 forts
Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra mark i
Karlskrona
3. att kompensation för kapitalkostnader samt finansiella kostnader
ska täckas av KS befintliga reserver enligt budget/plan 2013-2015,
samt
4. att ge tekniska nämnden, barn- och ungdomsnämnden och idrottsoch fritidsnämnden i uppdrag att återkomma med en utredning kring
olika alternativ för hur Wämöskolans nya ute idrottsplats ska
utformas
____
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2012.414.290

§ 29
Projekterings- och investeringstillstånd för ny lekplats till
förskola i Rosenfeldtskolan.
I 2012 års skolöverenskommelse angavs bl.a. att
Rosenfeldtskolan på sikt skulle innehålla även
förskoleavdelningar. Genom de lokalomdispositioner som
redan nu genomförs vid Rosenfeldtskolan (t.ex. flytt av
särskolan åk 7-9), friställs lämpliga lokaler för just kommande
förskoleverksamhet.
Skolans utemiljö behöver dock kompletteras med lämpliga
lekytor för förskolebarnen. Detta kan åstadkommas i den
närliggande Amiralitetsparken. Denna nya lekplats är då
dessutom tänkt att användas såväl av förskolans som
allmänhetens barn. Nuvarande lekplats i Amiralitetsparken (i
delen närmast f.d. Marinmuseum/Skeppsgossekasernen)
kommer samtidigt att avvecklas, när denna nya tas i bruk.
Några tillkommande driftkostnader kommer därför inte att
uppstå till följd av denna satsning. Del av åtgärderna kan
dessutom eventuellt genomföras med kvarstående medel för
tillgänglighetsskapande åtgärder. Inriktningen är att lekplatsen
ska vara färdig till sommaren 2013 i nära anslutning till att
förskoleverksamheten etableras i skolan.
Kommentarer och synpunkter
De totala merkostnaderna för att etablera förskoleverksamhet i
Rosenfeldtskolan blir blygsamma (netto 103 tkr), eftersom
också nuvarande verksamhet i förhyrda lokaler i kvarteret
Adlersten (på Trossö) samtidigt avvecklas och överförs till
dessa nya lokaler. Ombyggnationen av lokalerna blir dessutom
begränsad, eftersom de redan är i mycket bra skick och
använts för skoländamål
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i slutet av år 2012 gett
ekonomichefen i uppdrag att göra en översyn av aktuella
planerade investeringsprojekt och hur finansieringen av dessa
ska kunna ske. I detta sammanhang gör då
Kommunledningsförvaltningen bedömningen att denna
framställan avser ett mycket angeläget projekt till ett relativt
litet investeringsbelopp och med många fördelaktiga lösningar.
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§ 29 forts
Projekterings- och investeringstillstånd för ny lekplats till
förskola i Rosenfeldtskolan.
Projektet bör därför prioriteras och genomföras, trots att ovan
angiven översyn ännu inte är genomförd och behandlad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att bevilja tekniska nämnden projekterings- och
investeringstillstånd för en ny lekplats/utemiljö till den nya
förskolan i Rosenfeldtskolan,
2. att investeringen om 2,3 miljoner kronor ska finansieras
inom 2013 års fastställda investeringsutrymme för
Fastighetsverksamhet,
3. att de tillkommande hyres- och kapitalkostnaderna ska
rymmas inom barn- och ungdomsnämndens redan tilldelade
budgetramar för år 2013 och framöver, samt
4. att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommundirektör
Personalchef
Controller KLF
Akten
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KS.2013.51.023

§ 30
Rekrytering av förvaltningschef tekniska förvaltningen.
Nuvarande förvaltningschef tekniska förvaltningen går vidare till
uppdraget att projektleda framtida utveckling av Pottholmen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tjänsten ska
återbesättas med hjälp av externt rekryteringsstöd. Kostnad för att
genomföra rekrytering beräknas till ca 270 000 SEK inkl annonsering
och personbedömning. Kommunstyrelsens ordförande,
personaldelegationens ordförande, 2:e vice ordförande samt tekniska
nämndens presidium föreslås bilda rekryteringsgrupp för beredning
av tillsättning av tjänsten tillsammans med kommundirektör,
personalchef, representant från tekniska förvaltningens
ledningsgrupp samt fackliga företrädare.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att en rekryteringsgrupp utses i enlighet med ovan,
2. att anvisa 270 000 SEK för rekrytering av förvaltningschef
tekniska förvaltningen, samt
3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett
2013,
____
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KS.2010.294.023

§ 31
Förlängning av förordnande som förvaltningschef,
kommunikationsavdelningen.
Ulla Nelsons förordnande som förvaltningschef,
kommunikationsavdelningen löpte ut den 30 november 2012.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att förlänga Ulla Nelsons förordnade som förvaltningschef,
kommunikationsavdelningen längst till och med 31 december 2014.
___
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KS.2009.294.456

§ 32
Återvinningscentraler.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 november 2012, §
116 föreslagit kommunfullmäktige att bibehålla samtliga tio
återvinningscentraler.
I samband med att Affärsverken byggde en ny återvinningscentral på
Bubbetorp föreslog tekniska förvaltningen att kommunen skulle lägga
ner återvinningscentralerna i Fågelmara, Nättraby, Torhamn och
Tving. Detta för att finansiera de ökade kostnaderna för
återvinningscentralen i Bubbetorp.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2009 § 146 att
återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att
återkomma med ett förslag som om möjligt blir helt kostnads-neutralt
för renhållningskollektivet.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 utom för latrin och
osorterat som har höjts med 10 % årligen för att om möjligt ta bort
dessa abonnemang.
Tekniska förvaltningen har skrivit ett driftavtal med Affärsverken som
sköter återvinningscentralen på Bubbetorp. I samband med detta
övergick alla intäkter för bland annat metallskrot, bilbatterier mm på
ca 1,5 mnkr till tekniska förvaltningen.
De övriga återvinningscentralerna i Fågelmara, Torhamn, Hasslö,
Jämjö, Nättraby, Sturkö och Tving är ombyggda från 20 kubikmeters
containrar till fyra stycken 40 kubikmeters containrar för trä,
metallskrot, brännbart och deponi. Farligt avfall, elektriskt och
elektroniskt avfall (ej spisar, tvättmaskiner, kyl, frys och torkskåp) kan
också lämnas på dessa återvinningscentraler. Transportkostnaderna
minskar med hälften så många transporter av containrar.
Återvinningscentralerna på Aspö och i Holmsjö skall också byggas
om på samma sätt som övriga under 2013.
Med ökade intäkter för metallskrot mm och minskade
transportkostnader kan samtliga 10 återvinningscentraler behållas
och totalkostnaden för återvinningscentralerna blir kostnadsneutral.
Forts
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§ 32 forts
Återvinningscentraler.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bibehålla samtliga tio återvinningscentraler.
____
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KS.2012.499.003

§ 33
Revidering av revisionsreglemente.
Kommunrevisionen har lämnat förslag till ändring i § 5 i
revisionsreglementet såvitt avser ersättare för ordförande då denne
är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid. Vidare föreslås
att det i revisionsreglementet tydliggörs att ordföranden bör hämtas
ur oppositionen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 januari 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att ordet bör tas bort i 5 § ordförande bör
hämtas ur oppositionen.
Börje Dovstad (FP) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till Patriks
Hanssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta
1. att fastställa det bilagda reglementet för revisionen i Karlskrona
kommun, med ovanstående justering i texten 5 §.
___
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KS.2010.13.024

§ 34
Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande
barn.
Förslaget innebär ändring av beslut i Kommunfullmäktige 28 januari
2010, §7.
Kommunerna Ronneby, Olofström och Sölvesborg har slutit
överenskommelse angående samverkan kring mottagande och
ersättning för ensamkommande barn. Kommunerna har ändrat
arvodet från att ha haft timersättning med 200 kronor/timma till
månadsarvode, enligt följande;
Arvode för asylsökande barn:
2.500 kronor/månad vilka är skattepliktigt och Skatteverkets
skattefria delen på bilersättning. Detta arvode utgår till en månad
efter det att Migrationsverket meddelat beslut om permanent
uppehållstillstånd.
Arvode för permanent uppehållstillstånd - PUT:
Efter detta beslut utgår arvode med 1.500 kronor/månad vilket är
skattepliktigt och Skatteverkets skattefria delen på bilersättning.
Juristen Eva von Scheele på Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har rekommenderat överförmyndarnämnden i Karlskrona att
arvodet för ensamkommande barn bör vara lika i Blekinge län. Även
Karlshamn ska behandla arvodet från timersättning till
månadsarvode, för ensamkommande barn.
Överförmyndarnämnden i Karlskrona föreslår att följa och ändra
ersättning för arvodet till god man för asylsökande barn och för barn
med permanent uppehållstillstånd enligt ovan.
Nuvarande ersättning till god man för ensamkommande barn är 175
kr per timme.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ändra god mans arvode för asylsökande ensamkommande
barn till 2.500 kronor/månad,
Forts
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§ 34 forts
Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande
barn.
2. att ändra god mans arvode för ensamkommande barn med
permanent uppehållstillstånd till 1.500 kronor/månad, samt
3. att ändring av arvodet/ersättning till gode män för
ensamkommande barn ska gälla from 1 april 2013.
___
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KS.2010.13.024

§ 35
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Genom en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2013 införs i
kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över
de kommunala bolagen. Den hittills gällande regleringen ger ingen
närmare vägledning i hur uppsikten ska vara ordnad utan det har
lämnats till kommunstyrelsen att själv fatta beslut om formerna för
uppsikten. Nu införs en ny bestämmelse i kommunallagen med
innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma
verksamheten i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har
fastställt, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna.
Uppsiktsplikten kommer då, förutom att redovisas, att leda fram till
beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Därmed stärks möjligheterna till rättslig prövning av
kompetensenligheten av de kommunala företagens verksamhet. I
förarbetena till den nya lagstiftningen anförs att det i normalfallet får
anses lämpligt att kommunstyrelsens beslut överlämnas till
fullmäktige. En lämplig tidpunkt för detta skulle kunna vara samtidigt
som kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen, d v s senast
den 15 april året efter det år redovisningen avser. Den närmare
tidpunkten och sättet för rapporteringen lämnas emellertid till
kommunstyrelsen att bestämma. Om kommunstyrelsen vid sin årliga
prövning finner att bolagens verksamhet inte varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet eller inte utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna ska kommunstyrelsen lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder, exempelvis ändrad
bolagsordning eller kompletterande direktiv.
För att tydliggöra de nya formerna för uppsiktsplikten kan det finnas
anledning att anpassa kommunstyrelsens reglemente till de nya
bestämmelserna. Det föreslås därför att ett tillägg rörande
kommunstyrelsens uppsiktsplikt görs i en ny punkt 9 under § 3 i
reglementet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa det bilagda reglementet för kommunstyrelsen i
Karlskrona.
____
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KS.2013.24.107

§ 36
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
From 1 januari 2013 ändras Kommunallagen. Av ändringarna
framgår att de kommunalrättsliga principerna som ska gälla för ett
bolag måste framgå av bolagsordningen. I samband med dessa
ändringar görs också uppdateringar av befintliga skrivningar i
bolagsordningarna.
Ändringen i kommunallagen innebär också att kommunstyrelsens
uppsiktplikt över de kommunala bolagen skärps. Detta påverkar
företagspolicyn. Den årliga information som bolagen har haft i
kommunfullmäktige föreslås istället lämnas till kommunstyrelsen i
samband med årsbokslutet.
Som bilaga finns respektive befintlig bolagsordning med förslag på
ändringar, förslag på ny bolagsordning, förslag på ändring i
företagspolicyn och reviderad företagspolicy.
Ändring i Kommunallagen (KL)
I Kommunallagen finns lokalisering-, likställighet- och
självkostnadsprinciperna. Om dessa ska gälla bolagen måste detta
framgå av bolagsordningen. För vissa verksamheter finns
speciallagstiftning som undanröjer Kommunallagens principer. Sådan
speciallagstiftning finns i Ellag, Fjärrvärmelag, Lag om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag samt Lag om vissa kommunala
befogenheter.
Dessa speciallagstiftningar innebär att elhandle, elnät och
elproduktion samt fjärrvärmeverksamhet är helt undantaget från de
tre kommunallrättsliga principerna. De två övriga lagarna innebär att
endast lokaliseringsprincipen av de kommunalrättsliga principerna är
tillämplig på Kruthusens verksamhet och Karlskronahems
verksamhet.
För AB Karlskrona Moderbolag, Utveckling i Karlskrona AB samt
affärsområde Stadsnät (Affärsverken Karlskrona) gäller de tre
principerna. För affärsområdena renhållning och båttrafik
(Affärsverken Karlskrona) gäller lokalisering och likställighet.
De kommunalrättsliga principer som gäller för respektive bolag
framgår under rubriken ”Ändamål” i bolagsordningarna. Forts
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§ 36 forts
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
Ändringen i Kommunallagen innebär även att Ändamål (Syfte) med
bolaget måste framgå av boalgsordningen. Ändamål saknas endast i
Affärsverken Karlskronas bolagsordning. Ändamålet föreslås vara:
”Affärsverken bygger, utvecklar och säljer samhällsviktiga tjänster.
Bolaget arbetar för en hög livskvalitet, god miljö och hållbar
samhällsutveckling för medborgarna i Karlskrona kommun. Bolagets
verksamhet ska bedrivas med samhällsnyttan i fokus.”
Ändringar enligt Aktiebolagslagen (ABL)
Ändring i Aktiebolagslagen har gjorts tidigare och anpassning i
bolagsordningarna ska göras när man gör andra ändringar i
bolagsordningen. Dessa ändringar är att begreppet ”ordinarie
bolagsstämma” ska ändras till ”årsstämma” sam att ”Aktiebelopp”
skall ändras till ”Antal aktier”.
Ändringar för att få samma lydelse i samtliga bolagsordningar
Vissa skrivningar ser olika ut i bolagen. För att få samma skrivningar
föreslås gemensamma formuleringar för :
 Om bolaget likvideras (under rubriken ändamål)
 Styrelse
 Revisor
 Kallelse till bolagsstämma
 Ärende på årsstämma
 Firmateckning
 Inspektionsrätt
 Ändring av bolagsordning
Skrivningen om ”Bolagets handlingar” föreslås tas bort eftersom den
inte fyller någon funktion. Tryckfrihetsförordningen och sekretsslagen
styr om bolagens handlingar är allmänna.
Bolagsspecifika uppdateringar
Karlskronahem
En uppdatering av ändamålet med verksamheten föreslås dvs att
ändra från ”utan enskilt vinstintresse” till ”enligt affärsmässiga
principer”. Nya lagen ”Lag om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag” kom år 2011. Ingen ändring gjordes av
bolagsordningen då eftersom den bedömdes följa lagstiftningen med
hänsyn till resultatkravet i ägardirektivet. Nu görs andra ändringar av
bolagsordningen och då föreslås begreppet ”affärsmässiga principer”
föras in i bolagsordningen.
Forts
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§ 36 forts
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
Affärsverken Karlskrona AB
Tre paragrafer föreslås utgå från Affärsverk Karlskronas
bolagsordning. Paragrafen ”Röstberättigad” fyller ingen funktion.
Paragrafen ”Kommunfullmäktiges yttrande” föreslås utgå eftersom
formerna för bolagsstämmorna framgår av företagspolicyn.
Paragrafen om pantbrev föreslås utgå eftersom den ersatts av en
skrivning i finanspolicyn. Av finanspolicyn (beslutad av
kommunfullmäktige 2010-08-26) framgår att annan upplåning än via
internbanken i de helägda bolagen ska godkännas av
Kommunstyrelsen. Pantbrev kan användas om ett bolag ska låna
upp själv och inte via internbanken. Enligt Finanspolicyn ska detta i
så fall godkännas av kommunstyrelsen.
Ändring i företagspolicyn
De föreslagna ändringarna i företagspolicyn innebär att del av
skrivningen under p9 Information till Kommunfullmäktige ersätts med
att bolagen ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen.
Skrivningar om kommunalrättsliga principer i företagspolicyn föreslås
tas bort då det regleras i bolagsordningarna.
Ändringarna är avstämda med kommunjurist samt VDar i
dotterbolagen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa bilagda bolagsordningar,
2. att fastställa bilagd företagspolicy, samt
3. att bolagsordningarna och företagspolicyn ska överlämnas på
extra stämma efter Kommunfullmäktiges beslut
_____
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KS.2009.383.841

§ 37
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 EUmedel 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. Ser vi till andra likande miljöer runt
om i Sverige så är det oftast offentliga institutioner som står bakom.
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§ 37 forts
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening
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.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2012, §
198 beslutades det att ärendet skulle utgå på grund av att nya
synpunkter på stadgarna hade framkommit. Stadgarna har därför
ändrats enligt följande:
 Revision ( § 17)
 Fastställande av ekonomisk insats för de som går in med mest
pengar d v s Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge,
Region Blekinge och BTH (§ 23 och § 17 punkten r)
 Skrivningen säger att för att årsmötet ska kunna fatta beslut
om ekonomisk insats för dessa fyra så krävs att detta först
förankrats i respektive organisation. Föreningens styrelse
åläggs att se till att förslaget till ekonomisk insats förankras.
 Begreppet ” fysisk aktivitet” har lagts till i § 4 Föreningens
verksamhet
Forts
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§ 37 forts
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening


Tiden för att hålla årsmötet har justerats från mars till april

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, samt
2. att utse en ledamot och en suppleant till styrelsen för Blekinge
Health Arena ideell förening.
______
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KS.2009.209.700

§ 38
Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge har från den 1
januari 2011 bildat en gemensam nämnd, Samverkansnämnden, för
länets hjälpmedelsverksamhet. Samverkansnämnden har tillskrivit
kommunfullmäktige i länets kommuner och föreslagit att det förslag
om införande av egenavgifter/egenansvar som beslutades av
landstingsfullmäktige 13 juni 2011 även ska omfatta länets
kommuner, för att leda till lika vård på lika villkor.
Ärendet har beretts av de nämnder som berörs av
samverkansnämndens förslag till egenavgifter, handikappnämnden
och äldrenämnden.
I och med växlingen av hemsjukvården kommer kommunerna att
ansvara för majoriteten av förskrivningen av hjälpmedel. I Karlskrona
kommun har frågan om avgifter/egenansvar utretts av en
arbetsgrupp. Arbetsgruppen har gått igenom landstingets förslag till
avgifter och endast tagit med de avgifter som berör hjälpmedel som
kommer att förskrivas av äldre- och handikappförvaltningarna samt
hemsjukvården.
Handikappnämnden och äldrenämnden har genom beslut vid
sammanträden den 19 december 2012 lämnat ett gemensamt förslag
till egenavgifter.
Sedan handikapp- och äldrenämnden fattat beslut i ärendet har den
länsövergripande arbetsgruppen för egenavgifter/egenansvar för
hjälpmedel kommit fram till ett gemensamt förslag tilI egenavgifter
som kommer att läggas fram för beslut i länets övriga kommuner. För
att uppnå samstämmighet i kommunernas beslut kring egenavgifter
föreslår Kommunledningsförvaltningen efter dialog med berörda
förvaltningar dels ett förtydligande av att avgifterna avser personer
både i särskilt och ordinärt boende dels att beslut fattas om att
avvakta med beslut om egenavgift på käppar. Förskrivning av käppar
förekommer i kommunen i mycket liten omfattning. Forts
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§ 38
Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att års- och serviceavgift på eldriven utomhusrullstol införs med
500 kr/år,
2. att avvakta med beslut om egenavgift på käppar
3. att låneavgift på TENS-apparat införs med 400 kr/6 mån,
4. att avvakta med beslut om egenavgift på kompressionsstrumpor,
5. att avvakta med beslut om egenansvar för enklare hjälpmedel,
samt
6. att avgifterna avser personer både i särskilt och ordinärt boende
____
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KS.2007.642.455

§ 39
Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
december 2007 § 183 av Siv Elofsson. Förslaget är att en
återvinningsstation anordnas på Sydöstra-södra Trossö.
Tekniska nämnden har den 28 november 2012 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver förpacknings- och tidningsindustrin
AB (FTI AB), som är ett privat aktiebolag, ansvarar i Sverige för
insamling av förpackningar.
Affärsverken AB ansvarar för driften av de ca 50
återvinningsstationer som finns i Karlskrona kommun åt FTI AB.
Naturvårdsverket ställer kraven på hur mycket förpackningar som
skall insamlas i Sverige totalt sett.
Kraven är inte satta på kommunnivå utan totalt sett för hela landet.
Affärsverken har 2009 svarat på medborgarförslaget, men
kommunstyrelsen har den 8 september 2009 § 246 beslutat att
ärendet ska återremitteras för beredning till tekniska nämnden för att
tillsammans med Affärsverken AB hitta en lösning.
Affärsverkens svar var att de har sökt byggnadslov på ett flertal
platser men att miljö- och byggnadsnämnden inte beviljar
byggnadslov i Världsarvet Karlskrona med aktuellt utseende och
storlek på containrar för återvinningsstationer.
Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Affärsverken och presidierna från tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden har träffat FTI AB ett flertal gånger för att hitta ett
förslag till lösning.
Förslaget som har presenterats för FTI är att göra en nergrävd
återvinningsstation som finansieras av FTI, kommunen och
fastighetsägarna.
Denna skulle utvärderas med avfallsmängder, skötsel, driftkostnader
mm. Totalkostnaden är beräknad till 200 tkr för en
återvinningsstation inklusive sprängningsarbeten.
Forts

29 januari 2013
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§ 39 forts
Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
FTI säger nej även till denna lösning för att den inte ingår i deras
koncept.
Sveriges miljöminister har beställt en utredning om hur ansvaret för
återvinningsstationer skall placeras i framtiden. Utredningen är för
närvarande ute på remiss. Huvudförslaget förordar att kommunerna
övertar ansvaret för återvinningsstationerna.
Detta tillstyrker även Avfall Sverige, avfallshuvudmännens
branschorganisation.
Går detta förslag igenom i riksdagen kan kommunen själv bestämma
över antalet återvinningsstationer och placering av dessa.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_____

29 januari 2013

Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2011.493.610

§ 40
Svar på motion om skola utan hemläxor.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 oktober
2012 § 143 av Patrik Hansson (S) m fl. Förslaget är att ge barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att till en eller flera enheter införa skola
utan hemläxor under nästkommande termin och att efter terminens
slut återkomma med en utvärdering.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2012, § 44 att
återremittera motionen med följande motiveringar:


att motionärerna ska få ärendet tydligare belyst,



att beskriva om någon skola fått en konkret förfrågan att testa
konceptet skola utan hemläxa, om det visar sig att ingen skola
eller enhet har fått en konkret förfrågan vill man att
förvaltningen gör detta samt,



att beskriva vilka skolor som tillfrågats gällande svar på frågan
vad som gäller lämnande av läxor idag. att man också ska ta
med de goda exempel som finns runt om i Sverige på skolor
utan hemläxa.

Barn- och ungdomsnämnden har den 19 december 2012, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de intentioner,
som motionen uttrycker, stämmer väl överens med såväl aktuell
pedagogisk forskning som de policydiskussioner som förs i våra
verksamheter. Läxor som praktik är en företeelse som
ifrågasätts, men som samtidigt i allt högre grad diskuteras som
pedagogiskt redskap. Läxors vara eller inte vara är, sett till
rådande kunskapsläge, en komplex och komplicerad fråga.
Möjligheten med läxfrihet, i enlighet med förslaget i motionen, har
prövats på olika skolor, bl.a Rosenholmskolan. På flera rektorers
initiativ har strategier i läxfrågan lyfts som gemensam
utvecklingsfråga för kommunens skolor, där en utvärdering av
erfarenheter av läxfrihet ingår som en del.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 22 januari 2013 tillstyrkt
förslaget.
Forts

29 januari 2013
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§ 40 forts
Svar på motion om skola utan hemläxor.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till
motionen.
Börje Dovstad (FP) och Ola Svensson (SD) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Chatarina Holmbergs bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
____

29 januari 2013

Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten
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KS.2012.230.610

§ 41
Svar på motion om läxhjälp.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 §
44 av Patrik Hansson (S) m fl. Förslaget är att ge berörda nämnder i
uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga skolor i
någon form erbjuda läxhjälp till elever. De ska gälla grundskolor upp
till gymnasieskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har den 19 december 2012, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att De intentioner,
som motionen uttrycker, stämmer väl överens med både aktuell
pedagogisk forskning och de policydiskussioner som förs i våra
verksamheter. Läxor som praktik är en företeelse som
ifrågasätts, men som samtidigt i allt högre grad lyfts som
utvecklingsfråga.
På initiativ av ett flertal rektorer diskuteras nu strategier för läxor
på kommunens grundskolor på ett övergripande plan, bl a med
de frågeställningar som tas upp i föreliggande motion.
Målsättningen är att, genom att följa kunskapsutveckling och
erfarenheter både inom kommunen och nationellt, utveckla
former för läxor som är både positiva för eleverna och ett stöd i
en ökad måluppfyllelse. Däremot är det tveksamt om detta mål
kan eller bör rymmas i en enhetlig handlingsplan. Läxor är ett
pedagogiskt redskap; en professions- snarare än en
organisationsfråga.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till
motionen.
Ordförande, Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP) och Ola
Svensson (SD) yrkar att motionen återemitteras både till barn- och
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för att utveckla svaret
utifrån innehållet i motionen.
Forts

29 januari 2013

37

§ 41
Svar på motion om läxhjälp.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att
återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera motionen.
____
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§ 42
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Brev 2012-12-11, dnr 405-4297-2012, Bostadsmarknadsenkäten.
b) Beslut 2012-12-13, dnr 705-3146-2012, Angående tillsyn enligt
tobakslagen (1993:581) i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Skåne Län
a) Beslut 2012-12-13, dnr 551-13303-2012, Tillstånd enligt
miljöbalken till återvinning av avfall enligt verksamhetskod 90.119.
b) Meddelande 2012-12-03, protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndaverksamhet.
4.Sveriges kommuner och landsting
a) Cirkulär 12:71, budgetförutsättningar för åren 2012-2016.
b) Cirkulär 12:73, samhållen vård och omsorg för de mest sjuka
äldre, stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten, stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa.
c) Cirkulär 12:76, överenskommelse om bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning-BUI12.
d) Styrelsens beslut nr 14, överenskommelse mellan staten och SKL
om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013.
e) Styrelsens beslut nr 15, överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2013.
f) Styrelsens beslut nr 16, överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad
praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
5. Protokollsutdrag AB Karlskrona Moderbolag, 12-11-16 § 117
förslustgaranti år 2013 för Utveckling i Karlskrona AB.
6. Remiss- ändring i handlingsprogram för räddningstjänst.
7. Remiss- synpunkter på marknadsanalys bredbandsutbyggnad
inom Liatorp.
Region Blekinge
a) Protokoll Regionsstyrelsen 2012-12-12.
9. Attestlista KLF 2012-12-20.
10. Attestlista valnämnden 2012-12-20.
11. Attestlista KS 2012-12-20.
12. Brev från Byggnads 2013-12-03, vad kan kommunen göra för att
fler byggprojekt ska komma i gång?
_____

5 mars 2013

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 5 mars
2013.
§ 44 Information och redovisningar.
§ 45 Årsbokslut 2012 Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
§ 46 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
serviceförvaltningen.
§ 47 Justering av priser för måltider serverade på gymnasieskolan.
§ 48 Årsbokslut 2012 Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
§ 49 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
Kommunledningsförvaltningen.
§ 50 Svar på remiss förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och
landsting.
§ 51 Granskning av kommunstyrelsens uppsikt.
§ 52 Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av Hästöskolan.
§ 53 Projekterings- och investeringstillstånd för Östra Torpskolan.
§ 54 Finansiell rapport januari 2013 från Internbanken.
§ 55 Svar på remiss om kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur.
§ 56 Svar på remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag
om styrmedel för rening i kommunala reningsverk.
§ 57 Svar på remiss om Blekingetrafikens verksamhetsplan för åren 2014-2016.
§ 58 Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommun samt riktlinjer för
inköp och upphandling.
§ 59 Rökfri arbetstid i Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
§ 60 Årsbokslut 2012 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
§ 61 Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning.
§ 62 Svar på medborgarförslag om namngivning av den öppna platsen i hörnet av
Ronnebygatan/Borgmästaregatan, till Rådmansplan.
§ 63 Svar på motion om att kommunen ska satsa på barn- och ungdomar inom
idrotten.
§ 64 Kapitaltillskott till Karlskrona Moderbolag AB.
§ 65 Anmälningsärenden
§ 66 Övrigt.
____
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5 mars 2013

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 5 mars 2013, kl 08.30-11.10, 13.30-14.35
Sammanträdet ajourneras 11.10-13.30

Beslutande:

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

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Patrik Hansson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S) kl 08.30-11.10
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP)

Tjänstgörande ersättare

Emma Swahn Nilsson (M)
Björn Gustavsson (MP)
Billy Åkerström (KD)
Ulf Hansson (V)
Oscar Dyberg (S) kl 13.30-14.35

Närvarande

Oscar Dyberg (S) kl 08.30-11.10
Lisbeth Bengtsson (S)
Liten Löfgren (S)
Håkan Ericsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Nicklas Platow (M) kl 08.50-14.35
Arnstein Njåstad (M)
Anna Ekström (FP) kl 08.50-14.00
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Närvarande tjänstemän

2

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kl 08.30-09.35, kl 13.30-14.35 del av § 44, §§ 45-66
TF kommunikationschef Thomas Johansson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
Chef för strategisk utveckling Tore Almlöf kl 08.3009.05 §§ 44, 57
Controller Helena Cedergren kl 08.30-09.35 §§ 44,
48
Personalspecialist Henrik Sundihn kl 09.00-10.20 §§
44- 45, 48
Kostchef Eva Wrobel kl 09.50-10.20 §§ 44-45

5 mars 2013

3

Redovisningschef Bengt Nilsson kl 10.20-11.10 §§
44, 60
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 10.20-11.10 §§
44, 60
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Elina Gustafsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 44-66
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Elina Gustafsson

5 mars 2013

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

mars 2013 anslagits på

4

5 mars 2013

§ 44
Information och föredragningar
1. Svar på remiss om Blekingetrafikens verksamhetsplan för åren
2014-2016, föredras av chef strategisk planering Tore Almlöf.
2. Årsbokslut 2012 för
kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen, föredras av
controller Helena Cedergren och personalspecialist Henrik Sundihn.
3. Årsbokslut 2012 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen,
föredras av förvaltningschef Anette Lirsjö och personalspecialist
Henrik Sundihn.
4. Årsbokslut 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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Revisonen
Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

6

KS.SEF.2012.27.041

§ 45
Årsredovisning 2012 Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen
Förvaltningschef Anette Lirsjö och personalspecialist Henrik Sundihn
föredrar ärendet.
Serviceförvaltningen har under 2012 haft en budgetram om 77,5
mnkr. Redovisad nettokostnad uppgår till 89,3 mnkr, vilket ger ett
underskott för verksamhetsåret på -11,8 mnkr.
Eftersom serviceförvaltningen endast har ca 27 % egna budgetmedel
för finansiering av verksamhetens kostnader, kommer större delen av
finansieringen via transferering av andra förvaltningars budgetmedel.
Detta främst via kommuninternt köp/sälj av måltider och IT-tjänster.
Förvaltningens totala kostnader för år 2012 uppgår till 282,6 mnkr
10,6 mnkr av förvaltningens underskott beror på att
serviceförvaltningen ej fått kommunintern kostnadstäckning för
avtalsenlig måltidsproduktion från barn- och ungdomsförvaltningen.
Kostnader om 1,2 mnkr kan dessutom hänföras till extra kostnader till
följd av skolomläggningen.
Om förvaltningen fått full intern kostnadstäckning för avtalsenlig
måltidsproduktion hade serviceförvaltningens resultat slutat på -1,2
mnkr och om full intern kostnadstäckning erhållits för extra kostnader
i samband med skolomläggning hade resultatet slutat på 0 mnkr.
Årsredovisningen består av följande dokument:
Årsredovisning SEF 2012
Resultaträkning
Sammanställning verksamhetsberättelser
Personalnyckeltal
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna årsredovisningen för 2012, samt
2. att överlämna årsredovisningen för 2012 till revisionen
_____

5 mars 2013

Kanslichef
Serviceförvaltningen
Akten

7

KS.SEF.2012.23.108

§ 46
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag 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 juli till och med december 2012 har det inkommit 3 st
synpunkter, klagomål eller förslag till serviceförvaltningen. Utav dessa
synpunkter är 1 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 juli 2012 till och med
december 2012.
___

5 mars 2013

Utbildningsnämnden
Controller SEF
Ekonomienheten
Akten

8

KS.SEF.2010.3.041

§ 47
Justering av priser för måltider serverade på gymnasieskolan.
Princip för beställning av måltider och interndebitering av
måltidskostnader 2013
Serviceförvaltningen fick i samband med beslut om internbudget
2013 i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
ny kostnadsfördelningsmodell. På uppdrag av kommunstyrelsens
ordförande förslås här en modell där både rörliga som fasta
kostnader debiteras utefter grundbeställd volym.
Efter omräkning av beställd volym för måltiderna inom
Utbildningsförvaltningens verksamhetsområde föreslås en justering
enligt följande:
Tidigare beslutat pris/portion:
Pris/portion efter justering:

36,52 kr
32,80 kr

Totalkostnaden för måltidsverksamheten är oförändrad enligt tidigare
beslut.
Totalt kalkylerade kostnader att debitera köpande förvaltning 2013:
Köpande förvaltning gör en grundbeställning (antal portioner) inför år
2013. Utifrån kalkylerade kostnader för 2013 samt grundbeställning
från köpande förvaltning fastställs portionspriser som ska gälla för
hela året.
Kalkylerade kostnader 2013 är beräknade utifrån budget 2012 samt
justeringar av volymminskningar/ökningar, övriga kompensationer för
måltidsverksamheten som köparen erhållit samt av fullmäktige givna
besparingskrav.
Kostnad för löneökningar 2013 är ej medräknad i totalkostnad och
pris. Detta kommer att debiteras köpande förvaltning separat utefter
verklig budgetkompensation som köpande förvaltning erhållit.
Då inget annat anges debiteras köpande förvaltning månadsvis
utefter grundbeställningen. Övriga rutiner och riktlinjer regleras i avtal
tecknat mellan köpande och säljande förvaltning. Forts

5 mars 2013
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§ 47 forts
Justering av priser för måltider serverade på gymnasieskolan.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 februari 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att klargöra
frågan om beställd volym.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet
ska avgöras i dag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna justerat portionspris för år 2013 gällande
Utbildningsförvaltningens verksamhetsområdet, samt
2. att godkänna justerad beställd volym från Utbildningsförvaltningen
för 2013
____

5 mars 2013

Revisonen
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

10

KS.2012.60.041

§ 48
Årsbokslut 2012 för
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
Controller Helena Cedergren och personalspecialist Henrik Sundihn
föredra ärendet.
Årsredovisningen för
kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen består av tre delar:
Årsredovisning
Personalbokslut
Säkerhetsbokslut
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhet
redovisar ett underskott om 10,2 Mnkr mot budget för år 2012.
Resultatet är en förbättring mot vad som är godkänt att gå över
budget med 0,1 Mnkr. Budgetramen uppgick för året till 177,8 Mnkr.
Resultatet fördelar sig enligt följande:
Politisk verksamhet +0,1 Mnkr
Översyn av nämnd och förvaltningsstruktur-1,5 Mnkr
Basbudget - 1,8 Mnkr
Projektbudget - 0,7 Mnkr
Övrigt (kollektivtrafiken, högskoleutbildning och räddningstjänsten)
- 6,3 Mnkr
Kommunfullmäktige visar per december ett underskott om 0,1 Mnkr i
förhållande till budget. Kommunstyrelsen visar ett överskott för
helåret med 0,2 Mnkr.
Under kommunstyrelsen som en särskild reserv ligger sparbeting i
form av översyn av nämnds- och förvaltningsstruktur om 1,5 Mnkr.
Detta sparbeting är inte utdelat till förvaltningarna utan påverkar
kommunstyrelsens resultat.
Näringslivsenheten gick över till ett bolag två månader senare än
planerat vilket medförde utökade kostnader för
Kommunledningsförvaltningen med 2,5 Mnkr. Basbudgeten landar
på ett underskott om 1,8 Mnkr och projektbudgeten landar på ett
underskott om 0,7 Mnkr. Resultatet är en godkänd avvikelse. Forts

5 mars 2013
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§ 48 forts
Årsbokslut 2012 för
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
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 ett resultat på -6,3 Mnkr för 2012.
Verksamheterna räddningstjänst och stöd till högskoleutbildning visar
ett resultat i balans för helåret.
Av investeringsramen om 7 Mnkr återstår 2 Mnkr. Då MSKD är något
försenat och Earkivet inte har hunnit påbörjats 2012 önskar
förvaltningen därmed överföra ej utnyttjat investeringsutrymme om
totalt 2,0 Mnkr till 2013.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att godkänna årsredovisningen för 2012,
2. att föreslå kommunfullmäktige att i samband med resultatreglering
av årsredovisning 2012 överföra 2 Mnkr kr av ej nyttjade
investeringsmedel till 2013, samt
3. att lämna årsredovisningen 2012 till revisionen
_____

5 mars 2013

Kanslichef
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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KS.2012.44.108

§ 49
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
(KS.2007.12.108).
Från juli till och med december 2012 har det inkommit 2 st
synpunkter, klagomål eller förslag till Kommunledningsförvaltningen.
De synpunkter som har inkommit med namn och adress har alla fått
svar från handläggare genom brev, mail eller telefonsamtal.
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 2012 till och
med december 2012.
_____

5 mars 2013

Finansdepartementet
Budgetchef
Akten

13

KS.2013.7.106

§ 50
Förslag till yttrande över Finansdepartementets promemoria "Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och
landsting" (Fi 2012/4726)
Finansdepartementet har arbetat fram en promemoria gällande
nya förändringar i det nuvarande utjämningssystemet för
kommuner och landsting. Promemorians innehåll
överensstämmer i stora drag med de förslag som
presenterades i Utjämningskommittén.08:s betänkande i april
2011. De nya reglerna föreslås träda i kraft från den 1 januari
2014.
Regeringen har nu berett bland annat samtliga kommuner och
landsting möjlighet att yttra sig över denna promemoria tills
senast den 22 mars 2013.
Ekonomicheferna i de fem Blekingekommunerna har
tillsammans med representant för Region Blekinge tagit fram
ett underlag för ett till stora delar likartat remissvar från flertalet
(exkl. Ronneby) av länets kommuner. Upprättat förslag till
skrivelse utgår därför från denna skrivning men härutöver har
vissa tillägg gjorts. I promemorian föreslagna förändringar
innebär för övrigt för Karlskronas del ett påtagligt förbättrat
utfall i skatteutjämningssystemet jämfört med dagens nivå.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att tillstyrka och till finansdepartementet inlämna bifogat förslag
till yttrande över finansdepartementets promemoria "Förslag till
ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting".
____

5 mars 2013

Revisionen
Ekonomichef
Akten
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KS.2012.463.007

§ 51
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Kommunens revisorer har under 2012 granskat kommunstyrelsens
uppsikt i syfta att bedöma om kommunstyrelsen utövar uppsikt på ett
ändamålsenligt sätt samt om uppföljningen är tillräcklig.
Revisorernas bedömning är att det ”…utövas en aktiv uppsikt men
den bör utvecklas så att alla ledamöter i kommunstyrelsen är
delaktiga och får samma information.”.
Revisorerna lämnar i sin granskning att antal rekommendationer
baserat på de iakttagelser som görs i granskningen.
Kommunstyrelsen har att avge svar på revisorernas granskning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att avge svar till revisorerna enligt kommunledningsförvaltningens
förslag
_____

5 mars 2013

Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2013.5.291

§ 52
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Hästöskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 21 november
2012, § 117, hemställt hos tekniska nämnden att ansöka om
projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Hästöskolan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 januari 2013, § 3
hemställt att bakgrunden till detta uppdrag är skolöverenskommelsen
från april 2012, som i sitt beslut anger att stadieindelningen från
hösten 2013 skall vara F-6 och 7-9.
Vissa skolenheter har inte det lokalutrymme som krävs för
omställningen. En av dessa är Hästöskolan.
För att komma tillrätta med den lokalbrist som Hästöskolan står inför,
föreslås att det uppförs en byggnad på skolområdet, intill
fotbollsplanen, där det tidigare stått en byggnad. Byggnaden är
planerad att uppföras enligt nyligen beprövat och framgångsrikt
koncept på Spandelstorpsskolan. Byggnaden kommer att innehålla
tre basutrymmen med grupprum, kapprum och toaletter, totalt en yta
på cirka 250 kvm. Fritidshem, förskoleklass och årskurs 1 är
planerade att inrymmas i de nya lokalerna. Planlösningen är flexibel
och lokalerna kan lätt ställas om till andra verksamheter.
Den beräknade kostnaden, innan genomförd upphandling, för att
uppföra planerad byggnad, uppgår till 5,0 mnkr. I kalkylen ingår
kostnader för sprängning och markberedning runt byggnaden,
lekytor, utebelysning och angöringsplatser. Den beräknade årshyran
med ovanstående förutsättningar uppgår till 435 tkr.
Eftersom nybyggnaden måste stå klar till höstterminen 2013 skrivs
detta ärende fram parallellt till tekniska nämnden och
kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad
av Hästöskolan,
Forts

5 mars 2013

§ 52
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Hästöskolan.
2. att investeringsutgiften på 5,0 mnkr kronor finansieras från 2013
års ospecificerade anslag för grundskolor/förskolor, samt
3. att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för
projekteringskostnaderna i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2013.4.291

§ 53
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av Östra
Torpskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 21 november
2012, § 118, hemställt hos tekniska nämnden att ansöka om
projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Hästöskolan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 januari 2013, § 4
hemställt att kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen beslutar att
meddela projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Östra Torpskolan, att investeringsutgiften på 5,6 mnkr kronor
finansieras från 2013 års
ospecificerade anslag för grundskolor/förskolor, samt att barn- och
ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaderna i det fall
investeringen inte fullföljs.
Bakgrunden till detta uppdrag är skolöverenskommelsen från april
2012, som i sitt beslut anger att stadieindelningen från hösten 2013
skall vara F-6 och 7-9.
Vissa skolenheter har inte det lokalutrymme som krävs för det.
Bland annat har förskola flyttat in i skollokaler som tidigare inhyste
årskurs 6.
För att komma tillrätta med den lokalbrist som Östra Torpskolan står
inför, föreslås att det uppförs en byggnad på skolområdet, sydost om
skolan på byggbar mark. Byggnaden är planerad att uppföras enligt
nyligen beprövat och framgångsrikt koncept på Spandelstorpsskolan.
Byggnaden kommer att innehålla tre basutrymmen med grupprum,
kapprum och toaletter, totalt en yta på cirka 250 kvm. Planlösningen
flexibel och lokalerna kan lätt ställas om till andra verksamheter.
Den beräknade kostnaden, innan genomförd upphandling, för att
uppföra planerad byggnad uppgår till 5,0 mnkr. I kalkylen ingår
kostnader för sprängning och markberedning runt byggnaden,
lekytor, utebelysning och angöringsplatser. Området där byggnaden
planeras är idag naturmark, varför grundläggande beredning och
anläggning av marken behöver ske innan byggnationen kan starta.
Forts

5 mars 2013
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§ 53 forts
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av Östra
Torpskolan.
Även en viss komplettering av lekutrustning bör ske. Kostnaderna för
dessa åtgärder beräknas uppgå till cirka 0,6 mnkr, varför den totala
investeringen beräknas uppgå till 5,6 mnkr.
Den beräknade årshyran med ovanstående förutsättningar uppgår till
475 tkr.
Eftersom nybyggnaden måste stå klar till höstterminen 2013 skrivs
detta ärende fram parallellt till tekniska nämnden och
kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad
av Östra Torpskolan,
2. att investeringsutgiften på 5,6 mnkr kronor finansieras från 2013
års ospecificerade anslag för grundskolor/förskolor, samt
3. att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaderna i det fall investeringen inte fullföljs.
____

5 mars 2013

Finanschef
Akten

19

KS.2011.127.045

§ 54
Finansiell rapport januari 2013 från internbanken.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för
Karlskrona Kommun” framgår att månadsrapportering
avseende den finansiella verksamheten ska levereras till
KSAU samt kommunstyrelsen senast nästkommande
månad med undantag för juni som rapporteras i augusti
månad.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och
utlåning, likviditetshantering samt placeringar som visar att
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande
som kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en
aggregerad nivå visa bokförda värden och förändringar av
dessa avseende all upplåning och utlåning i kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande rapport från internbanken
avseende januari månad 2013.
____

5 mars 2013

Näringsdepartementet
Ekonomichef
Akten
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KS.2013.45.106

§ 55
Svar på remiss om kommunal medfinansiering av statlig
sjöfartsinfrastruktur.
Karlskrona kommun har beretts möjlighet att avge remissvar över
rubricerad promemoria.
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram förslag till remissvar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att avge remissvar på promemorian Kommunal medfinansiering av
statlig sjöfartsstruktur enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
____

5 mars 2013

Miljödepartementet
Miljöstrateg
Akten
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KS.2012.441.351

§ 56
Remiss svar avseende Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala
reningsverk.
Karlskrona kommun har fått ovanstående utredning på remiss.
Förslaget till remissvar är utarbetat av Kommunledningsförvaltningen
i samarbete med Tekniska förvaltningen.
Syftet med utredningen är att hitta effektivaste styrmedlet för att
genomföra Sveriges åtagande enligt Baltic Sea Action Plan (BSAP)
samt genomföra miljökvalitetsnormer med avseende på kväve och
fosfor. Vad gäller fosfor så är reningsgradsmålet för Egentliga
Östersjön redan uppnått för reningsverken, så utredningen
koncentrerar sig därför på det betydligare mer svårhanterliga kvävet.
Jordbruket står för en större del av utsläppen än de kommunala
reningsverken, men den här rapporten nämner bara att ett liknande
system skulle kunna vara lämpligt även där, men detta kräver
ytterligare utredningar.
Utredningen har tittat på sju alternativa styrmedel för kvävereduktion
hos reningsverken
•Tillståndsprövning (nuvarande system)
•Skärpta föreskrifter
•Handel med utsläppsrätter
•Skatt
•Avgifter
•Riktutsläppsvärden
•Certifikatsystem
Utredningen kommer fram till att det styrmedel som är mest
kostnadseffektivt är ett certifikatsystem för de större reningsverk som
har tillstånd enligt miljöbalken. Det har fördelen framför ett
avgiftssystem att det ger en säker måluppfyllnad på grund av att
kvantitetsreglering kombineras med prisstyrning medan avgift bara
använder pris. Certifikat har också fördelen av att vara konkret, bara
det som faktiskt görs i praktiken går att handla med. De reningsverk
som genomför större utsläppsminskningar än sin kvot får ett certifikat
som man sedan kan handla med.
Forts

5 mars 2013
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§ 56 forts
Remiss svar avseende Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala
reningsverk.
Handeln med skyldigheter skapar flexibilitet för enskilda reningsverk
att planera och investera i åtgärder när det är mest lämpligt enligt
den kommunala VA-planeringen. Samtidigt säkerställer det att
reningsverken som helhet genomför det internationella åtagandet.
Det är dessutom tänkt att reningskvoten ska fördelas ut efter historisk
reningsgrad vid reningsverket, vilket gör att reningsverken kan börja
förbereda och planera åtgärder redan innan systemet införts.
Systemet beräknas vara i drift 2016, men redan 2014 ska enligt
förslaget ett informativt styrmedel införas för att ge
verksamhetsutövarna råd och riktlinjer kring systemet.
Ett kvävecertifikat är motsatsen till en utsläppsrätt eftersom det
bevisar att en minskning skett i stället för att ge en rättighet att släppa
ut.
Utredningen kommer fram till att certifikat ger samma nytta som den
nuvarande tillståndsprövningen men till en 30% lägre kostnad
eftersom åtgärderna kan sättas in där de gör mest nytta.
Karlskronas bedömning av utredningen
Karlskrona kommun är positiv till det liggande förslaget från
Naturvårdsverket. De alternativa möjligheterna att nå målet är väl
utredda och ett certifikatsystem för kväve framstår som det mest
kostnadseffektiva sättet.
Vi har dock en fundering som det kan behöva tas hänsyn till i den
fortsatta beredningen av ärendet:
Det kan bli ett problem om man endast ser till utsläpp från
tillståndsgivna reningsverk. Karlskrona arbetar hårt med att sanera
enskilda avlopp genom att ansluta fastigheterna till vårt stora
reningsverk. Dessutom håller vi på att lägga ner mindre, ej
tillståndspliktiga, avloppsreningsverk (utan kväverening) och överför
avloppsvattnet till vårt stora verk.
Under perioden 2000-2013 ansluts ca 4000 personer med enskilt
avlopp till vårt kvävereningsverk. Det innebär minskade kväveutsläpp
med ca 6 ton per år (ca 10% av de totala kväveutsläppen från
kommunal rening i Karlskrona kommun). Under perioden 2008-2015
läggs 4 mindre avloppsreningsverk ner (också här är ca 4000
personer anslutna), vilket även det ger ca 6 ton per år i minskning.
Forts

5 mars 2013
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§ 56
Remiss svar avseende Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala
reningsverk.
Problemet är att det förstås innebär att vårt stora verk får en högre
belastning och beräknas öka sitt kväveutsläpp med ca 3 ton per år.
Enligt det föreslagna systemet för certifikat finns det en risk att
Karlskrona trots att vi totalt minskar utsläppen med ca 12 ton per år
bedöms som om det i stället är en ökning av utsläppen. Det måste
säkerställas att certifikatsystemet inte får den effekten som i så fall
skulle motverka syftet med systemet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta den föreslagna skrivelsen som sin egen och sända in den till
miljödepartementet som svar på remissen.
_____

5 mars 2013

Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.2.107

§ 57
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens verksamhetsplan
2014-2016
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade plan på remiss från
region Blekinge.
Trafikförsörjningsprogrammet som beslutades av Region
Blekinge/Regionala kollektivtrafikmyndigheten den 7 november anger
de mål och riktlinjer på lång och kort sikt som ska gälla för
utvecklingen av kollektivtrafiken. I verksamhetsplanen som omfattar
de tre åren efter budgetåret beskrivs närmare de planerade
trafiksatsningar och ekonomin för att genomföra dessa.
Blekingetrafikens budget, och medlemsbidragen 2013 till
kollektivtrafiken så som beslutades på regionstyrelsens
sammanträde den 12 december, följer av åtaganden i
verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen är uppdelad i fyra delar, Uppdrag, Verktyg,
Åtgärder och Ekonomi som tillsammans bildar Blekingetrafikens
Verksamhetsplan 2014-2016.
Synpunkter
Trafiken
Idag ingår tätorterna Nättraby, Rödeby och Jämjö i ”stads- och
tätortstrafiken”. På kartan i verksamhetsplanen s 12 ingår dessa tre
orter i systemet för ”orter med minst 1000 inv.” och minst 10 turer
måndag-fredag och inte i ”stads- och tätortstrafiken”. Inte heller
Verkö är markerat som ett område med stadstrafik. Vi utgår från att
detta är ett förbiseende i presentationen från Blekingetrafikens sida.
Bussanslutning till tidigt och sent Öresundståg i Bromölla (idag finns
två avgångar från Kastrup till Kristianstad efter sista tåget till
Blekinge) samt servering på Öresundstågen skjuts på framtiden med
hänvisning till Pågatågssatsningen till Sölvesborg och Karlshamn.
När det gäller anslutning till tidigt respektive sent Öresundståg är
detta något som särskilt efterfrågats från näringslivet i Karlskrona och
det är mycket olyckligt att skjuta detta på framtiden. Även att skjuta
på införandet av servering ombord drabbar extra mycket de
resenärer som har längst restid, dvs. till/från Karlskrona. Att inte
genomföra dessa satsningar är inte acceptabelt. Forts

5 mars 2013
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§ 57 forts
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens verksamhetsplan
2014-2016
Tidigare har utgångspunkten för Pågatågsstrafik till Sölvesborg och
Karlshamn varit att detta inte ska drabba övriga kommuner genom att
inte genomföra tidigare planerade satsningar.
Karlskrona kommun ser positivt på en förstärkning av stadstrafiken i
Karlskrona och tågtrafik på sträckan Karlskrona – Emmaboda under
2013 samt timmestrafik med buss på linje 500 Karlskrona-Kalmar
och på sikt halvtimmestrafik på Blekinge kustbana.
Infrastrukturen
När det gäller infrastrukturen i de delar som berör Karlskrona har
Karlskrona kommun inga avvikande synpunkter i förhållande till
Blekingetrafikens förslag.
Mobility Management
Karlskrona kommun ser ”Mobility Management” som en mycket viktig
del i utvecklingen av kollektivtrafiken inte minst eftersom detta
arbetssätt bl.a. syftar till att öka resandet utan direkt ökade resurser i
fordon etc. utan istället påverka attityderna, och servicen kring
kollektivtrafiken.
Särskilt med tanke på att ”Mobility Management” är ett
kostnadseffektivt sätt öka resandet är det beklagligt att
Blekingetrafiken har sett sig tvungna att skjuta detta arbete på
framtiden på grund av Pågatågssatsningen och minskade intäkter
från flygbusstrafiken som i framtiden ska drivas kommersiellt. Frågan
man dock måste ställa sig är om inte aktiviteterna inom ramen för
”Mobility Management” till stor del kommer att täckas av ökade
biljettintäkter samtidigt som investeringar i fordon etc. inte behöver
göras.
Förslaget till budget avviker bara marginellt mot de ekonomiska
ramar som är avsatta för kollektivtrafiken i kommunens flerårsbudget.
Det stora överskottet 2013 och underskottet 2014 är bl a att hänföra
till att Karlskrona kommun valt att lösa upp hela sin andel av de
obeskattade reserverna 2013. Till detta har ägarbidraget, jämfört
med Marknadsplan 2012-2014, sänkts 2013 (7 Mnkr) på grund av
försening av trafikstarten med tåg på delen Karlskrona-Emmaboda
och 2014 (2,3 Mnkr) med anledning av omprioriteringar i länets trafik.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 februari 2013
tillstyrkt förslaget.
Forts

5 mars 2013
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§ 57 forts
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens verksamhetsplan
2014-2016
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att följande text skrivs in i Karlskrona
kommuns yttrande till Blekingetrafiken; för att underlätta pendling för
arbete och studier ska taxorna från Karlskrona, Kalmar, Växjö och
Kristianstad hållas så låga och likvärdiga som möjligt.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Börje Dovstads tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Börje Dovstads förslag.
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Blekingetrafikens förslag till budget för åren 2014–
2016 vad avser Karlskrona kommuns bidrag till kollektivtrafiken,
2. att i övrigt till Region Blekinge avge synpunkter på
Blekingetrafikens AB förslag till Verksamhetsplan för åren 2014-2016
i enlighet med Kommunledningsförvaltningens förslag, samt
3. att följande text skrivs in i Karlskrona kommuns yttrande till
Blekingetrafiken; för att underlätta pendling för arbete och studier ska
taxorna från Karlskrona, Kalmar, Växjö och Kristianstad hållas så
låga och likvärdiga som möjligt.
____

5 mars 2013

Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.029.050

§ 58
Ny Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling
Karlskrona kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy har
omarbetats och uppdaterats samt anpassats främst avseende
förändringar i lagstiftningen, men även förändringar i beslut
avseende bonus för att göra beslutet enklare och tydligare.
Policyn har även kompletterats med områdena Hållbarhet, Sociala
och etiska krav samt meddelarfrihet.
Tillhörande riktlinjer avser stödja förvaltningarna och bolagen i
arbetet med inköp och upphandling och tydliggör riktlinjer,
beskrivningar av processer, funktioner och roller.
Tidigare revision som påpekat brister i inköpsrutinerna har nu
inarbetats i nya policyn med tillhörande riktlinjer.
Tidigare upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande
kompletteringar upphör i samband med antagande av denna att
gälla.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 februari 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Ulf Hansson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att inarbeta
innehållet i vänsterpartiets motion.
Börje Dovstad (FP) och Ola Svensson (SD) yrkar avslag på Ulfs
Hanssons återremissyrkande.
Jan Lennartsson (M) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall på allmänna
utskottets förslag, samt yrkar avslag på Ulfs Hanssons
återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet
ska avgöras i dag.
Forts
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§ 58 forts
Ny Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling
Kommunstyrelsen besluta för egen del
1. att godkänna riktlinjer för inköp och upphandling för Karlskrona
kommunkoncern.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern.
2. att tidigare beslut om upphandlings- och inköpspolicy med
tillhörande kompletteringar upphör i samband med antagande av
denna.
Reservationer
Ulf Hansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
____
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KS.2012.170.026

§ 59
Förslag att införa Rökfri arbetstid i Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Folkhälsorådet uppdrog 2009 åt idrott- och fritidsförvaltningen att
påbörja arbetet för att införa rökfri arbetstid i Karlskrona kommuns
samlade verksamheter. 2011 intensifierades arbetet då en
projektledare utsågs och en projektgrupp tillsattes bestående av
förvaltningschef idrott- och fritidsförvaltningen, förvaltningschef
äldreförvaltningen, personalchef samt representant för
kommunhälsan. Uppdraget var att ta fram ett förslag till rökfri
arbetstid för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
Servicegivarperspektivet dvs att erbjuda rökfria tjänster till våra
brukare och medborgare samt arbetsgivarperspektivet dvs att
förebygga ohälsa på arbetsplatsen genom att medarbetare inte
utsätts för tobaksrök mot sin vilja, var ledstjärnor i uppdraget. Under
arbetets gång fördes regelbundna samtal med de fackliga
organisationerna Kommunal, Lärarförbundet, SACO och Vision.
Förslag och beslut i Idrott- och fritidsnämnden
Förslaget innebär att Karlskrona kommun tillämpar rökfri arbetstid
från och med den 1 januari 2013. Rökfri arbetstid föreslås gälla i
Karlskrona kommuns samlade verksamheter – det vill säga
tjänstemän och förtroendevalda inom förvaltningar och nämnder
samt kommunägda bolag.
Rökfri arbetstid innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid.
Rast räknas som arbetstid, medan lunchen som är obetald inte
räknas som arbetstid och därför är tillåten att röka på. Det är inte
tillåtet att flexa ut för att röka. Nikotinläkemedel får användas på
arbetstid.
För den medarbetare som vill sluta röka föreslås kostnadsfri hjälp via
Kommunhälsan erbjudas samt att arbetstagaren i största möjliga
mån ska få gå på rökavvänjning på arbetstid. Förslaget om rökfri
arbetstid beräknas kosta 1 150 000 sek. I kostnaden ingår
rökavvänjningskurs, vikariekostnader och informationsmaterial.
Forts

5 mars 2013
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§ 59 forts
Förslag att införa Rökfri arbetstid i Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Idrott-och fritidsnämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att införa
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommuns samlade verksamheter från
och med 1 januari 2013.
Beredning av beslut i Idrott- och fritidsnämnden
Efter beslut i Idrott- och fritidsnämnden i april 2012 har ärendet
beretts ytterligare för beslut i Kommunstyrelse och
Kommunfullmäktige. MBL-förhandling har genomförts med samtliga
fackliga organisationer. Dessa förhandlingar har resulterat i ett par
förändringar i det ursprungliga förslaget. Förändringarna innebär en
införandeperiod på ett år, förtydligande avseende definition av
arbetstid och hur Karlskrona kommun som arbetsgivare avser följa
upp införandet av rökfri arbetstid i det fall medarbetare väljer att inte
följa beslutet.
Komplettering av ursprungligt förslag till införande av rökfri arbetstid
för Karlskrona kommuns samlade verksamheter
Rökfri arbetstid införs i Karlskrona kommuns samlade verksamheter
på följande vis:
Den 1/1 2013 startas införandet av rökfri arbetstid. 2013 betraktas
som ett införandeår. Medarbetare som önskar sluta röka får möjlighet
till rökavvänjning via Kommunhälsan och förvaltningar som behöver
vidta åtgärder för att underlätta rökfri arbetstid får tid att genomföra
ev förändringar.
Fr o m 1/1 2014 gäller rökfri arbetstid för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter. Rökfri arbetstid innebär att arbetstiden är
rökfri oavsett var medarbetaren befinner sig rent fysiskt. Arbetstid
definieras som den tid man arbetar, har paus eller måltidsuppehåll
enligt gällande anställningsavtal och fastställt schema. Schemalagd
rast, t ex lunchrast, räknas inte som arbetstid vilket innebär att det är
tillåtet att röka på schemalagd rast. Flexledighet kan inte användas
för rökpaus.
Utgångspunkten är att alla medarbetare följer beslutet om rökfri
arbetstid. Väljer en medarbetare att inte följa beslutet efter den 1/1
2014 sker följande:
1. Chefens uppdrag är att säkerställa att berörd medarbetare känner
till att rökfri arbetstid tillämpas i Karlskrona kommuns samlade
verksamheter. Detta sker t ex genom ett personligt samtal med
berörd person för att klarlägga vad som gäller och vilket stöd man
kan få.
Forts
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§ 59 forts
Förslag att införa Rökfri arbetstid i Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
2. Väljer samma medarbetare att fortsätta röka på arbetstid finns
anledning att undersöka närmare vad det beror på. Kan
arbetsgivaren på något vis hjälpa medarbetaren att följa beslutet om
rökfri arbetstid ska detta klarläggas och en plan tas fram.
3. Om medarbetaren inte önskar delta enl punkt 2 eller bryter mot
den plan som tagits fram tilldelas en skriftlig varning.
4. Fortsätter medarbetaren att bryta mot beslutet om rökfri arbetstid
trots skriftlig varning kan ytterligare arbetsrättsliga åtgärder komma
att vidtas.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår
____
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KS.2011.218.041

§ 60
Årsbokslut för år 2012 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
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 2012 ett positivt resultat
om +2,5 mnkr. Det balanskravsjusterade resultatet uppgår även det
till +2,5 mnkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna bokslutet för år 2012 och överlämna detta till
kommunens revisorer.
____

5 mars 2013
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KS.2011.367.514

§ 61
Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 januari 2013, § 6
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen
förändring att tidsbegränsningen i röd zon ändras från två timmar till
fyra timmar.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011 att ändra
parkeringsordningen i centrala Karlskrona att verkställas senast
halvårsskiftet 2012. Tekniska förvaltningen genomförde beslutad
förändring att gälla från och med den 26 juni 2012.
Efter ett halvårs drifterfarenhet med den nya parkeringsordningen har
det framkommit synpunkter på förbättringar av systemet. Förslag har
kommit från handlarna i Karlskrona City och från olika företagare och
från allmänheten.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 15 januari
2013, att tidsbegränsningen i röd zon ändras från två timmar till
fyra timmar. Tekniska nämndens ordförande fattar ett interimistiskt
beslut om en temporär förändring, intill dess att kommunfullmäktige
behandlat frågan om en permanent förändring enligt detta förslag.
Dessutom kommer förvaltningen att genomföra följande förbättringar
- fler hänvisningsskyltar som visar betalautomaternas placering
- komplettering med betalautomater i strategiska lägen
- korttidsparkering skall bara gälla under butikstid när behovet
föreligger,
att utökning av röd zon även skett på Skeppsgossegatan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen förändring att tidsbegränsningen i röd zon
ändras från två timmar till fyra timmar.
_____
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KS.2012.344.246

§ 62
Svar på medborgarförslag om namngivning av den öppna
platsen i hörnet av Ronnebygatan/Borgmästaregatan till
Rådmansplan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Rolf Andersson. Förslaget är namngivning
av den öppna platsen i hörnet av Ronnebygatan/Borgmästaregatan
till Rådmansplan.
Kulturnämnden har den 30 januari 2013, § 4 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i stadens begynnelse saknade
stadens Magistrat och Rådhusrätt egna lokaler varför dessa troligtvis
höll sina sammanträden i borgmästarens hem vid rubricerade
korsning.
Namnet finns inte sedan tidigare i kommunen och strider inte mot
god ortsnamnssed.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
____
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KS.2012.344.246

§ 63
Svar på motion angående att kommunen satsar på barn och
ungdomar inom idrotten.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 oktober
2012 § 141 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är idrotts- och
fritidsnämnden att se över bidragssystemet så att det även
innefattar de barn som är 4 år fyllda och upphör när man blivit vuxen
d.v.s. fyllt 18, samt att idrotts- och fritidsförvaltningen se vad det
skulle få för konsekvenser om vi tog bort bidrag för de som är över
18 år.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 17 december 2012, § 89 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Idrotts- och
fritidsnämnden har under 2011- 2012 arbetat med att genomföra en
förändring av bidragsnormerna för bidrag till ungdomar 7 – 20 år
vilka kommunfullmäktige beslutat om den 22 november 2012 .
Frågan om vilka åldersgränser som ska gälla har prövats i samband
med framtagandet av de nya bidragsnormerna och diskuterats vid
träffar med föreningarna i kommunen. Resultatet från dessa möten
blev:
att IFN ska be föreningarna att redovisa även aktiviteter för 5-6
åringar så att man kan bedöma omfattningen och ev. sänka gränsen
från 7 till 5 år. Om mer pengar kommer till kan det vara intressant
men Inte om bidraget sänks per deltagartillfälle för att möjliggöra det.
Konsekvenserna av att ta bort bidraget för åldersgruppen över 18 år
går inte att ta fram utan genomgång av alla närvarokort då det inte
har ställts krav på redovisning av denna specifika åldersgrupp.
Idrottens redovisningssystem bygger på åldersgruppen 17-20 år.
Antalet deltagartillfällen ligger på drygt 50 000 årligen vilket
motsvarar ca 360 000 kronor baserat på nuvarande budget.
Bedömningen är att fler deltagartillfällen tillhör gruppen 17-18 år än
19-20 år baserat på att drop out - effekterna är stora i övre tonåren.
Forts

5 mars 2013

36

§ 63 forts
Svar på motion angående att kommunen satsar på barn och
ungdomar inom idrotten.
Icke idrottsföreningars verksamhet kan vi inte bedöma effekten för.
Utredningen Hälsa på Lika Villkor visar på att den fysiska aktiviteten
minskar i åldersgruppen 16 -25 år. Borttagande av
verksamhetsbidrag till åldersgruppen 19-20 år ger då negativa
konsekvenser för folkhälsan. Idrotts- och fritidsnämnden har som
inriktning att arbeta för att få aktiva unga för att få friska vuxna enligt
måldokument för 2013.
Att notera är att bidragsnormer gäller alla föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet i kommunen oavsett typ av aktivitet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 februari 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar att motionens ska anses besvarad
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Ola
Svenssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_____
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KS.2013.125.107

§ 64
Kapitaltillskott till Karlskrona Moderbolag AB
Karlskrona moderbolag AB (Moderbolaget) ägs till 100 % av
Karlskrona kommun (Kommunen). Moderbolaget i sin tur äger för
Kommunens räkning till 100 % samtliga kommunala bolag. De
delägda bolagen ägs direkt av Karlskrona kommun.
Moderbolags egna fria kapital har under några år minskat beroende
på utdelningar. Som en följd av lägre eget kapital har Moderbolagets
soliditet sjunkit och uppgår till ca18 %. Dotterbolagen i koncernen har
under samma tid investerat kraftigt och både värdet på
anläggningstillgångar och upplåning har ökat med ca 1,3 mdr under
åren 2007-2012. Den enskilt största investeringen är
kraftvärmeverket på ca 750 mnkr.
Under åren 2013 tom 2015 beräknas koncernen sakna 22 mkr i
resultat för att uppvisa ett nollresultat. Detta beräknat utifrån lämnade
budgetar. Anledningen är att dels Moderbolaget och dels
Utvecklingsbolaget har negativa resultat för de kommande åren.
Moderbolagets egna kapital behöver stärkas upp och solditeten
ökas. Detta kan ske genom ett kapitaltillskott från kommunen. Ett
kapitaltillskott om 50 mnkr ökar Modebolagets soliditet från 18 %
till ca 26 %.
Ett kapitaltillskott från Kommunen till Moderbolaget innebär att
Kommunens egen likviditet ianspråktas, men i gengäld att likviditeten
i Moderbolaget förstärks. För den samlade verksamheten innebär det
ingen förändring av likviditeten. Åtgärden innebär inte heller att
soliditeten i den samlade verksamheten påverkas.
Ett kapitaltillskott redovisas för såväl givaren som mottagaren över
balansräkningen, vilket innebär att kommunens likviditet minskar
samtidigt som värdet på aktieinnehavet i Moderbolaget skrivs upp i
motsvarande grad. För Moderbolaget kommer transaktionen att
hanteras liknande sätt genom att likviditeten stärks på tillgångssidan
samtidigt som det egna kapitalet ökar.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
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§ 65
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Skrivelser 2013-01-14, dnr 436-146-13, Angående magasin på
fastigheten Gullin 1, Karlskrona kommun.
b) Beslut 2013-01-15, dnr 211-3744-2012, Utökning av tillstånd till
allmän kameraövervakning.
c) Beslut 2013-01-17, dnr 211-3952-2012, Tillstånd till allmän
kameraövervakning.
d) Beslut 2013-01-22, dnr 211-3040-2012, Tillstånd till allmän
kameraövervakning.
e) Beslut 2013-02-01, dnr 211-152-2013, ansökan om tillstånd till
allmän kameraövervakning för övervakning av utfodringsplats för
vildsvin och hjort i Gredeby, Nättraby, Karlskrona kommun.
f) Beslut 2013-02-01, dnr 211-151-2013, ansökan om tillstånd till
allmän kameraövervakning för inventering av vildsvin inför jakt på
fastigheten Ulvasjömåla 1:6i Karlskrona kommun. i Gredeby,
Nättraby, Karlskrona kommun.
3. Sveriges kommuner och landsting
a) Cirkulär 12:72, utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2013.
b) Cirkulär 12:74, redovisningsfrågor 2012 och 2013.
c) Cirkulär 12:75, slutligt utfall av 2011 års kommunala
fastighetsavgift och ny prognos för 2012.
d) Cirkulär 12:76, överenskommelse om bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 12.
e) Cirkulär 13:1, cirkulärhantering år 2013 samt abonnemang på
cirkulär år 2013 och cirkulärförteckning år 2012.
f) Cirkulär 13:2, synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och
bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12).
g) Cirkulär 13:3, överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor
för AGS-KL, TFA-KL m.fl. samt införande av Företagarens egen
försäkring.
h) Cirkulär 13:4, nya begräsningar för lån inom intressegemenskap.
i) 2013-01-16, ungas etablering och kommunernas
informationsansvar.
j) 2013-01-31, Verksamhetsplan och budget 2013. Forts
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§ 65 forts
Anmälningsärende
4. Protokollsutdrag Regionsstyrelsen, 12-12-12 § 105, budget- och
verksamhetsplan 2013-2015
5. Protokollsutdrag Regionsstyrelsen, 12-12-12 § 100,
medlemsbidrag 2013 för kollektivtrafiken.
6. Protokollsutdrag AB Karlskrona Moderbolag, 13-02-05 § 8,
yttrande hamnbolag.
7. Förlängning av förordnande (förlängningsavtal) på förvaltningschef
tekniska förvaltningen.
8. Bidrag till inventarier till Säljökolonin.
9. Region Blekinge, slutrapport Make IT happen.
10. Tackbrev från rädda barnen.
11. Regeringskansliet, statsrådsberedningen, 500 texter om
framtidens Sverige- från Trelleborg till Arjeplog.
12. Handlingsplan 2013-2015 för barn- och ungdomsförvaltningen
Karlskrona kommun, förskola, grundskola, fritidshem och
grundsärskola.
13. Landstinget Blekinge, 2013-01-24, epidemiplan, reviderad 2012.
14. Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-24, § 16,
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län över prövotidsredovisning från
Karlskrona kommun, hamnavdelningen.
15. Region Blekinge, trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge 20122015.
16. Tackbrev från generalkonsulatet i Gdansk
17. En bredbandsguide för att öka kommunernas engagemang i
bredbandsfrågan.
18. Länsstyrelsen i Blekinge län, remiss 2013-01-21 dnr, 211-264-13,
ansökan om kameraövervakning Georges guld AB
19. Skolverket, 2012-12-20, maxtaxa, fastställda bidragsnormer för
2013.
20. Socialstyrelsen, 2013-01-22, nya regler om bemanning träder i
kraft som planerat den 1 januari 2014.
21. Protokoll Landstinget Blekinge, Samverkansnämnden i Blekinge
2012-12-19.
22. Beslut om vidaredelegering för Kommunledningsförvaltningen
inom kommunstyrelsen, daterad 2013-01-16.
23. Namninsamling bevarar Snäckan i Hoglands Park och bevara
parkscenen.
24. Region Blekinge, skrivelse 2013-02-05, med anledning av
Blekingetrafikens bokslut 2012.
25. Beslut om vidaredelegering Kommunledningsförvaltningen
2013-01-16.
_____
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§ 66
Övrigt
Information om varslet kring kundtjänst Uniflex.
Ordförande och kommundirektören informerar om varslet på Uniflex.
Ett första möte har ägt rum med kommunens representanter
Länsstyrelsen, Region Blekinge och Blekinge Tekniska högskola.
Ett nytt möte kommer att äga rum med arbetsförmedlingen och
Uniflex.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____

2 april 2013

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 2 april
2013.
§ 67 Information och redovisningar.
§ 68 Kommunala val.
§ 69 Uppföljning per den 28 februari 2013 för Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
§ 70 Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
§ 71 Uppföljning per den 28 februari 2013 för
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
§ 72 Finansrapport februari 2013 från internbanken.
§ 73 Granskning av Arena Rosenholm.
§ 74 Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt 6 kap 1 a §
kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.
§ 75 Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB enligt 6 kap 1 a §
kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.
§ 76 Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen företagsfastigheter AB enligt 6 kap 1
a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.
§ 77 Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap 1 a §
kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.
§ 78 Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB inklusive
dotterbolag enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud
vid bolagets årsstämma.
§ 79 Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB enligt 6 kap 1 a §
kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.
§ 80 Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
§ 81 Utredning kost.
§ 82 Riktlinjer för inomhusklimat.
§ 83 Svar på remiss om Naturvårdsverkets rapport av underlag till klimatfärdplan
2050.
§ 84 Uppföljning per den 28 februari 2013 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 85 Ändring av reglemente och delegationsordning avseende ärenden enligt ”Lagen
om brandfarliga och explosiva varor”.
§ 86 Förslag till ändring i ändamålsparagrafen, förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
§ 87 Avgift för trygghetslarm.
§ 88 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag.
§ 89 Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt försäljning av
Stumholmen 1:2.
§ 90 Förslag till taxa för barnkoloniverksamhet.
§ 91 Bidrag till Projektet Green Action 2013.
§ 92 Anmälningsärenden
____

2 april 2013
Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 5 mars 2013, kl 08.30-11.15, 14.00-14.55
Sammanträdet ajourneras 11.15-14.00

Beslutande:

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

2

Camilla Brunsberg (M) jäv §§ 74 attsats 2, §§ 75
attsats 2, §§ 79 attsats 2
Mats Lindbom (C) jäv §§ 74 attsats 2, §§ 75
attsats 2, §§ 78 attsats 3
Patrik Hansson (S) jäv §§ 75 attsats 2
Patrik Hansson (S) §§ 74 attsats 2
Carl-Göran Svensson (M) §§ 75 attsats 2
Mats Lindbom (C) §§ 78 attsats 2

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S) kl 08.35-14.55 del av §§ 67,
68-74, jäv §§ 75 attsats 2, §§ 76-92
Jan-Anders Lindfors (S) jäv §§ 75 attsats 2
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S) jäv §§ 74 attsats 2
Jan Lennartsson (M) kl 14.00-14.55 §§ 67-74, §§ 75
attsats 1, §§ 76-92
Carl-Göran Svensson (M) jäv §§ 76 attsats 2
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP) jäv §§ 75 attsats 2, jäv §§ 77
attsats 2
Sofia Bothorp (MP) jäv §§ 75 attsats 2
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) jäv §§ 75 attsats 2, jäv §§ 79
attsats 2

Tjänstgörande ersättare

Oscar Dyberg (S) kl 08.30-08.35 §§ 75 attsats 2
Nicklas Platow (M) kl 08.30-11.15 §§ 67, §§ 74
attsats 2, §§ 75 attsats 2, §§ 76 attsats 2
Lisbeth Bengtsson (S) §§ 74 attsats 2, §§ 75 attsats
2
Emma Swahn Nilsson (M) §§ 74 attsats 2, §§ 75
attsats 2
Maria Persson (C) §§ 74 attsats 2, §§ 78 attsats 3
Liten Löfgren (S) §§ 75 attsats 2
Arnstein Njåstad (M) §§ 75 attsats 2
Anna Ekström (FP) §§ 75 attsats 2 §§ 77 attsats 2
Björn Gustavsson (MP) §§ 75 attsats 2
Billy Åksterström (KD) §§ 79 attsats 2

2 april 2013
Närvarande

ersättare

3

Oscar Dyberg (S) jäv §§ 74 attsats 2, §§ 75 attsats 2
Lisbeth Bengtsson (S) §§ 68-72, §§ 73 attsats 1, §§
74-92
Liten Löfgren (S) jäv §§ 74 attsats 2
Håkan Ericsson (S) jäv §§ 74 attsats 2
Rikard Jönsson (S) jäv §§ 75 attsats 2, jäv §§ 76
attsats 2
Nicklas Platow (M) kl 14.00-14.55 §§ 68-72, 75-92
jäv §§ 74 attsats 2
Emma Swahn Nilsson (M) §§ 68-72, §§ 74 attsats 1,
§§ 74-92
Arnstein Njåstad (M)
Peter Glimvall (M) kl 08.30-11.15 §§ 67
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Maria Persson (C) jäv §§ 75 attsats 2
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Billy Åksterström (KD) jäv §§ 75 attsats 2

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
TF kommunikationschef Thomas Johansson
kl 08.30-11.15 §§ 67
Kommunjurist Maria Thuresson
Tf förvaltningschef Annica Blomstrand kl 09.25-14.55
§§ 67-92
Personalchef Anneli Ekström
Ekonomichef Per Jonsson
Utvecklingschef Anette Sturesson
Strateg Liliann Bjerström kl 08.30-09.25 §§ 67
Controller Helena Cedergren kl 08.30-09.35 09.50
§§ 67-68, 70
Personalspecialist Henrik Sundihn kl 09.25-09.50 §§
67-68, 70
Kostchef Eva Wrobel kl 09.25-09.35 §§ 67-68
Redovisningschef Bengt Nilsson kl 10.30-10.55 §§
67, 83
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 10.00VD Per Myrbeck kl 10.00-10.30 § 67,73, 76-77
VD Jan Svensson kl 10.00-10.30, § 67,73, 76-77
Mark- och exploateringschef Ola Robertsson
kl 11.00-11.15 §§ 67, 89
Kanslichef Elisabeth Arebark

Övriga

Konsult Ronny Åbrandt kl 08.30-09.25 §§ 67, 80

Utses att justera

Ola Svensson (SD)

2 april 2013

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse
……………………………………… § 67-92
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg §§ 67-73, §§ 74 attsats 1
§§ 75 attsats 1 §§ 76-78, §§ 79 attsats 1, §§ 80-92

Ordförande

………………………………………
Patrik Hansson §§ 74 attsats 2

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson §§ 75 attsats 2

Ordförande

………………………………………
Mats Lindbom §§ 79 attsats 2

Justeringsledamot

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

april 2013 anslagits på
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§ 67
Information och föredragningar
1. Utredning kost, föredras av konsult Ronnie Åbrandt.
2. Uppföljning per den 28 februari 2013 för
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, föredras av tf förvaltningschef
Annica Blomstrand och personalspecialist Henrik Sundihn.
3. Uppföljning per den 28 februari 2013 för
kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen, föredras av
controller Helena Cedergren och personalspecialist Henrik Sundihn.
4. Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt 6
kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma, föredras av VD Lottie Dahl Ryde.
5. Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap 1 a
§ kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma, föredras av VD Per Myrbeck.
6. Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB
inklusive dotterbolag enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma, föredras av VD Jan
Svensson.
7. Uppföljning per den 28 februari 2013 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson, VD
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och personalchef Anneli Ekström.
8. Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt försäljning
av Stumholmen 1:2, föredras av mark- och exploateringschef Ola
Robertsson.
_____

2 april 2013
Kommunala uppdrag
Kundservice SEF
Länsstyrelsen Blekinge Län
De valda
Akten

KS.2013.15.102

§ 68
Kommunala val
Efter förslag av 2:e vice ordförande Patrik Hansson (S) väljer
kommunstyrelsen följande till och med den 31 december 2014
Vigselförrättare
Rikard Jönsson (S)
______
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Revisonen
Serviceförvaltningen
Kommundirektör
Ekonomienheten
Akten

8

KS.SEF.2012.149.041

§ 69
Uppföljning per den 28 februari 2013 för
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen
TF förvaltningschef Annica Blomstrand och personalspecialist Henrik
Sundihn föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens/Seviceförvaltningens nettoanslag för 2013
uppgår till 75,7 Mkr.
Seviceförvaltningens ekonomiska utfall per den 28 februari 2013
uppgår till 19,7 Mkr. Budget för samma period är 12,9 mnkr, vilket
ger ett resultat för perioden om -6,8 Mnkr. Prognostiserat utfall för
innevarande år innebär i nuläget att Serviceförvaltningen, kommer att
visa ett underskott på -1,7 mnkr.
Prognostiserat underskott beror på ännu ej beslutad
besparingsåtgärd inom ram för det besparingskrav om totalt 5 mnkr
som beslutades av kommunfullmäktige för
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningens räkning inför budgetåret
2013.
Då de förslag på åtgärder som serviceförvaltningen redovisade på
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 26 mars 2013 kräver
ytterligare utredning föreslås att Kommunledningsförvaltningen
tillsammans med serviceförvaltningen arbetar fram en heltäckande
åtgärdsplan med redovisning senast på KS den 7 maj 2013
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna serviceförvaltningens delårsrapport för februari 2013
2. att ge serviceförvaltningen i uppdrag att komplettera
åtgärdsförslag med beräkningar på eventuella tillkommande
kostnader
3. att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
kommunövergripande konsekvensbeskrivning utifrån de
besparingsförslag som är lämnade från service-förvaltningen och att
redovisning ska ske senast den 7 maj 2013.

2 april 2013

Kommunfullmäktige
Akten

9

KS.2012.163.041

§ 70
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
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.

En grundförutsättning för att en resultatöverföring ska kunna fungera
fullt ut är att kommunen årligen har ett sådan beräknat överskott så
möjligheten finns att kunna i anspråkta ett positivt resultat året efter.
Därutöver fordras att nämnderna har en budgetdisciplin samtidigt
som de finansiella posterna står sig, vilket möjliggör att kommunen
kan räkna med att kunna ianspråkta ett budgeterat resultat för
hantering av resultatreglering.
I årets redogörelse är det ingen av de nämnder som under 2012
redovisade ett positivt resultat som har uppfyllt kriterierna för att
kunna få med sig resultatet till 2013.
Forts

2 april 2013

10

§ 70 forts
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Samtidigt är situationen sådan att de nämnder som under 2012
bedrev sin verksamhet med underskott sannolikt redan sitter i en
sådan situation att de inte skulle kunna klara att återställa
föregående års resultat.
I den gällande budgeten för 2013 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket innebär att en eventuell
reglering skulle få direkt påverkan på kommunens budgeterade
resultat för 2013. För 2013 uppgår det budgeterade resultatet till +
2,9 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen förslag redovisas i uppräddad tabell,
vilket innebär att inga över- eller underskott inom driftbudgeten
överförs till 2013.
Tekniska nämnden exkl sin VA-verksamhet har för 2012 ett negativt
resultat om ca 22,9 mnkr varav ca 15 mnkr avser extra satsning på
undrehåll.
Sammanställningen baseras på de upprättade bokslutsunderlag som
nämnderna lämnat samt den genomförda bokslutsberedningen.
Eftersom ingen nämnd föreslås bli föremål för resultatreglering,
uppstår ingen förändring av kommunens budgeterade resultat.
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
76,974 mnkr.
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men ej
slutförda investeringsprojekt och är helt enligt nämndernas egen
redovisning.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme
2012 om 22,1 mnkr till år 2013, vilket beslutats av Moderbolaget.
Nämnder och styrelsers eventuella framställan i samband med
hantering av bokslut 2012 är härmed till fullo besvarade. Forts
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§ 70 forts
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 mars 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Ordförande yrkar att överföra 6,1 Mnkr till 2013 för tekniska
nämndens VA –verksamhet avseende exploateringsverksamhet
2012.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ovanstående förslag till resultatreglering för
år 2012,
2. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel, samt
3. att överföra 6,1 Mnkr till 2013 för tekniska nämndens VA –
verksamhet avseende exploateringsverksamhet 2012.
_____
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Revisonen
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten
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KS.2012.60.041

§ 71
Uppföljning per den 28 februari 2012 för
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
Controller Helena Cedergren och personalspecialist Henrik Sundihn
föredra ärendet.
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen beräknar uppvisa
ett resultat för verksamheterna 2013 med +35,4 Mnkr. Utfallet för
perioden uppgår till +4,6 Mnkr. Budgetramen för 2013 uppgår i
nuläget till 192,1 Mnkr.
Förskjutning av investeringar resulterar i ett överskott av driftmedel
2013. Kommunledningsförvaltningen beräknar lämna tillbaka ca 1
Mnkr 2013 den kostnaden uppkommer istället under 2015.
Kollektivtrafiken beräknas redovisa ett överskott på 34,4 Mnkr 2013.
Överskottet kommer från att Karlskrona kommun har valt att lösa upp
hela sin andel av obeskattade reserver 2013, återbäring 2012 och att
ägarbidraget har sänkts på grund av försening av trafikstarten med
tåg på delen Karlskrona-Emmaboda.
Under kommunstyrelsen ligger sparbeting. Sparbetingen är inte
utdelade till förvaltningarna. I det fall sparbetingen inte uppfylls i sin
helhet kommer de att påverka kommunstyrelsens utfall med -9,5
Mnkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna uppföljningen för februari månad 2013
_____
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Finanschef
Akten
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KS.2011.127.045

§ 72
Finansrapport februari 2013 från internbanken.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona
Kommun” framgår att månadsrapportering avseende den finansiella
verksamheten ska levereras till KSAU samt kommunstyrelsen senast
nästkommande månad med undantag för juni som rapporteras i
augusti månad.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som
kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad
nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all
upplåning och utlåning i kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende
februari månad 2013.
____
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Revisionen
Akten
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KS.2013.46.007

§ 73
Svar på remiss om granskning av Arena Rosenholm.
Kommunrevisorerna har överlämnat en granskningsrapport med ett
missivbrev där man begär svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen
ämnar vidta med anledning granskningsrapporten.
Syftet med granskningen har varit att klargöra hur de olika
kommunala och externa aktörerna samverkar i konceptet Arena
Rosenholm för att uppnå kommunfullmäktiges uppsatta mål.
Av granskningsrapporten framgår följande
utvecklingsområden/rekommendationer:
Utveckla styrning, ledning och kontroll av arenaområdets verksamhet
för att säkerställa ett för kommunen ändamålsenligt utnyttjande av
arenan och dess verksamhet. Inriktningen bör vara att utveckla
styrkedjan och kopplingen mellan vision/fullmäktiges mål på området
och den verksamhet som bedrivs inom arbetsområdet.
Koppla uppföljningsbara mål och indikatorer till den övergripande
visionen för arenaområdet.
Utarbeta en struktur som främjar stor grad av samverkan mellan
kommunala aktörer (kommunstyrelsen, kommunala bolag, nämnder
och förvaltningar) för att målen med verksamheten ska förverkligas.
Genomför uppföljningar/ställ krav på återrapportering för att säkra att
verksamheten bedrivs enligt överenskommelser och bidrar till att
målen förverkligas.
Följ upp och utvärdera efterlevnaden av det idrottspolitiska
programmet.
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning är
revisorerna. Det projekt som finns beslutat bör definieras och
tydliggöras för att styrning och uppföljning av projektet blir möjlig. De
mål som finns i anslutning till projektet bör också tydliggöras.
Återrapportering bör givetvis också ske för att säkra att
verksamheten bedrivs i enlighet med de överenskommelser som
finns.
Forts
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§ 73 forts
Svar på remiss om granskning av Arena Rosenholm.
Kommunledningsförvaltningen kommer att återuppta arbetet med
projektet Arena Rosenholm för att identifiera hur ett
utvecklingsarbete bör/kan ske både inom kommunen men också
med de externa aktörerna som finns där idag samt hur vi arbetar
vidare med potentiella aktörer inom området. Vi måste också
tydliggöra kommunens roll i utvecklingen inom området.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att översända detta förslag till yttrande över revisionsrapporten till
revisorerna.
____
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Moderbolaget
Kommunfullmäktige
Akten

16

KS.2013.130.107

§ 74
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag
enligt 6 kap 1 a § kommunallagen samt instruktion till
ägarombud vid bolagets årsstämma.
Ordförande, 1:e vice ordförande Mats Lindbom (C), Yvonne
Sandberg Fries (S), Oscar Dyberg (S), Liten Löfgren (S), Håkan
Ericsson (S) och Nicklas Platow (M) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen innan beslut fattas på attsats 2.
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde föredrar ärendet.
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari
2013, ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Ändamålet med AB Karlskrona Moderbolags verksamhet anges i
bolagsordningen enligt följande:
Bolagets syfte är att samordna de i koncernen ingående bolagens
verksamhet dels inom koncernen dels i möjlig mån med
kommunens övriga verksamhet.
För bolagets verksamhet gäller lokaliserings- likställighet- och
självkostnadsprincipen enligt kommunallagen.
AB Karlskrona Moderbolag har som underlag till
kommunstyrelsens beslut lämnat en rapport om vilken verksamhet
som bedrivits under 2012.
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i AB
Karlskrona Moderbolag har avgett granskningsrapport avseende
bolaget.
Forts

2 april 2013
§ 74 forts
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag
enligt 6 kap 1 a § kommunallagen samt instruktion till
ägarombud vid bolagets årsstämma.
Utifrån de rapporter som lämnats får bolaget anses ha bedrivit sin
verksamhet ändamålsmässigt och inom ramen för de
kommunalrättsliga principerna som gäller för verksamheten.
Inför Karlskrona Moderbolags årsstämma ska instruktion ges till
ägarombudet avseende fastställande av resultat- och
balansräkning, disposition av resultatet samt prövning av
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det
står i överensstämmelse med revisorernas förslag i
revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att AB Karlskrona Moderbolag verksamhet under 2012 har
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt
att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för
bolaget, samt
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i AB
Karlskrona Moderbolag att fatta beslut i enlighet med
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.
____
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Moderbolaget
Utveckling i Karlskrona AB
Kommunfullmäktige
Akten

18

KS.2013.143.107

§ 75
Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB
enligt 6 kap 1 a § kommunallagen samt instruktion till
ägarombud vid bolagets årsstämma.
Ordförande, 1:e vice ordförande Mats Lindbom (C), 2:e vice
ordförande Patrik Hansson, Chatarina Holmberg (S), Jan-Anders
Lindfors (S), Jan Lennartsson (M), Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp
(MP), Tommy Olsson (KD) Rikard Jönsson (S), Maria Persson (C)
och Billy Åkerström (KD) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen innan beslut fattas på attsats 2.
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013,
ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Ändamålet med Utveckling i Karlskrona AB s verksamhet anges i
bolagsordningen enligt följande:
Syftet skall vara att stärka Karlskronas position som
etableringsort för företag och som destinationsort för
besökare.
För bolagets verksamhet gäller lokaliserings- likställighet- och
självkostnadsprincipen enligt kommunallagen.
Bolaget har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat en
rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2012.
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna har den 11
mars 2013 avgett granskningsrapport avseende bolaget.
I granskningsrapporten står att ”Grundläggande för att verksamheten
ska anses ha skötts på ekonomiskt tillfredställande sätt är att
ekonomiska ramar kan klaras.
Forts
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§ 75 forts
Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB
enligt 6 kap 1 a § kommunallagen samt instruktion till
ägarombud vid bolagets årsstämma.
Som vi påtalat tidigare kvarstår frågeställningen huruvida bolagets
ändamål, inriktning och affärsidé går att efterleva om bolaget ska
vara självfinansierat på kort sikt.
Årets resultat -14 313 tkr är 413 tkr sämre än lämnad prognos per
2012-08-31 och avviker från den fastställda budgeten med -1 013 tkr.
Bolaget lever i stort upp till fullmäktiges ägardirektiv. För 2012
saknas affärsplan.
Vi bedömer att bolagets verksamhet i stort har
skötts på ändamålsenligt sätt. Vi vill dock uppmärksamma ägaren på
att ekonomin ånyo ej är i balans.”
Utifrån de rapporter som lämnats får bolaget anses bedrivit sin
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för de
kommunalrättsliga principerna.
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet
samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör. Enligt företagspolicyn samt reglementet för
kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen om instruktion till
ägarombudet om det står i överensstämmelse med revisorernas
förslag i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att Utveckling i Karlskrona ABs verksamhet under 2012 har
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt
att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för
bolaget, samt
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i Utveckling i
Karlskrona AB att fatta beslut i frågan om ansvarsfrihet i enlighet
med revisionsberättelsen som lämnas på stämman.
____

2 april 2013

Moderbolaget
Kruthusen företagsfastigheter
Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.144.107

§ 76
Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen Företagsfastigheter
AB enligt 6 kap 1 a § kommunallagen samt instruktion till
ägarombud vid bolagets årsstämma.
Carl-Görans Svensson (M) och Rikard Jönsson (S) anmäler jäv och
lämnar sammanträdeslokalen innan beslut fattas på attsats 2.
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013,
ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Ändamålet med Kruthusen Företagsfastigheter ABs verksamhet
anges i bolagsordningen enligt följande:
Bolagets syfte är att förmedla mark- och flexibel
lokalupplåtelse till företag och därigenom skapa
etablerings- och utvecklingsmöjligheter för nya och samt
befintliga företag och organisationer inom kommunen.
För bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen enligt
kommunallagen.
Bolaget har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat en
rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2012.
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i bolaget har
avgett granskningsrapport avseende bolaget.
I granskningsrapporten står att lekmannarevisorerna ”konstaterar vi
att bolagets riskexponering fortsatt är hög i och med koncentrationen
av verksamhetens intäkter till lokalerna för Blekinge Teknisk
Högskola.
Bolaget lever upp till det fastställda avkastningskravet enligt
fullmäktiges ägardirektiv. Vinsten uppgår till 4,6% av omsättningen
exkluderat intäkterna från BTH”
Forts

2 april 2013
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§ 76 forts
Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen Företagsfastigheter
AB enligt 6 kap 1 a § kommunallagen samt instruktion till
ägarombud vid bolagets årsstämma.
Utifrån de rapporter som lämnats får bolaget anses bedrivit sin
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för
lokaliseringsprincipen.
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet
samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör. Enligt företagspolicyn samt reglementet för
kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen om instruktion till
ägarombudet om det står i överensstämmelse med revisorernas
förslag i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att Kruthusens Företagsfastigheter ABs verksamhet under 2012
har bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen
samt att bolaget har följt lokaliseringsprincipen som gäller för bolaget,
samt
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i Kruthusens
Företagsfastigheter AB att fatta beslut i enlighet med
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.
____

2 april 2013

Moderbolaget
AB Karlskronahem
Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.132.107

§ 77
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap
1 a § kommunallagen samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma
Börje Dovstad (FP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen
innan beslut fattas på attsats 2.
VD Per Myrbeck föredrar ärendet.
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013,
ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Ändamålet med AB Karlskronahems verksamhet anges i
bolagsordningen enligt följande:
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda medborgarna i
Karlskrona kommun goda bostäder och att arbeta för att fördela
bostäderna till alla grupper i samhället. Bolaget skall även hyra ut
affärslokaler som tillhör bolagets fastighetsbestånd. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall även i
största möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens
fastighetsförvaltning i det fall detta är till gagn för bolaget
För bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen enligt
kommunallagen.
AB Karlskronahem har som underlag till kommunstyrelsens beslut
lämnat en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2012.
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i AB
Karlskronahem har den 11 mars 2013 avgett granskningsrapport
avseende bolaget.
Forts

2 april 2013
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§ 77 forts
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap
1 a § kommunallagen samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma
Utifrån de rapporter som lämnats får bolaget anses bedrivit sin
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för
lokaliseringsprincipen.
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet
samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör. Enligt företagspolicyn samt reglementet för
kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen om instruktion till
ägarombudet om det står i överensstämmelse med revisorernas
förslag i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att AB Karlskronahems verksamhet under 2012 har bedrivits enligt
det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har
följt lokaliseringsprincipen som gäller för bolaget, samt
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i AB
Karlskronahem att fatta beslut i frågan i enlighet med
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.
___

2 april 2013

Moderbolaget
Affärsverken Karlskrona AB
Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.131.107

§ 78
Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB,
Affärsverken Energi AB samt Sydost Energi AB enligt 6 kap 1 a
§ kommunallagen samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma.
Mats Lindbom (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen
innan beslut fattas på attsats 3.
VD Jan Svensson föredrar ärendet.
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013,
ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Affärsverken Karlskrona AB har två helägda dotterbolag:
Affärsverken Energi AB och Sydost Energi AB. Sydost Energi AB har
varit vilande under 2012. Affärsverken- koncernen hanteras i ett
gemensamt ärende när det gäller uppsiktsplikten men besluta fattas
för respektive bolag som bedrivit verksamhet.
Ändamålet med Affärsverken Karlskrona ABs verksamhet anges i
bolagsordningen enligt följande:
Bolaget bygger, utvecklar och säljer samhällsviktiga tjänster. Bolaget
arbetar för en hög livskvalitet, god miljö och hållbar
samhällsutveckling för medborgarna i Karlskrona kommun. Bolagets
verksamhet skall bedrivas med samhällsnyttan i fokus.
För affärsområde Stadsnät gäller principerna likställighet, lokalisering
och självkostnad. För affärsområdena Renhållning och Båttrafik
gäller principerna likställighet och lokalisering.
För affärsområdena Elnät och Värme gäller speciallagstiftning och är
undantaget för samtliga kommunalrättsliga principer.
Forts

2 april 2013
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§ 78 forts
Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB,
Affärsverken Energi AB samt Sydost Energi AB enligt 6 kap 1 a
§ kommunallagen samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma.
Ändamålet med Affärsverken Energi ABs verksamhet anges i
bolagsordningen enligt följande:
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt
resursnyttjande främja en god elförsörjning.
Bolaget är ett elhandelsbolag som är undantaget de
kommunalrättsliga principerna.
Bolagen har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat en
rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2012.
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna kommer att
avge sin granskningsrapport avseende bolagen.
Granskningsrapporten kommer att finnas vid kommunstyrelsen möte
2 april.
Utifrån de rapporter som lämnats får bolagen anses bedrivit sin
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för de
kommunalrättsliga principerna.
Inför årsstämmorna ska instruktion ges till ägarombudet avseende
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet
samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör. Enligt företagspolicyn samt reglementet för
kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen om instruktion till
ägarombudet om det står i överensstämmelse med revisorernas
förslag i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att Affärsverken Karlskrona ABs verksamhet under 2012 har
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt
att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för
bolaget.
2. att Affärsverken Energi ABs verksamhet under 2012 har bedrivits
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget
har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget, samt
Forts

2 april 2013
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§ 78 forts
Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB,
Affärsverken Energi AB samt Sydost Energi AB enligt 6 kap 1 a
§ kommunallagen samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma.
3. att ge ägarombuden som instruktion på årsstämmorna i
Affärsverken Karlskrona AB, Affärsverken Energi AB samt Sydost
Energi AB att fatta beslut i enlighet med revisionsberättelsen som
lämnas på stämman.
____

2 april 2013

Moderbolaget
Karlskrona Baltic Port AB
Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.124107

§ 79
Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB
enligt 6 kap 1 a § kommunallagen samt instruktion till
ägarombud vid bolagets årsstämma.
Ordförande och Tommy Olsson (KD) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen innan beslut fattas på attsats 2.
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari
2013, ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Karlskrona Baltic Port AB är ett av kommunen delägt bolag som
ägs tillsammans med Stena Line Ports AB. Kommunen är
minoritetsägare (49%).De legala villkoren för av kommunen
delägda bolag regleras genom andra bestämmelser i
kommunallagen ( 3 kap 18 §) än de som gäller för helägda bolag.
Som av kommunen delägt bolag har Karlskrona Baltic Port AB
inga lekmannarevisorer valda av kommunfullmäktige.
Ändamålet med Karlskrona Baltic Port AB verksamhet anges i
bolagsordningen enligt följande:
Bolaget ska verka för att öka färjetrafiken till Karlskrona.
Färjetrafiken ska huvudsakligen bestå av frakt- och
passagerartrafik. Bolaget ska även medverka i arbetet att stärka
Karlskrona som en attraktiv turistort.
Karlskrona Baltic Port AB har som underlag till kommunstyrelsens
beslut lämnat en rapport om vilken verksamhet som bedrivits
under 2012, bilaga 1.
Utifrån den rapport som lämnats får den verksamhet som bolaget
bedrivit under 2012 anses vara förenlig med det fastställda
ändamålet för bolaget.
Forts
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§ 79
Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB
enligt 6 kap 1 a § kommunallagen samt instruktion till
ägarombud vid bolagets årsstämma
Inför Karlskrona Baltic Ports årsstämma ska instruktion ges till
kommunens ägarombud avseende fastställande av resultat- och
balansräkning, disposition av resultatet samt prövning av
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det
står i överensstämmelse med revisorernas förslag i
revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att Karlskrona Baltic Port AB verksamhet under 2012 har bedrivits
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen och inom ramen
för den kommunala kompetensen.
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i Karlskrona
Baltic Port AB att fatta beslut i enlighet med revisionsberättelsen som
lämnas på stämman.
____

2 april 2013

Kommunarkivet
Samtliga nämnder/styrelser
Akten

29

KS.2013.147.004

§ 80
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet
Kommunstyrelsen har såsom arkivmyndighet tillsynsansvar för
arkivvården hos kommunala nämnder och bolag i enlighet med
Arkivlagen § 7.
I enlighet med bestämmelserna i arkivreglementet skall
kommunarkivet genom arkivinspektioner kontrollera hur kommunala
förvaltningar och bolag följer bestämmelserna i arkivlag och
arkivreglemente. Inspektionerna sker vartannat år hos de organ som
inte fått några anmärkningar. Hos de organ som fått påpekanden
sker en uppföljning efter viss tid.
Inspektion
Under februari och mars 2013 har förhållandena 2012 kontrollerats
hos samtliga kommunala organ som står under arkivmyndighetens
tillsyn.
Sedan föregående inspektion har i stort sett alla facknämnder och
samtliga bolag upprättat lagstadgade dokument och utfört föreskriven
gallring. Samtliga facknämnder och bolag har uppdaterat sina
arkivförteckningar.
Kommunarkivets personal har under 2012 utfört gallring och leverans
hos flera förvaltningar. Mängden handlingar som leverarats till
kommunarkivet har under 2012 varit så stor att leveransstopp har
gjorts. Kommunarkivets lokaler räcker inte längre för att förvara
handlingar så nya arkivlokaler införskaffades under hösten 2012.
Leveransstoppet till kommunarkivet finns kvar men kommer att hävas
under första halvåret av 2013. De stora leveranserna av arkivmaterial
har medfört att kommunarkivet inte hinner med förteckningsarbetet
fullt ut utan ligger efter.
Arkivinspektionen har förutom arkivfunktionen kontrollerat dokumentoch ärendehanteringen i nämnder och bolag.
Forts

2 april 2013
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§ 80 forts
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet
Detta har gjorts för att det finns en snabbt växande efterfrågan på
digitala tjänster inom den offentliga sektorn och det är viktigt att
dokument- och ärendehanteringen fungerar på ett tillfredställande
sätt framöver då kraven på digital tillgänglighet ökar och
verksamheten måste effektiviseras. SKL skriver i sin handlingsplan
”Digitala vägen till morgondagens välfärd” att man 2015 räknar med
att ärendeflödena ska gå digitalt och att det bara är mindre undantag
som ska skickas på papper.
Barn- och ungdomsförvaltningen, handikappförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen,
äldreförvaltningen och samtliga av kommunens bolag har i samband
med arkivinspektionen framfört att de inte är nöjda med nuvarande
ärendehanteringssystem.
Det man saknar är en modul för dokumenthantering. I en sådan
modul kan man arbeta med utredningar och skrivelser utan att i
förväg veta om handlingen ska diarieföras. I dagsläget måste man
redan från början ha klart för sig om den handling man håller på att ta
fram ska diarieföras eller inte, annars kan man inte använda
ärendehanteringssystemet. Det här gör att man på förvaltningarna
och bolagen istället använder de kataloger som IT-enheten har för att
förvara filer/handlingar. I dagsläget har man därför inte full kontroll
över sina handlingar, eftersom alla handlingar inte finns samlade på
ett ställe. Hanteringen av handlingar och information blir därför
sårbar och svåröverskådlig för förvaltningarna och bolagen. Man
anser även att Castor är ett svårarbetat och svåröverskådligt system
för de handläggare som inte arbetar i det dagligen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna arkivinspektionsrapporten.
____

2 april 2013
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Serviceförvaltningen
KS.SEF2011.99.001
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
Handikappnämnden
Ekonomiavdelningen
Controller KLF
Akten
§ 81
Förslag med anledning av förstudie Konkurrensutsättning
Kostenheten
Konsult Ronnie Åbrandt föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2012, § 220, i plan för
konkurrensutsättning inom serviceförvaltningen att
konkurrensutsättning ska ske av minst 30 % av kostenhetens
produktionsvolym.
I enlighet med kommunstyrelsens beslut har en extern konsult,
Alléidé Konsult AB, anlitats i projektet. Konsulten har den 26 februari
2013 avgett en förstudie avseende konkurrensutsättning av
kostenheten. Förstudien presenterar förslag kring hur verksamheten
kan indelas för konkurrensutsättning av minst 30 % kostenhetens
produktionsvolym. I förstudien framhålls behovet av en
kommungemensam måltidspolicy bl a för att ensa kraven mellan de
beställande enheterna och kostenheten. Förstudien pekar även på
att tillgången till kökslokaler är större än behovet och att kommunen
bör göra något åt detta. Förstudiens förslag är att kommunen bör
avvakta med beslut om konkurrensutsättning till dess en
kommungemensam måltidspolicy tagits fram och en översyn gjorts
av organisation och resurser (lokaler, materiel mm) för att anpassa
dessa till måltidspolicyn.
Mot bakgrund av de förslag som lämnats i utredningen Förstudie
Konkurrensutsättning Kostenheten föreslår
Kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen besluta
1. att utarbeta en kommungemensam måltidspolicy i samverkan
med berörda nämnder och förvaltningar (service-, barn- och
ungdoms-, utbildnings-, äldre- och handikappförvaltningen),
2. att göra en organisationsöversyn av serviceförvaltningens
kostenhet med målsättning att optimera produktionskapaciteten
utifrån den kommungemensamma måltidspolicyn,
3. att ta fram förslag till ny debiteringsprincip, forts

2 april 2013
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§ 81 forts
Förslag med anledning av Förstudie Konkurrensutsättning
Kostenheten
4. att förslag till kommungemensam måltidspolicy ska vara
framtagen för fastställande av kommunfullmäktige senast i
september 2013,
5. att uppdrag enligt beslutssats 2 och 3 ska redovisas för
kommunstyrelsen senast i oktober 2013,
6. att för närvarande ej genomföra konkurrensutsättning av
kostverksamheten. Nytt ställningstagande i frågan om
konkurrensutsättning kommer att tas sedan uppdragen enligt
beslutssats 1-3 ovan redovisats för kommunstyrelsen,
7. att en extern konsult engageras i uppdragen enligt beslutssats 13 ovan, samt
8. att ur kommunstyrelsens projektbudget avsätta 160.000 kr för
uppdragen enligt beslutssats 1-3 ovan.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar attsats 6 ändras till följande, att ej
genomföra konkurrensutsättning av kostverksamheten, samt bifall på
övriga attsatser.
Börje Dovstad (FP) yrkar att attsats 1 ändras till följande, att utarbeta
en kommungemensam måltidspolicy i samverkan med berörda
nämnder, förvaltningar och personal (service-, barn- och ungdoms-,
utbildnings-, äldre- och handikappförvaltningen),
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på Patrik Hanssons och Börje
Dovstads ändringsyrkande.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt
yrkar avslag på Patrik Hanssons ändringsyrkande.
Ola Svensson (SD) yrkar avslag på Patrik Hanssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag på
attsats 1 mot Börje Dovstads ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Börje Dovstads förslag. Forts
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§ 81 forts
Förslag med anledning av Förstudie Konkurrensutsättning
Kostenheten
Därefter så ställer ordförande proposition på allmänna utskottets
förslag mot Patrik Hanssons ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns; Den som bifaller allmänna
utskottets förslag röstar ja och den som biträder Patrik Hansson
ändringsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja; Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M),
Carl-Göran Svensson (M), Ola Svensson (SD), Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD) och ordförande.
Följande röstar nej; Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne SandbergFries (S), Oscar Dyberg (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V).
Kommunstyrelsen beslutar således med nio ja-röster mot sex nejröster enligt allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne SandbergFries (S), Oscar Dyberg (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar
sig i förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att utarbeta en kommungemensam måltidspolicy i samverkan
berörda nämnder, förvaltningar och personal (service-, barn- och
ungdoms-, utbildnings-, äldre- och handikappförvaltningen),
2. att göra en organisationsöversyn av serviceförvaltningens
kostenhet med målsättning att optimera produktionskapaciteten
utifrån den kommungemensamma måltidspolicyn,
3. att ta fram förslag till ny debiteringsprincip,
4. att förslag till kommungemensam måltidspolicy ska vara
framtagen för fastställande av kommunfullmäktige senast i
september 2013,
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§ 81 forts
Förslag med anledning av Förstudie Konkurrensutsättning
Kostenheten
5. att uppdrag enligt beslutssats 2 och 3 ska redovisas för
kommunstyrelsen senast i oktober 2013,
6. att för närvarande ej genomföra konkurrensutsättning av
kostverksamheten. Nytt ställningstagande i frågan om
konkurrensutsättning kommer att tas sedan uppdragen enligt
beslutssats 1-3 ovan redovisats för kommunstyrelsen, forts
7. att en extern konsult engageras i uppdragen enligt beslutssats
1-3 ovan, samt
8. att ur kommunstyrelsens projektbudget avsätta 160.000 kr för
uppdragen enligt beslutssats 1-3 ovan.
___
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KS.2012.384.225

§ 82
Ändringsbeslut av ”Riktlinjer för inomhusklimat”
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 februari 2013, § 16
hemställt att kommunstyrelsen beslutar att minimitemperaturen
ändras till 20 grader i ”Riktlinjer för inomhusklimat”.
Kommunstyrelsen fastställde i november 2012 nya riktlinjer för
inomhusklimat i de kommunala lokalerna. Ett fel i dessa gjorde att
minimitemperaturen i lärosalar angavs till 19 grader.
Den korrekta siffran skall vara 20 grader.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att minimitemperaturen ändras till 20 grader i ”Riktlinjer för
inomhusklimat”.
____
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KS.2013.58.370

§ 83
Remiss avseende Naturvårdsverkets rapport av underlag till
Klimatfärdplan 2050.
Karlskrona kommun har fått ovanstående rapport ”Underlag till
klimatfärdplan 2050” på remiss för yttrande till Miljödepartementet
senast 23 april 2013.
Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att lämna ett
underlag till en svensk färdplan för att nå visionen om att Sverige inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050.
Kommunledningsförvaltningen har fått rapporten på remiss.
Det är bra och viktigt att ett förslag till färdplan för ett Sverige utan
klimatutsläpp 2050 har tagits fram och att uppdraget har hanterats
brett med många olika aktörer involverade.
I färdplanens sägs att: ”Den svenska utvecklingen mot låga utsläpp
behöver samspela med utvecklingen i övriga delar av världen, inte
minst med utvecklingen inom den europeiska unionen”. Skrivningen
kan tolkas som om att Sverige ska hålla sig till den nivå som förs
inom EU och inte på något sätt vara en föregångare i arbetet. Om det
är så skrivningen ska tolkas, anser förvaltningen att det är en för
passiv hållning.
Den svenska färdplanen förutsätter ett globalt agerande, att alla
länder skärper sina klimatstrategier så att de globala utsläppen
minskar med 50 procent mellan 1990 och 2050. Detta skulle troligtvis
leda till att tvågraders-målet nås. Det är dock nu endast EU-länderna
som har beslutat om en färdplan fram till 2050. Övriga länder (som
undertecknat Kyotoavtalet) ska uppfylla sina klimatutfästelser till
2020 enligt klimatförhandlingarna 2009, 2010 och 2011. Detta
innebär att det globala klimatet följer en bana mot fyra graders ökad
medeltemperatur. Den svenska färdplanen borde ta med att Sverige
och EU ska driva arbetet med att få med övriga länder på bindande
utsläppsminskningar, så att tvågraders-målet klaras.
Ansatsen angående styrmedel i underlaget är att identifiera och
föreslå styrmedel som kan införas eller skärpas i steg inom en relativt
snar framtid men ändå har förutsättningar att sänka utsläppen till
nära noll till 2050.
Forts

2 april 2013

37

§ 83 forts
Remiss avseende Naturvårdsverkets rapport av underlag till
Klimatfärdplan 2050.
Styrmedelsförslag i den politiska beslutsprocessen och
vidareutveckling av färdplanen anges på nationell och
sektorsövergripande nivå.
De mer direkta styrmedel som anges att behöva stärkas eller
utvecklas enl. rapporten är:
- Utvecklingen av Energi- och koldioxidskatter vilka anges som
viktiga i syfte att uppnå den önskade utsläppsminskningen mot 2020
men även mot ett nettonollutsläpp 2050.
– Satsningar på forskning och innovationer som syftar till minskade
klimatutsläpp bör förstärkas
– Energieffektivisering anges som mer uppfyllande av andra
samhällsmål, t.ex. miljökvalitetsmål och hushållning med
naturresurser.
– Hållbar konsumtion bör följas upp nationellt och statistikmetod
utvecklas.
Beskrivning av ärendet
Vid FN:s klimatkonferens i Cancun 2010 åtog sig alla industriländer
att ta fram nationella strategier för att nå låga växthusgasutsläpp. EU
har tagit fram en färdplan för en konkurrenskraftig och resurssnål
ekonomi till 2050 med låga växthusgasutsläpp. Färdplanen beskriver
en minskning av växthusgas-utsläpp med 80 procent till 2050.
Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att lämna ett
underlag till en svensk färdplan för att nå visionen om att Sverige inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050.
Målet om att begränsa utsläppen så att den globala
temperaturökningen inte överskrider två grader ställer krav på
omfattande utsläppsminskningar i hela världen.
Visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser kan enligt
rapporten nås genom:
– stora inhemska utsläppsminskningar. Detta anses vara den
viktigaste beståndsdelen på längre sikt.
– bidrag från ett ökat nettoupptag av koldioxid i skog och mark.
– genom inköp av utsläppsrätter på internationella marknader.
Områden som identifierats som centrala i omställningen av
utsläppsminskningen är:
- transporter
- industrin
- jordbruk
Ärendet har i Karlskrona kommun hanterats av Miljöstrategiska
enheten vid Kommunledningsförvaltningen.
Forts
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§ 83 forts
Remiss avseende Naturvårdsverkets rapport av underlag till
Klimatfärdplan 2050.
Synpunkter
Det är bra och viktigt att ett förslag till färdplan för ett Sverige utan
klimatutsläpp 2050 har tagits fram och att uppdraget har hanterats
brett med många olika aktörer involverade.
I färdplanens sägs att: ”Den svenska utvecklingen mot låga utsläpp
behöver samspela med utvecklingen i övriga delar av världen, inte
minst med utvecklingen inom den europeiska unionen”. Skrivningen
kan tolkas som om att Sverige ska hålla sig till den nivå som förs
inom EU och inte på något sätt vara en föregångare i arbetet. Om det
är så skrivningen ska tolkas, anser förvaltningen att det är en för
passiv hållning.
Den svenska färdplanen förutsätter ett globalt agerande, att alla
länder skärper sina klimatstrategier så att de globala utsläppen
minskar med 50 procent mellan 1990 och 2050. Detta skulle troligtvis
leda till att tvågraders-målet nås. Det är dock nu endast EU-länderna
som har beslutat om en färdplan fram till 2050. Övriga länder (som
undertecknat Kyotoavtalet) ska uppfylla sina klimatutfästelser till
2020 enligt klimatförhandlingarna 2009, 2010 och 2011. Detta
innebär att det globala klimatet följer en bana mot fyra graders ökad
medeltemperatur. Den svenska färdplanen borde ta med att Sverige
och EU ska driva arbetet med att få med övriga länder på bindande
utsläppsminskningar, så att tvågraders-målet klaras.
Inom forskning och innovation ska Sverige ligga i framkant. Det är ett
bra förslag, det behövs statliga medel för banbrytande utveckling.
I färdplanen finns också ett förslag om att utredningar, skrivelser med
mera bör miljö- och klimatbedömas. Det är ett bra förslag. Det är
dock viktigt att bedömningen kommer in tidigt i processen så att det
inte sker när utredningen redan är klar, beslut är på väg att fattas etc.
I färdplanen är det många åtgärder som ska utredas vidare. Det är i
sig bra och det är viktigt att det säkerställs att resultaten från
utredningarna kommer att tas om hand om och implementeras.
Åtgärder för att minska utsläpp vid källan är viktigare än att
kompensera för uppstådd skada. Sverige bör här inta en roll och vara
pådrivande för en förändring av systemet med utsläppsrätter.
Systemet med utsläppsrätter kan i en skärpning få större påverkan.
Transportsektorn är ett av de områden som identifierats som viktiga i
omställningen för att minska utsläppen.
Forts
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§ 83 forts
Remiss avseende Naturvårdsverkets rapport av underlag till
Klimatfärdplan 2050.
Tekniken är viktig, men forskningen visar att förändrande beteenden
måste gå hand i hand med teknikomställningen för att öka
möjligheterna för att målen ska kunna nås. Detta borde framkomma
tydligare i texten.
Teknikutveckling inom fordonsindustrin lyfts fram i färdplanen och
elbilarna ses som en bra lösning. Förvaltningen är av uppfattningen
att i en övergång och i avvaktan på nya tekniker är det nödvändigt att
ta tillvara alla varianter av bränslen med låga utsläpp av
växthusgaser. Här bör färdplanen exempelvis ta upp biogas som ett
alternativ.
Konsekvenserna av flygtrafiken och hur Sverige ska arbeta för att
minska dess utsläpp beskrivas i färdplanen. Detta saknas i
färdplanen.
Styrmedelsförslag för hållbar konsumtion är knapphändig.
Reglering med styrmedel (skatt eller pris) saknas som resonemang i
färdplanen. Kopplingen till övriga utvalda områden, exempelvis
transporter bör kunna utvecklas i resonemanget.
Skogens förmåga att lagra koldioxid är omtvistad. Tilltron till skogen
som stor framtida kolsänka är enligt förvaltningens mening
överskattad. Åtgärder för att minska utsläppen vid källan är viktigare
än system för att ta hand om redan uppkomna utsläpp.
Förvaltningen tycker att det sätts för mycket tilltro till CCS (lagring av
kol) vad gäller industrins minskning av växthusgasutsläppen.
Återigen är åtgärder för att minska utsläppen vid källan viktigare än
system för att ta hand om redan uppkomna utsläpp.
I kommunala och regionala Energi och Klimatstrategier har arbetats
fram metodik och åtgärder för en omställning till förnybara bränslen
och effektivisering av energianvändningen. Kopplingen till
närproduktion, minskade transporter av bränslen och ett Sverige med
högre självförsörjningsgrad saknas i färdplanen. Ett resonemang om
Sveriges självförsörjningsgrad gällande förnybara bränslen borde var
med. Det saknas exempelvis text om vilken roll kärnkraften ska ha i
processen för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050.
Det saknas ett resonemang om kostnaderna för omställningen i
förhållande till kostnaderna som uppkommer om man inte gör något
åt klimatproblemen. Nicholas Stern har nyligen sagt att hans tidigare
Världsbanksrapport om detta underskattat de kostnader som
kommer att kunna uppstå som resultat av klimatförändringarna. Forts
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§ 83 forts
Remiss avseende Naturvårdsverkets rapport av underlag till
Klimatfärdplan 2050.
Karlskronas bedömning av rapporten
Karlskrona kommun är positiv till det liggande förslaget från
Naturvårdsverket. De alternativ som anges för att nå målen i
färdplanen är möjliga att använda. Vi har dock funderingar på
vidareutveckling som kan behöva tas hänsyn till i den fortsatta
beredningen av ärendet vilka vi angett som synpunkter.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 mars 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar att texten under rubriken synpunkter sidan 4,
tredje stycket andra meningen ändras till; den tilltro rapporten visar
till skogen som stor framtida kolsänka är enligt förvaltningens mening
överskattad.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att anta den föreslagna skrivelsen som sin egen och sända in den
till miljödepartementet som svar på remissen, samt
2. att texten under rubriken synpunkter sidan 4, tredje stycket andra
meningen ändras till; den tilltro rapporten visar till skogen som stor
framtida kolsänka är enligt förvaltningens mening överskattad.
____
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Kommunfullmäktige
KS.2013.207.041
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
§ 84
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Redovisningschef Bengt Nilsson, VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde
och personalchef Anneli Ekström föredrar ärendet.
Baserat på utfall efter februari månad har ekonomisk rapport
inkluderande prognos för helår upprättats. Rapporten innehåller
uppgifter var för sig för kommunen och för moderbolagskoncernen.
Rapporten innefattar inte någon sammanställd redovisning. En sådan
upprättas efter första tertialet.
Kommunens budgeterade resultat uppgår till + 2,9 mnkr. Det
prognostiserade resultatet för kommunen uppgår till – 53 mnkr, vilket
också är det mot balanskravet avstämda resultatet i prognosen. Det
negativa resultatet kan hänföras med – 22 mnkr i negativ avvikelse
mot budget inom verksamhetens nettokostnad och med – 33,9 mnkr i
negativ avvikelse mot budget inom Finansiering, vilket ger en
sammantagen negativ avvikelse mot det budgeterade resultatet med
– 55,9 mnkr.
Verksamheternas negativa avvikelse mot budget återfinns främst
inom Handikappnämnden, Socialnämnden samt Äldrenämnden.
Idrott- och fritidsnämnden samt Serviceförvaltningen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde uppvisar mindre underskott. De
verksamheter som ligger samlat inom Kommunstyrelsen uppvisar
sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 22 mnkr.
Samtliga avvikelser kommenteras närmare i rapporten.
Avvikelsen inom Finansiering beror främst på lägre skatte-och
statsbidragsintäkter än vad som budgeterats, ett förhållande som
främst är kopplat till ett lägre faktiskt invånarantal per 30 november
2012 än vad budgeten, som fastställdes i juni månad, baserades på.
Sammantaget uppvisar skatter- och statsbidragsintäkterna en
negativ avvikelse mot budget med – 37 mnkr. Även dessa avvikelser
kommenteras närmare i rapporten.
Forts
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§ 84 forts
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Vi samma tidpunkt förra året prognostiserades också ett betydande
negativt resultat. Mot den bakgrunden beslutades senare under
våren 2012 om omfattande kostnadsminskande åtgärder, vilka till
övervägande delen också kom att inarbetas i budget 2013. Arbetet
med att verkställa dessa åtgärder pågår fortfarande, och en del av
det totala underskottet inom verksamheten beror på tidsmässiga
förskjutningar i det arbetet.
Handikappnämnden, Idrotts- och Fritidsnämnden, Socialnämnden
och Äldrenämnden, samt Serviceförvaltningen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde har, vilket framgår av rapporten,
redovisat vidtagna åtgärder alternativt beslutat om att ta fram förslag
till åtgärder som syftar till att motverka en negativ avvikelse mot
budget. De nu redovisade vidtagna åtgärderna bedöms ligga i linje
med nämndernas skyldighet att vidta åtgärder för att undvika negativ
avvikelse mot budget. Sammantaget leder detta fram till att de
prognostiserade underskotten i verksamheten i det här skedet är
hanterade i enlighet med gällande regelverk. Det innebär emellertid
inte att Kommunledningsförvaltningen gjort någon bedömning av
huruvida redovisade åtgärder är tillräckliga eller inte.
Den negativa effekt som de prognostiserade lägre skatte- och
statsbidragsintäkterna får på kommunens resultat anser
Kommunledningsförvaltningen inte ska föranleda något beslut om
åtgärder i 2013 års verksamhet. Mot bakgrund av de åtgärder som
beslutades om förra året, samt de åtgärder som måste vidtas inom
främst Socialnämnden, Handikappnämnden och Äldrenämnden, är
det tveksamt huruvida verksamheterna sammantaget kan hantera
eventuella ytterligare kortsiktiga krav på kostnadsreduceringar
och/eller anslagsreduceringar. Enligt kommunledningsförvaltningens
uppfattning bör det prognostiserade negativa resultatet till den del det
är relaterat till den finansiella sidan hanteras i den mer långsiktiga
strategin genom att det vägs in i budget- och planarbetet såsom ett
återställande av Eget Kapital under de tre kommande åren.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 mars 2013 tillstyrkt
attsatserna 1 till 4.
Vid dagens sammanträde överlämnas en ny attsats (attsats 5).

Forts
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§ 84 forts
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt
yrkar att attsats 1 ändras till följande; att till protokollet notera att
Handikappnämnden, Idrotts- och Fritidsnämnden, Socialnämnden
och Äldrenämnden beslutat om åtgärder, eller gett uppdrag inom
verksamheten, som förutsätts motverka en negativ avvikelse mot
budget 2013 och att en redovisning av de vidtagna åtgärderna görs
på kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2013.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag på
attsats 1 mot Mats Lindboms ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Lindboms förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att till protokollet notera att Handikappnämnden, Idrotts- och
Fritidsnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden beslutat om
åtgärder, eller gett uppdrag inom verksamheten, som förutsätts
motverka en negativ avvikelse mot budget 2013 och att en
redovisning av de vidtagna åtgärderna görs på kommunstyrelsens
sammanträde den 7 maj 2013.
2. att för Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden
särskilt understryka nödvändigheten av att dels den ekonomiska
utvecklingen kontinuerligt följs, dels att effekterna av insatta åtgärder
för att motverka negativa avvikelser mot budget kontinuerligt mäts
och följs upp av nämnden, samt
3. att överlämna uppföljningsrapport baserad på utfall efter februari
månad till Kommunfullmäktige.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
4. att ger kommunstyrelsen i uppdrag i budget- och planarbetet för
2014 – 2016, såsom ett återställande av en prognostiserat negativ
förändring av Eget kapital, väga in ett negativt resultat om - 34 mnkr
hänförligt till verksamhetsåret 2013.
Med hänvisning till förändrad redovisningsmässig relation mellan
Utveckling i Karlskrona AB och Karlskrona kommun avseende
intäkter (0,4 mnkr) från sålda parkeringskort.
Forts
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§ 84 forts
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
5. att ändra resultatkravet för Utveckling i Karlskrona AB från -16,2
mkr till -16,6 mnkr för år 2013.
____
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45

KS.2011.266.003

§ 85
Ändring av reglemente och delegationsordning avseende
ansvar för ärenden enligt ”Lagen om brandfarliga och explosiva
varor”.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 21 februari
2013, § 36 hemställt att kommunfullmäktige besluta att överlägga
ansvar för tillståndsprövning enligt LBE 2010:1010 till
Räddningstjänsten i Östra Blekinge, samt att ändra reglementet för
Miljö- och byggnadsnämnden genom att ta bort punkt 4 i 2 §
avseende tillståndsprövning enligt LBE 2010:1010.
Sedan 1 september 2010 gäller ”Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE 2010:1011). Ansvar för tillståndshanteringen
ligger hos Miljö- och byggnadsnämnden medan Räddningstjänsten i
Östra Blekinge (RÖB) ansvarar för tillsynen.
Denna uppdelning har inneburit vissa otydligheter kring
ansvarstagande för handläggningstider, kompetensförsörjning m m.
Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd
med Räddningstjänsten i Östra Blekinge kommit fram till att både
tillsyn och tillståndshantering läggs som ett uppdrag till RÖB.
Räddningstjänsten tar på samma sätt över ansvaret för tillsyn i
Ronneby kommun.
Tillståndsprövning enligt Lagen 2010:1011 med tillhörande förordning
2010:1075 om brandfarliga och explosiva varor regleras i § 2 punkt 4
i Miljö- och byggnadsnämndens reglemente respektive kapitel 4 i
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att överlägga ansvar för tillståndsprövning enligt LBE 2010:1010
till Räddningstjänsten i Östra Blekinge, samt
2. att ändra reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden genom att
ta bort punkt 4 i 2 § avseende tillståndsprövning enligt LBE
2010:1010.
___
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KS.2013.77.170

§ 86
Förslag till ändring i ändamålsparagrafen, förbundsordningen
för Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Lagen om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft den 1
september 2010. I samband därmed beslutade
medlemskommunerna i Räddningstjänsten Östra Blekinge att fördela
ansvaret för verksamheten som lagen reglerar. Tillståndshanteringen
tillföll respektive medlemskommun (i Karlskrona miljö- och
byggnadsnämnden) och ansvaret för tillsynen enligt lagen lades på
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har vid sitt
sammanträde 2012-12-12 beslutat att föreslå
medlemskommunerna att ändra förbundsordningen så att
Räddningstjänsten Östra Blekinge även åläggs ansvaret för
tillståndshanteringen enligt lagen.
Räddningstjänsten Östra Blekinge anger i sin skrivelse till
medlemskommunerna att samråd skett med berörda
förvaltningschefer och att uppdelningen i ansvaret för
tillståndshantering och tillsyn enligt lagen inneburit viss otydlighet
kring ansvarstagande för handläggningstider,
kompetensförsörjning m m. Vidare anges att det blivit alltmer
vanligt att Räddningstjänsten tilldelas kommunens hela ansvar
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 21 februari 2013,
§ 36, förslagit kommunfullmäktige besluta om att ansvaret för
tillståndsprövningen enligt lagen läggs över till Räddningstjänsten
Östra Blekinge och om ändring av miljö- och byggnadsnämndens
reglemente.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att ändra ändamålsparagrafen i förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge så att förbundet åläggs
kommunens ansvar som framgår av lagen om brandfarliga och
explosiva varor
____
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Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.34.041

§ 87
Avgift för trygghetslarm.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 19 december 2012, § 102,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att avgiften för
trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från och med 1 mars
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 mars 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Ola
Svenssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från
och med 1 maj 2013.
___
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Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.155.004

§ 88
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2013
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 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 kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
___
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Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.202.253

§ 89
Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt
försäljning av del av Stumholmen 1:2
Verkö står inför en strategisk utveckling och framtida expansion.








ABB investerar och bygger ut och har dessutom förvärvat f.d.
Flex-anläggningen för sin utökade verksamhet för att dubbla
sin produktion av kablar.
Färjetrafiken utvecklas.
Utbyggnad av järnvägen för godstransporter på järnväg som
ett EU-projekt (Mos).
Roxtec har förvärvat Michano Industrifastigheter AB som
äger f.d. Åkermans för utökad verksamhet för Roxtecs del.
Framtida möjligheter till utökade godstransporter på järnväg.
Lossprängt berg ger möjligheter att skapa ny industrimark
och kaj lägen.
Etc.

Utvecklingen medför att ny mark för verksamheter behöver skapas
eller förvärvas.
Kommunen är i hög grad en del av den ovan beskrivna strategiska
utvecklingen på Verkö, och framförallt för att möjliggöra den. I
bilagda konceptplan framgår hur den strategiska utvecklingen och
framtida expansionen skulle kunna gestalta sig, bilaga 1.
Mark och exploateringsenheten har i detta syfte förhandlat om
förvärv av den del av Verkö 3:266 som erfordras för att skapa nya
utvecklingsområden för verksamheter inkl. ändrade tillfarter till
kommunens mark söder om Verkövägen. Förändringen medför
också att befintliga verksamheter, exempelvis ABB och Roxtec kan
utvecklas ytterligare.
Förhandlingarna har resulterat i bilagda förslag till överenskommelse
om fastighetsreglering mellan kommunen och Michano AB såsom
moderbolag för Michano Industrifastigheter AB och Michano
Kungshall AB.
Verkö 3:266 ägs av dotterbolaget Michano Industrifastigheter AB och
kommunen förvärvar ca 18000 kvm av Verkö 3:266 att regleras in i
kommunens fastighet Verkö 3:25.
Forts

2 april 2013
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§ 89 forts
Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt
försäljning av del av Stumholmen 1:2
Båda fastigheterna är i gällande detaljplan avsedda för
industriändamål. Området är på till avtalet bilagda karta markerat
med röd kantfärg.
Stumholmen 2:2 ägs av Michano Kungshall AB och utgörs av
Kungshallsmagasinet. Fastighetsgränsen för 2:2 följer strikt
magasinets byggnadsliv. För att kunna utveckla en verksamhet där,
önskar Michano av kommunen förvärva Bastion Kungshall (murar
och kasematter), del av Stumholmen 1:2. Murarna och kasematterna
är restaurerade och i och med överlåtelsen övergår det framtida
ansvaret för drift och underhåll till Michano. Försvarets salutbatteri
och flaggning säkerställs genom servitut, likaså med Marinmuseets
äldre kanoner som deponerats på vallen. Bastionen är k-märkt.
I mellangift för bytet av mark mellan parterna erlägger kommunen
3 800 000:- till Michano på tillträdesdagen, vilken är senast den 1 juni
2013. Mellangiften är i paritet med vad kommunen tagit vid
försäljning av mark på Verkö och kan täckas av köpeskillingarna från
dessa tidigare försäljningar.
Värdet på den del av fastighet (Verkö 3:266) som köps av Michano
är 4 010 000 kr. Samtidigt säljer kommunen del av Stumholmen 1:2
för 210 000 kr samt betalar en mellangift på totalt 3 800 000 kr.
Det bokförda värdet för den del av Stumholmen 1:2 som säljs är noll,
men ett beräknat värde är 210 000 kr. Kommunen fastighetsreglerar
in den del av Verkö 3:266 som köps, in i Verkö 3:25 vars bokförda
värde ökar i motsvarande grad.
För att finansiera inköpet föreslås kommunledningsförvaltningens
investeringsram för år 2013 utökas med 4 010 000 kr, och att denna
utökning finansieras genom ianspråktagande av dels reavinst från
Stumholmen 1:2, dels del av tidigare uppkommen reavinst från
försålda fastigheten Verkö 3:267.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättad överenskommelse mellan Karlskrona
kommun och Michano AB (556351-3521), för dess båda angivna
dotterbolag, varigenom kommunen förvärvar ca 18000 kvm av
Verkö 3:266 samt överlåter del av Stumholmen 1:2 för en mellangift
av 3 800 000:- kronor till Michano.

2 april 2013

§ 89 forts
Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt
försäljning av del av Stumholmen 1:2
2. att utöka kommunledningsförvaltningens investeringsram för år
2013 med 4 010 000 kr, samt
3. att finansiera den utökade investeringsramen genom dels
ianspråktagande av reavinst från Stumholmen 1:2, dels resterande
belopp från del av tidigare uppkommen reavinst från försålda
fastigheten Verkö 3:267.
____
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Kommunfullmäktige
Arkivet
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KS.2013.94.824

§ 90
Förslag till taxa för barnkoloniverksamhet
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 4 februari 2013, §
3 hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa/avgift för
deltagande i barnkoloniverksamhet enligt ovanstående förslag att gälla
från och med 2013.
Idrotts- och fritidsnämnden har from 2013 ansvar för
barnkoloniverksamhet på Säljö. Verksamheten pågår under 12 dagar
dygnet runt per period.
Nedanstående taxa/avgift har gällt inom barn och ungdomsnämnden
vilket föreslås gälla fortsatt även då idrotts- och fritidsnämnden nu
övertagit verksamheten.
Förslag till taxa/avgift
Taxan/avgiften för deltagande i barnkoloniverksamhet
Avgiften beräknas i procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst per
månad och blir 4,9 procent av denna bruttoinkomst med en minimiavgift
om 600 kr.
Om endast ett barn i familjen deltar betalas full avgift för detta.
Övriga deltagande syskon i familjen betalar ett flerbarnstillägg på 600
kronor per barn.
Avgiften ska betalas i förskott efter fakturering av Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa/avgift för deltagande i barnkoloniverksamhet enligt
ovanstående förslag att gälla från och med 2013.
___
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Kommundirektör
Föreningen Green Teens
Controller KLF
Akten
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KS.2013.172.106

§ 91
Bidrag till Projektet Green Action 2013.
Föreningen Green Teens ansöker om 20.000:- till projektet Green
Action 2013. Föreningen vill bl.a. skapa en mer stabil organisation för
att kunna bidra till utveckling av ett grönt län i samverkan med
ungdomar som vill engagera sig.(Bilaga 1)
I projektet Green Teens 2013 kommer projektledarna (Louise Lindén
och Sissela Pagels) att:






Föreläsa om socialt entreprenörskap och samhällsengagemang
på samtliga av kommunens gymnasieskolor. De kommer även
att arrangera workshopen ”Redesign the World” som inspirerar
ungdomar till att våga genomföra sina egna idéer och drömmar
Ungdomscoaching: Ungdomar som går och bär på egna
idéer/tankar har chans till gratis rådgivning av två unga coacher.
De har även möjlighet att under vissa formella förutsättningar
driva idéerna genom föreningen Green Teens.
Ha tillgång till en rad olika evenemang son med hjälp av ”Green
Action” kommer att bli verklighet i Blekinge, bla Elmopedturnén,
Live Green Festival, TiE Nordic Youth Seminars mm.

Projektets totala kostnader uppgår till 1.160 Tkr, inkluderande två
projektledararvoden. Huvudelen av finansieringen sker genom
Leader Blekinge (810 tkr) Men även regionen och länsstyrelsen
kommer att bidra. Projektet föreslås slutligen även finansieras av
länets kommuner med 20 tkr vardera.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att bevilja föreningen Green Teens 20,000 kr ur kommunstyrelsens
projektbudget till projektet Green Action 2013.
____
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§ 92
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Beslut 2013-02-26, dnr 408-4492-12, Angående begäran från
Tillväxtverket angående Länsstyrelsens synpunkter på rapport om
riksintresse för industriell produktion.
b) Skrivelser 2013-03-04, dnr 211-762-13, Ansökan om tillstånd till
allmän kameraövervakning av kyrka och församlingshem i Nättraby
och Hasslö i Karlskrona kommun.
3. Sveriges kommuner och landsting
a) Cirkulär 13:6, budgetförutsättningar för åren 213-2016.
b) Cirkulär 13:7, feriejobb sommaren 2013.
c) Cirkulär 13:8, överenskommelse om bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning-BAL 13.
d) Cirkulär 13:9, Kulturarvslyftet.
4. Protokoll Region Blekinge, regionsstyrelsen, 13-02-06.
5. Blekingetrafiken 2013-02-14, skärgårdstrafiken.
6. Samverkansavtal i brottsförebyggande arbete för Karlskrona
kommun och polismyndigheten i Blekinge län.
7. Blekinge Arkipelag, anhållan om utbetalning av anslag för 2013.
8. Beslut om ersättare för ledningspersonal 13-03-06—03-08.
9. Skrivelse om Karlskrona kommun.
10. Framtidens konsument Södra Småland.
11. Skrivelse till politiker och ekonomiansvariga i Karlskrona
kommun.
12. Svar på remiss om marknadsanalys för bredbandsutbyggnad
Ryd-Tvingselhed.
13. Bokslut 2012 med verksamhetsberättelse för Valnämnden.
14. Attestlista KLF 2013-02-15.
15. Attestlista Överförmyndanämnden 2013-02-11.
16. Attestlista Valnämnden 2013-02-05.
17. Attestlista KS 2013-02-27.
18. Attestlista KLF 2013-02-27.
19. Beslut om fördelning av kommunstyrelsens reserv för
lokaleffektivisering för åren 2012 och 2013.
20. Landstinget Blekinge sammanträdesprotokoll
Samverkansnämnden i Blekinge 2013-02-28.
21. Räddningstjänsten östra Blekinge, granskning av
investeringspolicyns efterlevnad.
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 7 maj
2013.
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112

§ 113

§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118

§ 119
§ 120
§ 121
§ 122

Informationer och föredragningar.
Redovisning av måltidsenkät inom äldreförvaltningens verksamhetsområde.
Kompletteringar till besparingskrav inom måltidsverksamheten.
Information om ansökan till årets IT-kommun.
Avrapportering åtgärder Handikappnämnden.
Avrapportering åtgärder Idrotts- och fritidsnämnden.
Avrapportering för Socialnämnden.
Avrapportering åtgärder Äldrenämnden.
Finansrapport mars 2013 från Internbanken.
Yttrande över investeringsbegäran från Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Granskning av kommunens strategi för att nå målet om en ökad befolkning.
Hemställan om att få ta del av prestationsersättning.
Investeringstillstånd energiinvesteringar.
Karlskrona 2030- förslag på planering av det fortsatta arbetet.
Yttrande över Blekingestrategin 2014-2020.
Fastställande av reviderade stadgar för JA Borgströms stiftelse efter
tillsynsmyndighetens godkännande.
Svar på remiss om klimat- och energistrategi för Blekinge-åtgärder 2013-2016
med utblick till 2020.
Yttrande över krisledningsplan för länsstyrelsen i Blekinge län.
Yttrande gällande plan vid händelse av kärnteknisk olycka.
Svar på remiss avseende Försvarsmaktens ansökan om tillstånd att bibehålla
och nyttja befintliga övnings-, skjutfält och skjutbanor på fastigheterna Bollö
1:1 och Jolö 3:1.
Svar på remiss avseende Försvarsmaktens ansökan om tillstånd att bibehålla
och nyttja befintliga övnings-, och skjutfält och skjutbanor på fastigheterna
Tjurkö 1:21, 7:18, 7:19, 9:5, 9:6, 9:7, 9:8, 9:9, 9:23 och 10:1.
Svar på remiss avseende redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande
av biologisk mångfald.
Förstärkning resurser för kommunens strategiska näringslivs- och
tillväxtarbete.
Granskning av Kommunsamverkans Cura individutvecklings verksamhet
2012.
Anmälan om äskande av medel för granskningsprojekt inom
kommunkoncernens bolag.
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder förhandlingar
med samtliga enskilda VA-föreningar inom kommunen med erbjudande om
bistånd.
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheter till att
förändra/förbättra dagvattenledningen på Montörvägen i Jämjö.
Anmälningsärenden
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan 2014-2016.
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att åstadkomma en
resultatförbättring redan år 2013.
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 7 maj 2013, kl 08.30-11.50, 14.30-15.10
Sammanträdet ajourneras kl 11.15-14.30, kl 15.00-15.05 §§ 122

Beslutande:

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

2

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Patrik Hansson (S)

Ledamöter

Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M) kl 10.20-15.10 del av §§ 93, 94122
Carl-Göran Svensson (M) kl 09.30-15.10 del av §§
93, 94-122
Börje Dovstad (FP) jäv §§ 112
Sofia Bothorp (MP)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Oscar Dyberg (S)
Nicklas Platow (M) kl 08.30-10.20 del av § 93, kl
14.43-14.45 §§ 112
Arnstein Njåstad (M) kl 08.30-09.30 del av § 93
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)

Närvarande

Lisbeth Bengtsson (S)
Liten Löfgren (S)
Håkan Ericsson (S) jäv §§ 119
Nicklas Platow (M) kl 10.20-14.43 del av §§ 93,
kl 14.30-14.43, kl 14.45-15.10 §§ 94-111, §§ 113122
Arnstein Njåstad (M) kl 09.30-15.10 del av §§ 93, 94122
Peter Glimvall (M) kl 08.30-11.560 §§ 93
Anna Ekström (FP) kl 08.30-11.560 §§ 93
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Billy Åkerström (KD)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunikationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
Ekonomichef Per Jonsson

7 maj 2013
3
Förvaltningschef Göran Bohman kl 08.30-09.10 §§
93, 99
Controller Lill Körling kl 08.30-09.10 §§ 93, 99
Förvaltningschef Claes Wiridén kl 09.10-09.30 §§ 93,
97
Controller Anna Gustafsson kl 09.10- 09.30 §§ 93,
97
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson kl 09.45-10.00
§§ 93, 98
Förvaltningschef Martin Olsson kl 10.00-10.30 §§ 93,
100
Kostchef Gull-Britt Nilsson kl 10.30-10.45 §§ 93-94
Kostchef Eva Wrobel kl 10.30-10.45 §§ 93-94
Utvecklingschef IT Fredrik Sjölin kl 11.00-11.20 §§
93-96
Utredare/analytiker Pia Kronengen kl 11.20-11.50 §§
93, 106
Kanslichef Elisabeth Arebark
Övriga

Ordförande Socialnämnden Ingrid Hermansson (C)
Kl 08.30-09.10 §§ 93, 99
Ordförande äldrenämnden Jan-Åke Nordin (M) kl
10.00-10.30 §§ 93, 100

Utses att justera

Yvonne Sandberg Fries (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 93-122
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Yvonne Sandberg Fries

7 maj 2013

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 13 maj 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 93
Information och föredragningar
1. Avrapportering åtgärder Socialnämnden, föredras av ordförande
Ingrid Hermansson (C), förvaltningschef Göran Bohman och controller
Lill Körling.
2. Avrapportering åtgärder Handikappnämnden, föredras av
ordförande Anna Ekström (FP), förvaltningschef Claes Wiridén och
controller Anna Gustafsson.
3. Avrapportering åtgärder Idrotts- och fritidsnämnden, föredras av
ordförande Björn Gustavsson (MP) och förvaltningschef Ann-Katrin
Olsson.
4. Avrapportering åtgärder Äldrenämnden, föredras av ordförande
Jan-Åke Nordin (M) och förvaltningschef Martin Olsson.
5. Redovisning av måltidsenkät inom äldreförvaltningens
verksamhetsområde, föredras av kostcheferna Eva Wrobel och
Gull-Britt Nilsson.
6. Information om ansökan till Årets IT-kommun, föredras av
utvecklingschef IT Fredrik Sjölin.
7. Karlskrona 2030-förslag på planering av det fortsatta arbetet,
föredras av utredare/analytiker Pia Kronengen.
_____

7 maj 2013
Revisonen
Serviceförvaltningen
Kommundirektör
Ekonomienheten
Akten

KS.SEF.2013.36.739

§ 94
Redovisning av måltidsenkät inom äldreförvaltningens
verksamhetsområde.
Kostcheferna Eva Wrobel och Gull-Britt Nilsson föredrar ärendet.
Information om följande:
 Vilket kök från du maten ifrån,
 Är du kvinna eller man,
 Hur länge har du haft matdistribution,
 Hur många dagar i veckan får du mat,
 Smakar maten bra,
 Är variationen av rätter på matsedeln bra,
 Finns det möjlighet att få en annan maträtt,
 Behöver du hjälp med att öppna förpackningen,
 Har du någon specialkost,
 Får du maten den tid som passar dig, samt
 Hur är storleken på portionerna,
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___
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Serviceförvaltningen
Kommundirektör
Ekonomienheten
Akten
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KS.SEF.2012.149.041

§ 95
Komplettering av besparingskrav inom måltidsverksamhetens
område.
Då de förslag på åtgärder som serviceförvaltningen redovisade på
KSAU den 26 mars 2013 kräver ytterligare utredning beslutades att
Kommunledningsförvaltningen tillsammans med serviceförvaltningen
skulle arbeta fram en heltäckande åtgärdsplan med redovisning
senast på KS den 7 maj 2013
Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2013:
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att komplettera åtgärdsförslag
med beräkningar på eventuella tillkommande kostnader
att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
kommunövergripande konsekvensbeskrivning utifrån de
besparingsförslag som är lämnade från service-förvaltningen och att
redovisning ska ske senast den 7 maj 2013.
För att fullgöra kommunfullmäktiges beslut gällande besparingar
motsvarande 5 mnkr för 2013 samt 7 mnkr för 2014 lades förslag
motsvarande ej ännu beslutad besparing om 1,7 mnkr fram för
kommunstyrelsen den 2 maj. Förslagen innebär omvandling av
tillagningskök/mottagningskök till serveringskök samt omstrukturering
av tillagningskök inom gymnasieskolan.
Konsekvensbeskrivning gymnasieskolan: Se bilaga ”Ärende Gymn.
skolans kök den 7 maj”
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ta lämnad information till protokollet, samt
2. att ge Kommunledningsförvaltningen i samverkan med
serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande
konsekvensbeskrivning utifrån de besparingsförslag som är lämnade
från serviceförvaltningen.

7 maj 2013

Akten

KS.2013.224.005

§ 96
Information om ansökan till årets IT-kommun.
Chef utveckling IT Fredrik Sjölin föredrar ärendet.
Information om följande:
 Kvalitetsmässan,
 Sveriges IT kommun 2013,
 Beslut om ansökan,
 IT förbättrar service, säkerhet och tillgänglighet,
 IT ger nya vägar till demokrati och delaktighet,
 IT hjälper till att bygga det goda samhället,
 IT sänker kostnader och ökar effektivitet,
 IT öppnar frö samverkan, samt
 Vad händer nu.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___

8

7 maj 2013

Handikappnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.207.041

§ 97
Avrapportering åtgärder handikappnämnden.
Ordförande Anna Ekström (FP), förvaltningschef Claes Wiridén och
controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.
Information om följande:
 Aktuellt läge,samt
 Handlingsplan.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___
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7 maj 2013

Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

10

KS.2013.207.041

§ 98
Avrapportering åtgärder idrotts- och fritidsnämnden.
Ordförande Björn Gustavsson (MP) och förvaltningschef Ann-Katrin
Olsson föredrar ärendet.
Information om följande:
 Nytt golv arenan 2 mnkr,
 Kommunstyrelsens beslut,
 -0,3 Mkr, samt
 Åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___

7 maj 2013

Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

11

KS.2013.207.041

§ 99
Avrapportering åtgärder socialnämnden.
Ordförande Ingrid Hermansson (C), förvaltningschef Göran Bohman
och controller Lill Körling föredrar ärendet.
Information om följande:
 Beslut 28 februari 2011,
 Beslut 26 april 2011,
 Beslut 2012,
 Beslut 25 mars 2013,
 Besparingsförslag 2013-2014, samt
 Konsekvenser.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___

7 maj 2013

Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.207.041

§ 100
Avrapportering åtgärder äldrenämnden.
Ordförande Jan-Åke Nordin (M) och förvaltningschef Martin Olsson
föredrar ärendet.
Information om följande:
 Antal födda 1900-1997 samt prognos,
 Budget 2013,
 Ekonomiskt utfall hemtjänst,
 Ekonomiskt utfall särskilt boende,
 Förvaltningens förslag,
 Nämndsmöte 24 april, samt
 Vidtagna/påbörjade åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___
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7 maj 2013

Finanschef
Akten

13

KS.2011.127.045

§ 101
Finansrapport mars 2013 från internbanken.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona
Kommun” framgår att månadsrapportering avseende den finansiella
verksamheten ska levereras till KSAU samt kommunstyrelsen senast
nästkommande månad med undantag för juni som rapporteras i
augusti månad.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som
kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad
nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all
upplåning och utlåning i kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende mars
månad 2013.
____

7 maj 2013

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomiavdelning
Akten

14

KS.2013.101.170

§ 102
Yttrande över investeringsbegäran från Räddningstjänsten
Östra Blekinge
Räddningstjänsten Östra Blekinge har i enlighet med
förbundsordningen bett kommunstyrelsen yttra sig beträffande
planerade reinvesteringar, överstigande 500 tkr.
Investeringarna avser planerade investeringar under åren 2013 och
år 2014. Totalt uppgår de till 7,4 mnkr resp 6,2 mnkr, och omfattar ca
10 olika projekt som fördelas över de olika åren.
Ursprungligen var en del investeringar planerade till 2012, men olika
faktorer har medfört de blivit försenade. Dessa är tidigare godkända
(totalt ca 6 mnkr), men omfattas ändå av detta beslut. De olika
investeringsprojekten är anpassade till nuvarande organisation, och
ersätter tidigare gjorda investeringar.
Räddningstjänsten finansierar såväl investeringsutgift, som de
tillkommande drifts- och kapitalkostnaderna inom befintliga ramar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges
investeringsbegäran då såväl investeringsutgifter som drifts- och
kapitalkostnader ryms inom befintliga ramar.
_____

7 maj 2013

Revisionen
Handläggare
Akten

15

KS.2013.162.007

§ 103
Granskning av kommunens strategi för att nå målet om en ökad
befolkning
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
kommunen genomfört en granskning av kommunens strategi för att
uppnå målet om en ökad befolkning.
Granskningen bygger på fullmäktiges dokumentation och budget för
2012-2014 där uppdrag gavs till kommunstyrelsen. Intervjuer har
också genomförts med ledande tjänstemän inom kommunen och
företrädare för företagsvärlden i kommunen.
Resultat av granskningen i korthet
Granskningen visar att det saknas en sammanhållen strategi med
tydlig ansvarsfördelning för att kunna få mätbara effekter av ett sådant
mål.
Granskningen pekar också på att den positiva
befolkningsutvecklingen som Karlskrona haft under många år brutits
under 2012.
I revisorernas granskningsrapport redovisas ett antal centrala faktorer
för att kunna åstadkomma befolkningstillväxt (punkt 3.2) Av dessa kan
nämnas utveckling av attraktiva boendemiljöer och fokuserat
näringslivsarbete.
Kommunledningsförvaltningens svar på granskningen
Kommunledningsförvaltningen delar i stort revisorernas uppfattning
och rekommendationer.
När det gäller den befolkningsminskning som skett så har
kommunledningsförvaltningen kontinuerligt analyserat och redovisat
såväl dessa förändringar som bakomliggande orsaker därtill. Såväl
ökningen som det senaste årets minskning har till största del berott på
omständigheter oberoende av den kommunala kompetensen.
Det nationella beslutet att införa avgifter för högskolestudier för ickeeuropeiska studenter trädde i kraft hösten 2011. Effekten av detta
beslut blev mycket märkbart och kom dessutom tidigare än
prognostiserat. Blekinge Tekniska högskola har haft en stor andel
internationella studenter.
Forts

7 maj 2013
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§ 103 forts
Granskning av kommunens strategi för att nå målet om en ökad
befolkning
Studenter från främst Indien, Pakistan och Kina.
Befolkningsminskningen är i stort sett koncentrerad till denna
målgrupp.
Kommunledningsförvaltningen har under 2012 påbörjat en tydligare
strukturering av förvaltningens eget arbete med prioriterade
målgrupper. Men som mycket riktigt nämns i granskningsrapporten så
är frågan om att vidta åtgärder för att attrahera nya medborgare en
fråga för hela kommunkoncernen. Och det kräver också mycket stor
delaktighet från näringslivet och det omgivande samhället.
Konkurrensen om nya medborgare är stor. För att människor och/eller
företag ska välja att flytta till Karlskrona krävs inte bara väl
fungerande kärnverksamhet. Det unika i Karlskrona måste lyftas fram
i såväl ord som handling. Livskvalitetsbegreppet behöver fyllas med
innehåll genom åtgärder avseende bostadsplanering,
verksamhetsområden och näringslivsutveckling samt kultur och
mångfald.
Nuläge
För att attrahera människor och företag till Karlskrona är
näringslivsutvecklingen central.
Det nybildade bolaget Utveckling i Karlskrona AB har som syfte att
stärka Karlskronas position som etableringsort för företag och som
destination för besökare. Detta sker bl.a. genom service och stöd till
befintliga företag samt bidra till att skapa förutsättningar för
nyetableringar. Marknadsföring via olika kanaler är ett viktigt verktyg i
det arbetet.
Utveckling av nya verksamhetsområden och bostadsområden är lika
central.
Översiktsplanearbete med tillhörande markstrategi måste
kommuniceras och marknadsföras.
Karlskronas unika läge och potential kan lyftas fram ytterligare. Vikten
av att synas i olika sammanhang ska inte underskattas.
Kommunens kommunikationsavdelning har som främsta uppgift att ge
befintliga invånare information och service. Ur
marknadsföringssynpunkt är det givetvis också mycket viktigt att
medborgarna upplever både staden och den service kommunen ger
som bra. Människorna som redan bor i kommunen utgör förmodligen
de viktigaste ambassadörerna.
Forts

7 maj 2013
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§ 103 forts
Granskning av kommunens strategi för att nå målet om en ökad
befolkning
Kommunledningsförvaltningen har sedan flera år, i ett nära samarbete
med Blekinge Tekniska högskola, deltagit aktivt i arbetet med att
attrahera studenter. Det har skett genom aktiviteter som vänt sig till
presumtiva studenter, aktiviteter under studietiden samt
alumniverksamhet.
Försvarsmaktens förändrade personalförsörjningssystem fordrar att
samarbetet med dem fördjupas med avseende såväl
bostadsförsörjningsfrågor som frågor som berör växlingen mellan
anställning i Försvarsmakten och annan arbetsgivare.
Kommunledningsförvaltningen har arbetat aktivt med den frågan
under 2012.
Åtgärder
Innan sommaren kommer en övergripande plan för
kommunkoncernen att arbetas fram.
Planen ska peka på hur målet ska nås och arbetet med framtagandet
föreslås ledas av Kommunledningsförvaltningen. I arbetet kommer
representanter för Kommunledningsförvaltningen,
kommunikationsenheten, Utveckling i Karlskrona AB,
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Karlskronahem AB att ingå.
I planen ska metoder för uppföljning och utvärdering utvecklas och
avsikten är, helt i linje med revisorernas rekommendation, att klargöra
vad som ska göras och var huvudansvaret för olika aktiviteter ligger.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att lämna ovanstående yttrande till kommunens revisorer.
_____

7 maj 2013

Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.165.040

§ 104
Äldrenämndens hemställan om att få ta del av
prestationsersättning.
Regeringen beslöt under slutet av år 2012 att utbetala
statsbidrag (stimulansbidrag) till bland annat Blekinge län och
Karlskrona kommun i form av prestationsersättning för olika
kvalitetshöjande insatser under år 2012 inom äldreomsorgen.
Karlskronas andel av dessa bidrag uppgick till hela 23 miljoner
kronor.
Äldrenämnden begär nu att få tillgodoräkna sig 12 miljoner
kronor av dessa bidragsmedel för att kunna fortsätta sitt
kvalitetshöjande arbete och göra ytterligare insatser under även
år 2013. I samband med nämndens behandling av sitt bokslut
för år 2012 har nämnden redan tidigare begärt att återstående
ca 11 miljoner kronor samtidigt ska användas för att i princip
täcka nämndens för år 2012 redovisade negativa resultat.
Kommentarer och synpunkter
De 23 miljoner kronor i ersättning till Karlskrona kommun som
regeringen fattade beslut om i december månad 2012 avsåg
insatser och åtgärder som genomförts eller igångsatts under
just år 2012. Utifrån främst rent finansiella skäl har kommunen
sedan följt Rådet för Kommunal Redovisnings uttalande/direktiv
om att dessa medel enligt "matchningsprincipen" ska
tillgodoräknas det år då kostnaderna har uppstått, vilket
således innebär redovisningsåret 2012.
Dessa prestationsersättningar har därmed redan använts som
en del i den slutliga regleringen av 2012 års utfall och finns
därför inte längre tillgängliga för år 2013.
I det bekymmersamma ekonomiska läge som kommunen för
närvarande befinner sig i ser inte heller
Kommunledningsförvaltningen några reella möjligheter att
utöka äldrenämndens årliga budgetram. Det alternativ som i
stället kan stå till buds är att äldrenämnden kan få överskrida
sin budgetram motsvarande de nya prestationsersättningar,
som kommunen kan räkna med att bli tilldelad för år 2013.
Dessa eventuella medel är således inte beaktade i den nu
gällande årsbudgeten.
Forts
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§ 104 forts
Äldrenämndens hemställan om att få ta del av
prestationsersättning.
Kommunen kan däremot sannolikt inte räkna med ersättningar
2013 i alls samma storleksordning som för år 2012, eftersom
fler landsting och kommuner lär komma att bli berättigade till
dessa ersättningar jämfört med för föregående år.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 maj 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Tommy Olsson (KD) yrkar att ärendet återemitteras för att hitta
alternativa lösningar.
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 ärendet ska återremitteras.
___

7 maj 2013

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

20

KS.2012.383.225

§ 105
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
Tekniska nämnden har hemställt att kommunstyrelsen beslutar att
meddela investeringstillstånd för 10 139 800 kronor avseende
energieffektiviseringar samt att investeringsutgiften täcks genom
ianspråktagande av 10 139 800 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
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016

6 mnkr
16 mnkr
16 mnkr
9 mnkr
9 mnkr

För att möjliggöra ytterligare energieffektiviseringar, utöver de 20
mnkr som finns avsatta med 4 mnkr årligen under perioden 20122016, 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 omfattar 44 energieffektiviseringsprojekt
på totalt 10,1 mnkr. Tekniska nämnden har i sin kalkyl använt sig av
de till objekten knutna energislagskostnaderna vilket ger en
snittkostnad om 0,90 kr/kWh. Besparingseffekten i form av minskade
energikostnader beräknas till 1 100 000 kWh, eller ca 997 tkr årligen.
Investeringens kapitalkostnader under avskrivningstiden (som varierar
med mellan 15 år och 30 år) och med en kalkylränta om 2,90 %
beräknas till ca 651 tkr årligen. Följaktligen skulle investeringen ge en
avkastning under avskrivningstiden på 3,4 %. En förändring av
energipriset med 10 öre påverkar avkastningen med 1,1 % och en
förändring av räntenivån med 1 % påverkar avkastningen med 0,6
procentenheter.
Forts

7 maj 2013
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§ 105 forts
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att investeringsutgiften 10 139 800 kronor finansieras ur 2013 års
investeringsram för fastighetsverksamheten.
2. att samtidigt bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för
detta projekt
____

7 maj 2013

Handläggare
Ekonomiavdelningen
Controller KLF
Akten

22

KS.2011.172.140

§ 106
Karlskrona 2030-förslag på planering av det fortsatta arbetet.
Utredare/analytiker Pia Kronengen föredrar ärendet.
Medborgardialogen och den politiska processen resulterade i att
kommunens arbete under de närmaste fem åren ska fokuseras på
fem prioriterade områden.






Attraktiv livsmiljö
Snabba kommunikationer
Utbildning och kunskap
Upplevelsernas Karlskrona
Näringslivets Karlskrona

Nu pågår processen med att arbeta in områdena i den strategiska
styrprocessen i kommunen så att arbetet blir lättare att mäta av och
fokusera kring. Till exempel ska budgetstyrningen anpassas.
Även ur ett kommunikationsperspektiv behöver en plattform tas fram
som gör att vi på ett tydligt sätt kan relatera beslut och åtgärder till
Karlskrona2030, samtidigt som externt samarbete och fortsatt dialog
uppmuntras. Karlskrona2030 ska på ett naturligt sätt lyftas in i de
frågor som vi arbetar med och det som vi kommunicerar.
Återkoppling till medborgarna
I det senaste numret av iKarlskrona presenterades de fem områdena
med exempel över flera sidor. Tidningen når alla hushåll i Karlskrona.
Politikens tack
Politiken vill möta medborgarna och kommunicera resultatet. Det
skulle kunna göras genom en ”köpcentrumsturné” en lördag under
våren. Under någon timme på varje plats skulle 3-4 politiker (från
båda blocken) kunna möta medborgarna på olika platser runt om i
kommunen.
Budskapet är enkelt: ”Tack för att ni medverkade och bidrog”. De
områden som prioriteras i visionen presenteras och hur det vidare
arbetet ser ut. Placering blir på lämpligt ställe och de som stannar till
bjuds på frukt, dricka och erbjuds en stunds samtal. Forts
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§ 106 forts
Karlskrona 2030-förslag på planering av det fortsatta arbetet.
På plats ska det finnas tidningsställ med visionsbroschyren, tidningen
iKarlskrona och broschyren om synpunkter och klagomål; rollups
med bilder och texter från Karlskrona2030; ett par ståbord samt ett
bord med förfriskningar.
Möjliga köpcentrum för ”turnén” är Rödeby, Jämjö, Nättraby,
Wachtmeister och Amiralen och ett särskilt möte riktat till näringslivet
kan vara i samband med ett frukostmöte.
Planeringen av dessa möten och turnén görs av
kommunikationsavdelningen i samverkan med politiken.
Kommunikationsplattform
Karlskrona2030 kommer att finnas med i kommunpresentationen. En
kommunikationsplattform för hur Karlskrona2030 kan synas i olika
projekt eller uppgifter som görs kommer att tas fram av
kommunikationsavdelningen.
Avslutning
För att Karlskrona2030 ska få genomslag är det viktigt att all vår
verksamhet kommer att vara som en del i visionen genom budget
etc. och att kommunen inte driver dubbla processer, visionen är inte
en sidorörelse utan en gemensam riktning.
Budget
I kommunstyrelsens projektbudget för 2013 finns 600 tkr avsatta för
visions- och varumärkesarbetet. Av dessa föreslås nu 300 tkr
avropas för visionsarbetet och kommunikationsplattformen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna planeringen för det fortsatta arbetet med
Karlskrona2030, samt
2. att anvisa 300 tkr ur kommunstyrelsens projektbudget för fortsatt
visionsarbete.
________

7 maj 2013

Region Blekinge
Handläggare
Akten

24

KS.2013.88.106

§ 107
Yttrande över Blekingestrategin.
Karlskrona kommun har fått Blekingestrategin 2014-2020, Regional
utvecklingsstrategi för Blekinge, för synpunkter. Remissyttrandet har
tagits fram efter grupparbete i kommunledningsförvaltningens
avdelning för analys och tillväxt samt ett gemensamt informationsoch dialogmöte med representanter från regionen,
kommunstyrelsens allmänna utskott och från kommunens
ledningsgrupp. De synpunkter och förslag som kommit fram i dessa
processer sammanfattas i detta yttrande.
Karlskrona är en av de aktörer som tillsammans med Region
Blekinge ska ta fram en gemensam strategi för Blekinges utveckling
och samordna insatser. Därför är det viktigt för kommunens del att
såväl engagera sig i strategin som att föreslå ändringar som är eller
kan vara avgörande för det fortsatta arbetet med utveckling i
regionen såväl som i kommunen.
Beskrivning av förslaget
Region Blekinge har i uppdrag av regeringen att tillsammans med
Blekinges aktörer ta fram en strategi för Blekinges utveckling och
samordna de insatser som krävs för att strategin ska bli verklighet.
Region Blekinge har också ett uppdrag av sina medlemmar att driva
frågor som rör utveckling och infrastruktur, kollektivtrafik, utbildning
och forskning, internationell samverkan samt kultur och turism.
Blekingestrategin binder samman planeringsprocesser med
betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar
samverkan inom och utanför Blekinge. Strategin ligger också till
grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program och
andra relevanta regionala program och insatser.
Målet med Blekingestrategin är Attraktiva Blekinge där fler vill bo,
arbeta och komma på besök. Hög livskvalitet och ett stimulerande
arbetsliv är kärnan som görs möjlig av förbättrad tillgänglighet. För att
fler ska vilja komma hit måste Blekinge vara allmänt känt i
omvärlden. Arbetet med att öka kunskapen om Blekinge och skapa
en homogen och attraktivare bild av Blekingen görs genom Bilden av
Blekinge.
Forts
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§ 107 forts
Yttrande över Blekingestrategin.
De insatsområden som beskrivs närmare med en bakgrund och
utmaningar är Livskvalitet, Arbetsliv, Tillgänglighet och Bilden av
Blekinge. För vart och ett av dessa insatsområden anges dessutom
mål, indikatorer och insatser för att uppnå det önskvärda läget 2020.
Därefter beskrivs ett antal horisontella perspektiv som är viktiga inom
alla insatsområden och ska finnas med i allt som görs. De
horisontella perspektiven inbegriper Samverkan, Internationalisering,
Hållbarhet, Jämställdhet samt Integration och mångfald.
Avslutningsvis innehåller förslaget till Blekingestrategin beskrivningar
av innovations- och attraktionsindex samt en målöversikt från
Europanivå till regional nivå.
Vid presentationen förtydligades att Blekingestrategin ska följas av
en handlingsplan med mer detaljer för att uppnå målen inom
respektive område.
Karlskrona kommuns synpunkter
Övergripande ser vi en tydlig koppling till vår egen vision och det
strategiska arbete som kommunen ser framför sig. Vidare
konstateras att delaktighet och samverkan – både uppåt och nedåt –
är avgörande för en lyckad utveckling.
Strategin känns i vissa delar väldigt allmän, den kunde beskriva vilket
län som helst. Det borde vara ett tydligare Blekingeperspektiv som
gör att förslaget sticker ut mer. Vi skulle gärna se att det som är unikt
för Blekinge – och det som vi kan vara stolta över – lyfts fram bättre i
förslaget, t.ex. Sweden Rock Festival, Brunnsparken i Ronneby,
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, Laxfiske i Mörrumsån och
Marinmuseum med den nya ubåtsdelen. Vi behöver visa att vi satsar
på unika och spännande saker.
Utbildningsområdet måste lyftas upp och förtydligas. Att en region
satsar på utbildning – från förskola till högskola/universitet är A och O
för en positiv utveckling och attraktionskraft. BTH finns redan nu som
en styrka i Blekinge och då fokus kommer att läggas mer på
spetsområden så skulle det finnas möjligheter till att andra huvudmän, t.ex. Lunds Universitet och/eller Linnéuniversitetet, kan etablera
externa campus i länet inom ämnesområden med ett bredare utbud
som kompletterar BTH:s tydliga profil. Hur kan regionen strategiskt
jobba med dessa frågor? Ett viktigt syfte med tillgång till högre
utbildning utöver att attrahera inflyttade är även att få ungdomar att
stanna kvar, inte minst angeläget för Blekinges del när det gäller
unga kvinnor.
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§ 107 forts
Yttrande över Blekingestrategin.
Det är viktigt hur man uttrycker insatsområdena i strategin för det
kommer att speglas i handlingsplanen också. Indikatorernas koppling
till insatsområden är på sina håll inte så tydliga. Samtidigt är
indikatorerna detaljerade medan beskrivningen är övergripande.
Målformuleringar och indikatorer är ibland otillräckliga – målen är mer
visioner än mål.
Nedan sammanfattas Karlskrona kommuns synpunkter och förslag
på ändringar avsnitt för avsnitt.
Bakgrundskapitlet
Under avsnittet om hur strategin ska användas står det att ”på
regional nivå fungerar Blekingestrategin som ett styrverktyg av
Blekinges regionala satsningar. Strategin ligger till grund för
regionala strukturfondsprogram och territoriella program”. Karlskrona
kommuns bedömning är att för att kunna möta detta behöver
dokumentet innehålla de projekt och satsningar som bedöms som
strategiska för regionens utveckling och de prioriteringar som anses
långsiktiga, se exempel på sådana projekt vid insatsområdet
Tillgänglighet. Det finns en oro i att om angelägna projekt för någon
av Blekinges kommuner inte finns med nu så kan möjligheten till
finansiering eller prioritering längre fram förloras. Detta måste
utvecklas och kompletteras i Blekingestrategin som ska antas.
När det gäller den framtida regionförstoringen anser Karlskrona
kommun det som mycket viktigt att vara öppen för de förändringar
som sker och se möjligheten med samverkan i olika sammanhang.
Oavsett vilken region som vi administrativt kommer att höra till i
framtiden är det angeläget att se hur vi bäst kan dra nytta av
dynamiska områdens utveckling och tillväxt.
Den demografiska utmaningen, med framför allt den åldrande
befolkningen är välkänd för de flesta kommuner. När det gäller
utvecklingen är den dock ojämnt fördelad såväl inom landet som
mellan kommunerna i Blekinge. Medan länets befolkning totalt
minskat med 981 personer under de fyrtio åren mellan 1971 och
2011 har Karlskrona kommuns befolkning under samma period ökat
med 4 659 personer i netto. Med detta kan vi konstatera att
demografin är en verkligt komplex faktor för vår region och något
som är viktigt att studera och göra analyser av både på kommunal
och regional nivå och en ökad samverkan kring dessa frågor
välkomnas.
Attraktiva Blekinge
Vi tror inte att det går att skapa en homogen bild av Blekinge för att
visa på det attraktiva.
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§ 107 forts
Yttrande över Blekingestrategin.
Tvärt om så är det komplexa och sammansatta och summan av de i
sig mycket olika delarna av Blekinge som kan utgöra det attraktiva,
spännande och tilldragande. Vi behöver bli bättre på att gemensamt
lyfta fram de olika fördelarna och företeelserna som finns inom
landskapet Blekinge som något unikt – inte att det är lika överallt.
Vad är syftet – är det att växa eller är det att skapa god livskvalitet
och möjligheter till lycka som är det attraktiva?
Använd skärgården mer som en faktor för det attraktiva Blekinge –
potentialen är enorm.
Livskvalitet
När det gäller god livskvalitet är trygghet en mycket viktig faktor som
kan lyftas fram mer. I Blekinge är vi redan duktiga på detta, men
tryggheten behöver marknadsföras mer, inte bara inom maritim miljö
och säkerhet. Livskvalitetens grund är trygghet! Trygg i arbetslivet –
Trygg i min bostad – Trygg att vara delaktiv i kulturlivet – Trygg med
den miljö jag lever i. Attraktionen/ beskrivningen bör kopplas tydligare
till vad erbjudandet ”Livskvalitet” kännetecknas av.
Det vore spännande med ett lyckoindex, eller indikatorer för lycka
lokalt och regionalt.
Indikatorn för avsnittet Attraktiv boendemiljö, samhällsservice och
god folkhälsa behöver förtydligas när det gäller SKL:s öppna
jämförelser som i sig består av ett mycket stort antal nyckeltal och
jämförelser. Vilka som avses i detta fall behöver anges och vara
relevanta för målet. Dessutom är detta ett område som kommunerna
ansvarar för och inte regionen specifikt.
I beskrivningen av målet under Öppenhet, tolerans och deltagande
används i samma mening orden inkluderande och tolerans. Det är
bättre att använda begreppet inkluderande eftersom toleransperspektivet gör att människor som är en del av rådande norm ges
valet att tolerera eller säga nej till människor utanför normen. Så
begreppet ”tolerant” är begränsande och utestängande.
Under indikatorer på samma avsnitt, punkten två där det står Antal
barn och unga som får möta kulturverksamhet tycker vi att ordet
möta ska ersättas av delta.
För avsnittet Miljö och klimat behövs det fler indikatorer som inte har
med klimat att göra. En indikator skulle kunna vara förvaltning av
natur- och kulturmiljöer. Vad är alternativet till ”Minskad
energianvändning”?
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§ 107 forts
Yttrande över Blekingestrategin.
Arbetsliv
I texten står det att det är viktigt att rikta insatser mot befintliga
kluster och nätverk. Vi tycker att det är viktigt att även satsningar på
nya kluster och nätverk finns med i skrivningen eftersom dokumentet
ska vara till 2020.
Dokumentet nämner internationalisering, men detta horisontella
perspektiv för företagandet borde förstärkas. Dagens näringsliv
behöver se världen som sin marknad. På så sätt skulle intäktsbasföretagen bli fler. Det räcker inte att bara verka för att de företag som
i dag ingår i intäktsbasen växer, det behövs även att nya företag
växer fram. Blekinge är ett skogslän, men ingenstans står det nämnt
om skogsindustrin, de gröna näringarna eller hållbarhetsföretagande.
Målen i insatsområdet är inte mätbara och är mer visioner än mål.
Texten visar på ett framtidsscenario. Indikatorerna är inte heller fullt
ut kopplade till insatserna.
Under avsnittet Expansivt näringsliv anges som en exempelinsats att
Stimulera anställning och företagande för ungdomar och personer
med utländsk bakgrund. Det känns utpekande att personer med
utländsk bakgrund nämns särskilt, då målet måste vara att öka
sysselsättningen för alla. Andra mått som skulle kunna komplettera
indikatorerna är BRP, FoU i företag och antal exporterande företag.
Under avsnittet Starkt innovationsklimat saknas indikatorer om
entreprenörskap och vikten av att skapa kreativa miljöer som stödjer
nya företag eller entreprenörer. Indikatorn Ökad produktion av
förnybar energi, bör rikta sig till att öka antalet produkter och tjänster
som kan utvecklas och säljas på en nationell och internationell
marknad. Om vi önskar att företag ska öka sin konkurrenskraft
genom att vara mer energieffektiva så bör indikatorn avspegla och
mäta det vi avser.
Under avsnittet God kompetensförsörjning anges vikten av tillgång till
kompetent arbetskraft. Som vi angett under våra övergripande
synpunkter anser vi att det livslånga lärandet bör ha ett eget insatsområde i Blekingestrategin. BTH:s roll i Blekinges utveckling är
inte tillräckligt tydligt beskriven i dokumentet. Utbildningsstrukturen i
Blekinge behöver utvecklas och erbjuda fler utbildningar som är
företagsförankrade, som exempelvis KY-utbildningar.
Kompetensförsörjningen behöver förstärkas i Blekinge och det finns i
många fall ett problem med matchning mellan utbildning och vilken
kompetens företagen efterfrågar. Forts
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§ 107 forts
Yttrande över Blekingestrategin.
Blekinge behöver utbildningar som attraherar studenter till Blekinge
och även tillgodoser det behov det befintliga näringslivet har.
När det gäller eftergymnasial utbildning skulle kopplingar till och
samverkan även kunna göras med t.ex. Gdynia/Gdansk som har
läkar- och tandläkarutbildning. Utbyte och samverkan kan ske i ett
större regional perspektiv som även är internationellt.
Tillgänglighet
Under avsnittet Transport, kommunikation och infrastruktur, sidan 13,
föreslås följande ändringar:
Komplettera Indikatorer med
 Antal färjelinjer från Blekingehamnarna
 Restiden på Rv27 mellan Blekinge och Växjö/Göteborg
 Infrastruktur i TEN-T Core Network.
 Komplettera Exempelinsatser med
 Samverkan mellan Blekinge, Kalmar och Kronoberg gällande
flyg till knutpunkter i Europa och flyg till Baltikum och Polen.
 Ett väl utbyggt trafiksystem på Kust till kustbanan i triangeln
Karlskrona-Växjö-Kalmar och mot Göteborg.
 Högre standard på Rv27 mot Växjö och Göteborg för kortare
restider.
 E22, RV27, Kust till kustbanan, Karlskrona hamn och
Karlshamns hamn i TEN-T Core Network.
Generellt för insatsområdet är det angeläget att lyfta fram samverkan
ännu mer.
Bilden av Blekinge
Insatsområdet Bilden av Blekinge känns passivt beskrivet, det skulle
kunna vara mer offensivt och beskrivas med mer spets.
Vad är tanken med att bara fokusera på Barnens Blekinge? I det
saknas en tydlig koppling till de olika insatsområdena. Det finns så
många fler delar som tillsammans kan utgöra den komplexa helheten
som utgör det attraktiva Blekinge. Det är bra att lyfta fram Blekingar
som trovärdiga ambassadörer för länet.
Som en av de viktigaste delarna av bilden av Blekinge ser vi att
frågor kring samverkan behöver förbättras och förtydligas. Den
framåtriktande och utvecklande processen behöver stärkas. Forts
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§ 107 forts
Yttrande över Blekingestrategin.
Horisontella perspektiv
Vi tror att de horisontella perspektiven är viktiga för Blekinges
attraktivitet. Dessa perspektiv kan ge det mervärde som krävs för att
en person vill flytta hit. Det är viktigt att mäta målen även för de
horisontella perspektiven och få svar på varför insatser behövs inom
dessa perspektiv. Indikatorer och exempelinsatser under respektive
insatsområde speglar inte de horisontella perspektiven. Som
exempel om vi vill nå framgång i insatsområdena så är basen att vi
producerar varor och tjänster som skapar intäkter (utifrån, utanför
länet, för att stärka intäktsbasen) och arbetstillfällen i företag. Vad
ska vi annars kunna skapa tillgänglighet av, eller ha ett gott arbetsliv
av, eller en attraktiv livsmiljö av?
Samverkan är nyckeln för regionens utveckling och Blekingestrategin
bör ta in och påverka så att länet ökar samverkan för en profilering
om vad vi står för.
På flera ställen i dokumentet räknar man upp flickor och pojkar,
kvinnor och män – men ordningen är blandad i dokumentet. På
några ställen är det pojkar och flickor, män och kvinnor och på andra
tvärtom. Se sidan 11 vid indikatorer under starkt innovationsklimat
eller sidan 15 under jämställdhet. Konsekvent bör det vara flickor och
pojkar, kvinnor och män, vilket är vedertaget. Då Karlskrona kommun
i sin mångfaldsplan trycker på normkritiskt perspektiv (att synliggöra
och ifrågasätta normer, synliggöra privilegier, granska egen position),
bör detta lyftas även här.
Vilken definition använder Region Blekinge av begreppen integration
och mångfald? Karlskrona kommun använder Mångfald som
begrepp, där integration inkluderas.
Under Integration och mångfald, näst sista punkten på sidan 15 står
det: Människors olika ursprung och erfarenheter tas tillvara och
berikar samhället. Denna mening föreslås kompletteras med kompetens, dvs. ”Människors olika ursprung, erfarenheter och
kompetens tas tillvara och berikar samhället”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att lämna ovanstående synpunkter som yttrande till
Regionstyrelsen, Region Blekinge.
______
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KS.2012.432.107

§ 108
Fastställelse av reviderade stadgar för JA Borgströms stiftelse
efter tillsynsmyndighetens godkännande
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012, § 306, att hos
tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Skåne län, ansöka om tillstånd att
ändra stadgarna för Borgströms stiftelse såvitt avser föreskrifter om
en särskild styrelse för stiftelsen. Bakgrunden till ansökan var att det
enligt lag om införande av stiftelselagen följer att kommunstyrelsen är
förvaltare av stiftelsen, då kommunstyrelsen enligt stadgarna sköter
medelsförvaltningen. Ledamöterna i den särskilda styrelsen för
stiftelsen har avsagt sig uppdragen och kommunfullmäktige har den
22 november 2012, § 161, godkänt avsägelserna.
Länsstyrelsen i Skåne län har den 12 mars 2013 meddelat att man
inte har något att erinra mot att §§ 7-8 i stadgarna upphävs.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att fastställa reviderade stadgar för J A Borgströms stiftelse i enlighet
med upprättat förslag.
____
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KS.2013.128.370

§ 109
Remiss Klimat- och energistrategi för Blekinge – Åtgärder 20132016 med utblick till 2020
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att leda och samordna det
regionala arbetet med att minska klimatpåverkan och klara
energiomställningen. Arbetet har utgått från Sveriges klimatvision
2050 - inga nettoutsläpp av växthusgaser, samt från insikten och
behovet att ställa om utvecklingen till ett hållbart samhälle.
I syfte att nå bred förankring har Klimat- och energistrategi för
Blekinge utarbetats av länsstyrelsen i samverkan med Region
Blekinge, länets kommuner, Energikontor Sydost m.fl. Framförallt
inom forumet Klimatsamverkan Blekinge har kommunerna i Blekinge
varit delaktiga.Strategin har samma upplägg och utgångspunkter
kopplat till EU- och nationella mål som Karlskrona kommun.Konkret
är strategins fokusområden likartade med de som utarbetats i Energioch klimatstrategi för Karlskrona kommun.
Beskrivning av ärendet
Karlskrona kommun har fått Klimat- och Energistrategi för Blekinge
på remiss. Karlskrona kommun har deltagit i utarbetandet av strategin
och anser att såväl metoder och åtgärdsförslag stämmer väl överens
med kommunens intentioner. Till remissutgåvan finns bifogat en
bilaga för gradering och kommentarer till åtgärder i strategin. Dessa
har bearbetats av Miljöstrategiska enheten och bifogas elektroniskt till
remissvaret.
De åtgärder som särskilt kommenterats är:
Inom minskad energianvändning åtgärd ME2.3
Informations- och utbildningsinsatser samt goda exempel gällande
solfångare och solceller.
- Bör flyttas till fokusområde förnybar energi.
Inom minskad energianvändning åtgärd ME4.1
Sprida information och anordna utbildning för jord- och skogsbrukare.
- Bör förtydligas med vilken inriktning åtgärden har.
Inom Transporter saknas strategiska åtgärder för "e-mobility".
- Strategisk planering för framtida elfordon, elbilar, elbussar, och
elcyklar saknas, strategin bör kompletteras i detta avseende. Forts

7 maj 2013

33

§ 109
Remiss Klimat- och energistrategi för Blekinge – Åtgärder 20132016 med utblick till 2020
Inom Engagera flera åtgärd EF1.1
Gemensam energi- och klimatrådgivning i länet för att ge utökad
service till medborgarna.
- Bör ändras till Samverka för alt. Utveckling av gemensam energioch klimatrådgivning, osv.
I princip alla åtgärder är viktiga att genomföra över tid, för övrigt få
och små kommentarer.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta den föreslagna Energi- och Klimatstrategin som sin egen
och sända in den till Länsstyrelsen som svar på remissen.
_____
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KS.2013.188.003

§ 110
Yttrande över förslag till Krisledningsplan för Länsstyrelsen i
Blekinge län.
Karlskrona kommun har av Länsstyrelsen i Blekinge län begärts yttra
sig över reviderad rubricerad plan som föreslås ersätta nu gällande
plan från 2007. Krisledningsplanen beskriver länsstyrelsens
krisledningsorganisation, ansvar och åtgärder som ska vidtas före,
under och efter en kris. Syftet med planen är att klargöra
länsstyrelsens ansvar och organisation, utgöra ett stöd för
krisledningsorganisationens arbete samt beskriva grunden för
krissamverkan i Blekinge län.
Karlskrona kommun har tillsammans med representanter från länets
övriga kommuner, räddningstjänster, polismyndigheten, landstinget,
försvarsmakten samt länsstyrelsen deltagit i det gemensamma
projektet ”regional samordning och inriktning vid stora olyckor och
kriser” under 2011-2012. Resultatet har blivit en formalisering av hur
krissamverkan i Blekinge ska ske både före, under och efter en kris.
För att projektresultatet ska implementeras och efterlevas vid en kris,
oavsett orsak, är det av stor vikt att detta beaktas och beskrivs i
berörda organisationers samtliga krishanteringsplaner.
Karlskrona kommun anser att det är av yttersta vikt att samverkan
kring extraordinära händelser sker efter samma principer, oavsett
vad som orsakat dem. Karlskrona kommun anser därför att de
överenskommelser om begrepp och arbetsstrukturer som
framkommit i projektet tydligare ska återspeglas i krisledningsplanen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att lämna ovanstående yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge län.
_____
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KS.2013.189.003

§ 111
Yttrande över förslag till plan vid händelse av kärnteknisk
olycka.
Karlskrona kommun har av Länsstyrelsen i Blekinge län begärts yttra
sig över reviderad rubricerad plan som ska ersätta nu gällande plan.
Planen innehåller ansvar och åtgärder som ska vidtas före, under
och efter en kärnteknisk olycka eller vid överhängande fara för en
sådan. Syftet med planen är att utgöra ett stöd, klargöra
Länsstyrelsens ansvar och uppgifter för räddningstjänst vid
kärnteknisk olycka samt vid efterföljande sanering. Vidare är syftet
att utgöra information till allmänheten om Länsstyrelsens förmåga till
räddningsinsats vid en kärnteknisk olycka samt om hur varning och
information sker vid en sådan händelse.
Remissyttrandet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen i
samråd med miljöavdelningen och synpunkter lämnas på i huvudsak
krissamverkan och miljöaspekter.
Karlskrona kommun har tillsammans med representanter från länets
övriga kommuner, räddningstjänster, polismyndigheten, landstinget,
försvarsmakten samt länsstyrelsen deltagit i det gemensamma
projektet ”regional samordning och inriktning vid stora olyckor och
kriser” under 2011-2012. Resultatet har blivit en formalisering av hur
krissamverkan i Blekinge ska ske både före, under och efter en kris.
För att projektresultatet ska implementeras och efterlevas vid en kris,
oavsett orsak, är det av stor vikt att detta beaktas och beskrivs i
berörda organisationers samtliga krishanteringsplaner.
Karlskrona kommun anser att det är av yttersta vikt att samverkan
kring extraordinära händelser sker efter samma principer, oavsett
vad som orsakat dem. Karlskrona kommun anser därför att de
överenskommelser om begrepp och arbetsstrukturer som
framkommit i projektet tydligare ska återspeglas i planen.
Vidare är kommunens uppgift vid kärnteknisk olycka bland annat att
genomföra mätningar av strålningsnivåer och ta prover för att mäta
halten av radioaktiva ämnen. Idag genomför Räddningstjänsten
Östra Blekinge regelbundna mätningar av bakgrundsstrålning för
Karlskrona kommuns räkning.
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Yttrande över förslag till plan vid händelse av kärnteknisk
olycka.
En kärnteknisk olycka får stora konsekvenser för människor och
miljö. Karlskrona kommun anser att en aspekt som saknas och som
kan uttryckas tydligare i ljuset av förtroendekriser inom
livsmedelsindustrin är just åtgärder för hur smittat livsmedel ska
kunna förhindras att komma i omlopp.
Planen önskas även vara mer operativ i frågan om var slutdeponi ska
ske i länet och samverkan kring detta bör ske i ett förberedande
skede. Det finns beskrivningar på hur den bör ske, men utpekade
platser är önskvärda då sådana typer av platser inte iordningsställs
på kort varsel.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att lämna ovanstående yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge län.
_____
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KS.2012.380.427

§ 112
Remiss avseende Försvarsmaktens ansökan om tillstånd att
bibehålla och nyttja befintliga övnings-, skjutfält och skjutbanor
på fastigheterna Bollö 1:1 och Jollö 3:1.
Ledamot Börje Dovstad (FP) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Karlskrona kommun tillstyrker att tillstånd lämnas.
Tillståndsprövning pågår för Försvarsmaktens skjutfält och
övningsområden i Blekinge skärgård. Karlskrona kommun har
tidigare, november 2010, lämnat yttrande till Försvarsmakten. I
oktober 2012 meddelade kommunen genom kommunstyrelsens
yttrande till Länsstyrelsen uppfattningen att handlingarna var
kompletta.
Länsstyrelsens i Skåne län har nu berett kommunen möjlighet att
lämna yttrande över ansökan om tillstånd. Yttrandet avser två
tillståndsansökningar:
Övnings- och skjutfält samt skjutbana på fastigheterna
Tjurkö 1:21, 7:18, 7:19, 9:5, 9:6, 9:7, 9:8, 9:9, 9:23 och 10:1 samt
Övnings- och skjutfält på fastigheterna Bollö 1:1 och Jolö
3:1.
Remisserna har tillsänts såväl Karlskrona kommun som
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona kommun. Detta är ett
sammanhållet svar för Karlskrona kommun.
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. Forts
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§ 112 forts
Remiss avseende Försvarsmaktens ansökan om tillstånd att
bibehålla och nyttja befintliga övnings-, skjutfält och skjutbanor
på fastigheterna Bollö 1:1 och Jollö 3:1.
Under beredningen av ärendet har kommuninvånare kontaktat
kommunen och uttryckt oro för tillämpningen av restriktioner för
byggande inom områden påverkade av buller. Bland annat har
uttryckts förvåning över att enskilda fastigheter nekats bygglov
med hänvisning till riksintresse för totalförsvaret. Ett argument som
framförts är att störningen inte är så stor att restriktioner skulle vara
motiverade.
Kommunen har en lång tradition av god samverkan med
Försvarsmakten. Det kan därför förutses att en
samförståndslösning kommer att etableras för
bebyggelseutvecklingen i områden som gränsar till de aktuella
verksamhetsområdena.
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
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS.2012.365.427

§ 113
Remiss avseende Försvarsmaktens ansökan om tillstånd att
bibehålla och nyttja befintliga övnings-, skjutfält och skjutbanor
på fastigheterna Tjurkö 1:21, 7:18, 7:19, 9:5, 9:6, 9:7, 9:8, 9:9,
9:23 och 10:1.
Karlskrona kommun tillstyrker att tillstånd lämnas.
Tillståndsprövning pågår för Försvarsmaktens skjutfält och
övningsområden i Blekinge skärgård. Karlskrona kommun har
tidigare, november 2010, lämnat yttrande till Försvarsmakten. I
oktober 2012 meddelade kommunen genom kommunstyrelsens
yttrande till Länsstyrelsen uppfattningen att handlingarna var
kompletta.
Länsstyrelsens i Skåne län har nu berett kommunen möjlighet att
lämna yttrande över ansökan om tillstånd. Yttrandet avser två
tillståndsansökningar:

Övnings- och skjutfält samt skjutbana på fastigheterna Tjurkö
1:21, 7:18, 7:19, 9:5, 9:6, 9:7, 9:8, 9:9, 9:23 och 10:1 samt

Övnings- och skjutfält på fastigheterna Bollö 1:1 och Jolö
3:1.
Remisserna har tillsänts såväl Karlskrona kommun som
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona kommun. Detta är ett
sammanhållet svar för Karlskrona kommun.
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. Forts
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§ 113 forts
Remiss avseende Försvarsmaktens ansökan om tillstånd att
bibehålla och nyttja befintliga övnings-, skjutfält och
skjutbanor på fastigheterna Tjurkö 1:21, 7:18, 7:19, 9:5, 9:6,
9:7, 9:8, 9:9, 9:23 och 10:1.
Under beredningen av ärendet har kommuninvånare kontaktat
kommunen och uttryckt oro för tillämpningen av restriktioner för
byggande inom områden påverkade av buller. Bland annat har
uttryckts förvåning över att enskilda fastigheter nekats bygglov
med hänvisning till riksintresse för totalförsvaret. Ett argument som
framförts är att störningen inte är så stor att restriktioner skulle vara
motiverade.
Kommunen har en lång tradition av god samverkan med
Försvarsmakten. Det kan därför förutses att en
samförståndslösning kommer att etableras för
bebyggelseutvecklingen i områden som gränsar till de aktuella
verksamhetsområdena.
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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KS.2013.92.400

§ 114
Remiss avseende redovisningar av tre regeringsuppdrag om
Bevarande av biologisk mångfald, Sammanställd information
om ekosystemtjänster och Grön infrastruktur
Remissen avser tre regeringsuppdrag som Naturvårdsverket utrett åt
Miljödepartementet. Det första räknar upp och beskriver de 39
befintliga instrumenten kring bevarande av biologisk mångfald, till
exempel naturreservat, riksintresse, miljöhänsyn i jordbruket osv.
Utredningen är en genomgång och lämnar inga rekommendationer
kring framtida användning. Det andra uppdraget sammanställer
befintlig information kring ekosystemtjänster, och är precis som
föregående en sammanfattning av befintlig kunskap. Det tredje
uppdraget som behandlar grön infrastruktur skiljer sig lite från de två
tidigare genom att man här analyserar de olika styrmedel som finns
kring grön infrastruktur och kommer med förslag till inom vilka
områden de behöver utvecklas.
Beskrivning av ärendet
Bevarande av biologisk mångfald
Redovisningen behandlar de instrument som bedöms relevanta för
bevarande av biologisk mångfald i olika naturtyper. Endast areal på
land omfattas. Rapporten bedömer för- och nackdelar med de olika
instrumenten, däremot görs ingen bedömning av hur tillämpningen
fungerar för bevarandet eller någon kostnadsanalys. Biosfärområden
och världsarv har inte tagits med i redovisningen eftersom
utpekandena i sig inte innebär något ytterligare bevarande.
De instrument där kommunen är beslutande eller har tillsyn är enligt
rapporten: naturreservat, naturminne, biotopskyddsområde,
strandskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, samrådsområde,
naturvårdsavtal, kulturreservat, vattenskyddsområde och detaljplan.
De tre sista är inte primärt instrument för biologisk mångfald, men
har stor påverkan på denna.
Ekosystemtjänster
Rapporten utgår från den definition som används av initiativet The
Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): "Ekosystemens
direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande".
Ekosystemtjänsternas nytta undervärderas ofta eftersom många av
dem inte går att realisera på en marknad och sätta pris på. Forts
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§ 114 forts
Remiss avseende redovisningar av tre regeringsuppdrag om
Bevarande av biologisk mångfald, Sammanställd information
om ekosystemtjänster och Grön infrastruktur
Rapporten går igenom ett antal utvalda naturtyper och beskriver
exempel på hur man skulle kunna göra en värdering av
ekosystemtjänster inom dessa. Det finns dock en rad olika
ekonomiska värderingsmetoder och råder ingen konsensus om
vilken som är den rätta. Det är inte lätt att sätta pris på till exempel
pollinering, vattenrenande förmåga och värde för rekreation.
Grön infrastruktur
Det är viktigt att de olika elementen i landskapet hänger samman
på ett sätt så att arter kan sprida sig och inte blir isolerade till
enskilda "öar" som ökar risken för utdöende och utarmning av den
biologiska mångfalden. Rapporten drar slutsatsen att det finns ett
stort behov av verktyg för att kunna bedriva översiktlig planering
och genomföra åtgärder. Den identifierar ett hundratal styrmedel
av större eller mindre betydelse och kommer med
rekommendationer om vad som bör prioriteras i den framtida
utvecklingen av dessa. Avgörande styrmedel är fysisk planering
på kommunal och regional nivå. Rapporten föreslår att
kommunens ansvar för att tillgodose behovet av grön infrastruktur
på olika nivåer i den kommunala planeringen behöver förtydligas.
Kommentarer från Karlskrona kommun
Karlskrona kommun är en ekokommun och arbetar med fyra
hållbarhetsprinciper som vägledning för att hållbarhetens samtliga
dimensioner ska behandlas i de kommunala plan- och
budgetprocesserna. För de här remisserna är den tredje principen
"Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får
inte utarmas" av särskild betydelse.
Eftersom rapporterna till största delen är faktasammanställningar av
befintlig information finns det inte så mycket att kommentera, utan
det är först i ett senare skede när kunskapen ska omsättas i handling
som det går att ha mer detaljerade synpunkter. Karlskrona kommun
kommer med intresse att följa den fortsatta utvecklingen.
När det gäller ekosystemtjänster är det ofta fördelaktigt att få ett
värde på dessa så att de blir lättare att ta hänsyn till när de vägs
mot andra intressen som vi traditionellt har lättare för att värdera.
Dock finns det en fara i att i alla lägen sätta monetärt värde på
ekosystemtjänster eftersom tjänster som inte kan ges ett
ekonomiskt värde, eller där detta blir mycket osäkert, riskerar att
komma i skymundan och undervärderas i förhållande till de som
fått ett bestämt monetärt pris.
Forts
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§ 114 forts
Remiss avseende redovisningar av tre regeringsuppdrag om
Bevarande av biologisk mångfald, Sammanställd information
om ekosystemtjänster och Grön infrastruktur
När det gäller grön infrastruktur så innehåller rapporten en del
förslag till utveckling inom området, dock inga konkreta. De är ofta
vagt formulerade som till exempel ”Former för att stärka grön
infrastruktur i den regionala landskapsplaneringen behöver stärkas”.
Till största delen handlar det om att ett bättre kunskapsunderlag
behöver tas fram. Karlskrona kommun har en antagen
grönstrukturplan som hanterar frågan om grön infrastruktur och är
införlivad i översiktsplanen.
Samtliga rapporter nämner att det behövs mer kunskap inom
områdena. I rapporten om ekosystemtjänster så nämns
biosfärområden och marina samverkansplaner som två instrument
av särskild betydelse. Det finns fem biosfärområden och fem
områden med antagen samverkansplan i landet. Blekinge Arkipelag
som till stor del ligger inom Karlskrona kommun, är det enda av
dessa områden som både är biosfärområde och har antagit en
marin samverkansplan. Det skulle därför vara särskilt lämpat för
forskningsinsatser inom området ekosystemtjänster.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Miljödepartementet
som svar på remissen.
_____
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KS.2013.251.140

§ 115
Förstärkning av resurser för kommunens strategiska näringslivsoch tillväxtarbete.
Kommunfullmäktige tog i slutet av förra året beslut om en ny Vision –
Karlskrona 2030. Vi behöver nu gå vidare med det strategiska arbetet
för att förverkliga de intensioner som finns i visionen. Ett minskat
befolkningsunderlag och en hög arbetslöshet förstärker behovet av
insatser för ett långsiktigt strategiskt tillväxtarbete.
Utveckling i Karlskrona AB har ansvar för det operativa
näringslivsarbetet, medan kommunstyrelsen ansvarar för det
strategiska arbetet.
För att direkt kunna förstärka arbetet är det bra att använda personer
som redan är väl insatta i kommunens förutsättningar och behov.
VD:n för Kruthusen Företagsfastigheter AB, Bengt Lingman, har
möjlighet att kombinera uppdraget som VD med strategiskt arbete för
Kommunledningsförvaltningen. Han kommer att arbeta för Kruthusen
på 65% av en heltidstjänst och resterande med strategiska uppdrag.
Från och med 130501 och året ut kommer kostnader för det
strategiska arbetet att uppgå till ca 260 tkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att förstärka kommunens strategiska näringslivs- och tillväxtarbete,
samt
2. att anvisa 260 tkr ur kommunstyrelsens projektbudget för 2013.
____
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KS.2012.425.701

§ 116
Granskning av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings
verksamhet för år 2012.
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har
efter sedvanlig granskning av organisationens årsredovisning för år
2012 översänt denna tillsammans med revisionsberättelsen till
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för prövning av
förnyad ansvarsfrihet för den sittande direktionen. Revisorerna å
sin sida tillstyrker att direktionen på nytt beviljas ansvarsfrihet för
det senaste verksamhetsåret och att den upprättade
årsredovisningen samtidigt godkänns.
Kommentarer
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten
ånyo uppvisar ett positivt resultat om knappt 3 miljoner kronor (jfr
drygt 4 mnkr för 2011). I sammanhanget ska då beaktas att
retroaktiva avgifter för 2012 om nästan 5 miljoner kronor redan har
återbetalats till medlemmarna. Förbundets egna kapital uppgår
därmed till hela ca 27,5 miljoner kronor vid senaste årsskiftet. Detta
är då fortfarande över den långsiktiga nivå (max. 20 mnkr) som
bedömts som lämplig för förbundet.
Förbundet har samtidigt återigen uppfyllt balanskravet och
dessutom flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga mål
som direktionen har fastställt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura
Individutveckling ansvarsfrihet för år 2012 och samtidigt även
godkänna den av förbundet upprättade årsredovisningen.
____
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KS.2012.217.007

§ 117
Anmälan om äskande av medel för granskningsprojekt inom
kommunkoncernens bolag.
Tjänsteförrättande ordförande för revisorerna har i skrivelse 25 maj
2012 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.
Kommunfullmäktiges presidiums 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.
Kommunfullmäktiges presidiums 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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KS.2011.103.344

§ 118
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom
kommunen med erbjudande om bistånd.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2011 § 21 av Lars Malmgren m fl. Förslaget är att stödja och
underlätta arbetet för privata VA-föreningar med upphandlingar,
medlemsrekrytering, finansiering, mm föreslås att kommunen ger
föreningarna konsultativt stöd och skäligt finansiellt bidrag för det
föreningsarbete som utförs.
Tekniska nämnden har den 26 mars 2013, § 25 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att efter VA-saneringen av Aspö på
90-talet som utfördes av kommunen för ca 250 fastigheter har
kommunen uppmuntrat föreningar att bygga ut kommunalt VA.
Föreningarna bekostar och bygger ut kommunalt VA som överlåts till
kommunen istället för att betala anläggningsavgift. Ca 2 000
fastigheter, 1/4 del av fastigheter med enskilt avlopp, har på detta
sätt under 15 år via ett 50-tal föreningar byggt ut kommunalt VA.
Kommunen har nu startat arbetet med en kommunal VA-plan som
ska leda till en åtgärdsplan för VA-saneringar. Den beräknas vara
klar hösten 2013. Den kommer att prioritera i vilken ordning
kommunalt VA ska byggas ut de närmsta 20-25 åren. Kommunen
kommer att fortsätta uppmuntra VA-föreningar som vill lösa sina
egna problem innan det kommunala VA-nätet byggs ut.
Anläggningsavgiften för 2013 är föreslagen till ca 175 tkr för en
1 000 kvm tomt. Målet är att anläggningsavgiften ska höjas till ca 200
tkr de närmaste åren. Det är denna taxa som kommer att gälla om
kommunen bygger ut kommunalt VA och fastigheterna ligger
innanför verksamhetsområdesgränsen.
Kommunen kommer att fortsätta stödja de VA-föreningar som är
beredda att ta egna initiativ med rådgivning och underlag för
kravspecifikationer till föreningarnas upphandlingar.
Däremot kan inga ekonomiska bidrag utgå från kommunen och
kommunen kan heller inte ingå i styrelse eller inkluderas på annat
sätt i dessa ekonomiska föreningar. Forts
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§ 118 forts
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom
kommunen med erbjudande om bistånd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka den del som avser att fortsätta uppmuntra och med
rådgivning stödja privata VA-föreningar som är villiga att bygga ut
och ansluta till kommunalt VA och på så sätt tidigarelägga
utbyggnaden, samt
2. att avslå den del som avser ekonomiskt bidrag och kommunens
direkta engagemang i föreningslivet.
_____
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KS.2010.612.349

§ 119
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheter till att
förändra/förbättra dagvattenledningen på Montörvägen i Jämjö.
Ersättare Håkan Eriksson (S) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011 § 4 av Ellenor Björnlund. Förslaget är att kommunen tar
sitt ansvar i att undersöka möjligheter för att förändra/förbättra
dagvattenledningen på Montörvägen eftersom de har drabbats av
källaröversvämningar ett antal gånger.
Tekniska nämnden har den 26 mars 2013, § 26 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att kommunens ansvar är att
ledningssystemet skall klara ett så kallat
10-års-regn. Det är ett regn som statistiskt faller var tionde år.
Dagvattenledningen i Montörvägen klarar detta krav men med liten
marginal. Kommunen har försökt prioritera in uppdimensionering av
dagvattenledningen i underhållsbudgeten men pengarna har fått
prioriteras till andra åtgärder.
Kommunens handlingsplan är att projektera uppdimensionering 2013
och genomföra omläggningen 2014.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
____
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§ 120
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Beslut 2013-03-13, dnr 211-264-13, tillstånd till allmän
kamerövervakning.
3. Länsstyrelsen i Skåne Län
a) Beslut 2013-04-08, dnr 204-28823-2012, Förordanden som
begravningsombud och entledigande av begravningsombud i
Karlskrona kommun.
b) Beslut 2013-03-28, dnr 551-13300-2012, tillstånd enligt
miljöbalken till verksamhet för produktion av rengörings- och
underhållsprodukter, kod 24.110.
3. Sveriges kommuner och landsting
a) 13:10, ny lagstiftning- snabbare betalningar.
b) 13:11, frågor och svar om lärares arbetsid.
4. Skrivelse från Karlskrona Seniorhusförening om planeringen för
Pottholmen.
5. Trafikverket, ny fastställd tidtabell för Aspöleden.
6. Skrivelse från Statens fastighetsverk, samarbete gällande
Utklippan.
7. Skrivelse till Statens fastighetsverk beträffande Utklippan och
utveckling i Karlskrona skärgård.
8. Lärarförbundet, inrätta karriärtjänster för lärare med statliga
pengar.
9. Socialnämnen 2013-03-25, § 31, förslag till fortsatt aktiva åtgärder
riktat till arbetslösa bidragstagare i Karlskrona kommun.
10. Skrivelse från Union of the Baltic Cities, A call for stories.
11. Karlskrona Kommun i siffror 2012-12-31.
12. Konsument Södra Småland, verksamhetsberättelse 2012.
13. Tekniska nämnden 2013-03-26, § 24 upphävande av tekniska
nämndens beslut angående svar på medborgarförslag om att
Karlskrona kommun inleder förhandlingar med samtliga enskilda VAföreningar inom kommunen med erbjudande om bistånd.
14. Uppföljning per den 28 februari 2013 för valnämnden.
15. Skrivelse från Riksantikvarieämbetet, state of Conservation of the
world Hertige property ”Naval Port of Karlskrona”
16. Folkbildningsrådet, samlad bedömning av folkbildningsens
samhällsbetydelse.
17. Delegationsbeslut avseende ansökan om kameraövervakning.
18. Attestlista KLF 2013-03-18.
19. Attestlista KLF 2013-04-02.
20. Landstinget Blekinge, protokoll 2013-04-30 Samverkansnämnden
i Blekinge.
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KS.2013.252.006

§ 121
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
Enligt gällande ordning ska kommunfullmäktige fastställa budget och
plan för de kommande tre åren i juni månad varje år. Mot bakgrund
av att ett flertal faktorer för närvarande måste bedömas som
synnerligen osäkra finns anledning att i år förlänga budgetprocessen
och därmed skjuta på tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut.
Mot bakgrund av bl.a. nedanstående osäkerhetsfaktorer föreslås
därför att kommunfullmäktige fastställer budget och plan för åren
2014 – 2016 vid sitt sammanträde i november månad 2013.
 Osäkerhet i prognostiserad ekonomisk utveckling 2013 för
kommunen


Osäkerhet vad avser befolkningsutveckling



Osäkerhet vad avser utvecklingen av skatter och statsbidrag

 Osäkerhet om hur förändringar i kostnads-och
inkomstutjämningen påverkar kommunen


Osäkerhet vad avser lönerevisionen 2013

 Osäkerhet vad avser effekter av kostnadsreducerande åtgärder
i gällande budget
De ekonomiska förutsättningar som så här långt har kunnat
identifieras i budgetprocessen ger vid handen att många
verksamheter kan komma att bli tilldelade minskade resurser i
budget och plan för åren 2014 - 2016 för att kommunens budget ska
uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans, d.v.s. att
intäkterna överstiger kostnaderna.
Mot bakgrund av de osäkerhetsfaktorer som redovisas ovan
bedömer kommunledningsförvaltningen att förutsättningarna för att
fatta ett beslut i juni månad om ett balanserat budget- och planförslag
för de kommande åren i allt väsentligt är avsevärt sämre i år än vid
motsvarande tidpunkt tidigare år. Forts
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§ 121 forts
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
För att inte riskera ett budgetbeslut som senare inte visar sig hållbart,
oavsett om förutsättningarna enskilt eller sammantaget visar sig bli
sämre eller bättre än vad som i dag finns kunskap om, anser
Kommunledningsförvaltningen att skäl finns att förlänga
budgetprocessen och därmed flytta beslutet om budget och plan för
åren 2014 – 2016 till fullmäktiges möte i november 2013. Frågan om
att förlänga budgetprocessen har också varit föremål för diskussion i
kommunstyrelsens budgetberedning.
Förslaget att förlänga processen och att som en följd av detta flytta
tidpunkten för fullmäktiges beslut innebär inte att den pågående
budgetprocessen tillåts stanna av för att återupptas under hösten.
Den pågående processen ska fortskrida med än högre intensitet för
att fram till fullmäktiges beslutstillfälle skapa ett så allsidigt belyst och
analyserat budgetförslag som rimligen går att få fram, och som är
baserat på absolut senast kända fakta före beslutstillfället. Det finns
dock anledning att notera att budgeten ändå kommer att baseras på
en rad antaganden - om än att de förutsättningar som gäller för 2014
torde vara något säkrare i november 2013 än nu under våren.
För att säkerställa den fortsatta budgetprocessen, och för att
säkerställa möjligheten till ett balanserat budgetförslag under hösten
oavsett hur ovan redovisade osäkerhetsfaktorer eller andra
förutsättningar utvecklar sig, föreslås att kommundirektören ges ett
särskilt uppdrag att utan avbrott driva processen vidare.
Kommundirektören ska inledningsvis i det uppdraget utgå från de nu
kända förutsättningarna och basera det fortsatta arbetet på de
redovisningar som hitintills genomförts i kommunstyrelsens
budgetberedning. I takt med att osäkerheten inom vissa områden
kan antas minska ska sådana förhållanden vägas in
kommundirektörens arbete.
Kommunstyrelsens budgetberedning ska fortgå kontinuerligt fram till
dess att ett slutligt förslag föreligger. Kommundirektören ges i
uppdrag att snarast lägga fram förslag till budgetberedningens
fortsatta arbetsordning baserat på att kommunfullmäktige fattar
beslut om budget och plan i november 2013.
Kommunledningsförvaltningen vill understryka att förslaget att flytta
kommunfullmäktiges beslut om budget och plan från juni till
november i år inte innebär att den gällande ordningen med
budgetbeslut under våren frångås permanent.
Enligt den gällande ordningen ska nämnderna fastställa sina
internbudgetar för det kommande året senast i november året före
budgetåret. Förslaget att flytta kommunfullmäktiges budgetbeslut till
november omintetgör förutsättningarna för nämnderna i det
avseendet. Därför föreslås att nämnderna medges att fastställa
internbudget för 2014 senast i januari månad 2014. Forts
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§ 121 forts
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
Nämnderna och dess förvaltningar både medverkar i och följer
budgetprocessen under sommaren och hösten, varvid
förutsättningarna för den enskilda nämnden torde kunna vara
indikativt klara betydligt tidigare än vid tidpunkten för
kommunfullmäktiges beslut i november. Det är således både möjligt
och nödvändigt för nämnderna att bedriva ett proaktivt arbete enligt i
princip samma tidsaxel som arbetet med internbudgeten normalt sett
skulle ha skett. På så sätt påskyndas verkställigheten av sådana
eventuella förändringar i verksamheten som rimligen kan antas följa
av kommunfullmäktiges beslut om budget och plan. Genom ett
sådant aktivt arbete torde de negativa effekterna för dels
nämndernas arbete med internbudget, dels verkställigheten av
nämndernas egna beslut, inte bli alltför stora vid en förskjutning av
senaste tidpunkt för fastställandet av internbudget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att ge kommundirektören i uppdrag att lägga fram förslag till
fortsatt arbetsordning under 2013 för kommunstyrelsens
budgetberedning,
2. att ge kommundirektören i uppdrag att utan avbrott driva den
fortsatta budgetprocessen med utgångspunkt i nu kända fakta och
basera det fortsatta arbetet på de redovisningar som hitintills
genomförts i kommunstyrelsens budgetberedning, samt
3. att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att flytta
beslut om fastställande av budget och plan för 2014 - 2016,
bemyndiga kommundirektören att fatta sådana nödvändiga beslut i
den administrativa delen av budgetprocessen som kan följa av
ändrad tidpunkt för fastställandet av budget och plan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställande av budget och plan för åren 2014 – 2016 ska ske
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2013,
2. att reducera kommunfullmäktiges sammaträde i juni till en dag och
att samtidigt utöka sammanträdet i november till två dagar, samt
3. att medge nämnderna att fastställa internbudget för 2014 senast i
januari månad 2014
_____
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§ 122
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
På uppdrag av kommunstyrelsens budgetberedning beslut
(2013-04-26) presenterar Kommunledningsförvaltningen i denna PM
förslag till beloppsmässiga ramreduceringar under 2013. Syftet med
ramreduceringarna är att nämnderna/förvaltningarna i motsvarande
grad ska vidta åtgärder som på nettobasis minskar verksamhetens
kostnader innevarande år så att ett sammantaget negativt resultat
2013 för kommunen motverkas.
Efter februari månad i år redovisade handikappnämnden, idrotts- och
fritidsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden prognostiserade
negativa avvikelser mot budget. Det sammantagna värdet av dessa
fyra nämnders befarade negativa avvikelser uppgick då till 44,7
mnkr. Av februarirapporten framgick vidare en beräknad negativ
avvikelse mot budget avseende skatter och statsbidrag om ca 34
mnkr. Dessa två huvudsakliga avvikelser balanserades till viss del av
en positiv avvikelse om ca 22 mnkr totalt sett inom
kommunstyrelsens ansvarsområde. Avvikelsen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde hänförs främst till återbetalning
av obeskattade reserver från Blekingetrafiken samt sänkt ägarbidrag
till kollektivtrafiken 2013 med anledning av försenad trafikstart mellan
Karlskrona och Emmaboda. Inom kommunstyrelsens två
förvaltningar, kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen,
finns pågående kostnadsminskande projekt som inte kommer att ge
beräknad effekt under 2013 i förhållande till budgeterad nivå.
Det sammantagna prognostiserade negativa resultatet för
kommunen i februarirapporten uppgick till 53 mnkr
Vid behandlingen av februarirapporten förutsatte kommunstyrelsen
att handikappnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden vidtar sådana åtgärder som eliminerar risken för
negativa avvikelser mot budget 2013. Vad avser den
prognostiserade negativa avvikelsen inom skatter och statsbidrag
föreslog kommunstyrelsen fullmäktige besluta hantera det som ett
beräknat negativt resultat i 2013 års verksamhet, och att i arbetet
med budget och plan för åren 2014 – 2016 räkna in den delen som
ett återställande av en negativ förändring av Eget Kapital.
Kommunfullmäktige beslutade sedermera enligt kommunstyrelsens
förslag.
Forts
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§ 122 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Information som nu (slutet av april) finns tillgänglig indikerar att de
negativa avvikelserna mot budget för ovanstående nämnder (förutom
idrotts och fritidsnämnden) bedöms kvarstå, och i ett par fall även
öka. I avvaktan på att nämnderna eventuellt rapporterar något annat
efter första tertialet finns således inget som talar för att nämndernas
negativa avvikelser helt eller delvist kommer att elimineras. För
skatter och statsbidrag bedöms prognosen, baserat på SKL´s
bedömningar efter regeringens vårproposition, endast förbättras
marginellt. Därtill ska fogas den enligt SKL beslutade förändringen av
den s.k. RIPS-räntan vilket påverkar beräkningen av
pensionsskuldens förändring, vilket i sin tur leder till en ökad kostnad
under 2013 med ca 10 mnkr.
Den sammantagna negativa avvikelsen mot budget för
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden bedöms nu,
baserat på underhandsinformation, uppgå till ca 51 mnkr, den
positiva avvikelsen inom Kommunstyrelsen på 22,7 förväntas kvarstå
samtidigt som den finansiella sidan försämrats med netto 8 mnkr.
Sammantaget ger detta ett överslagsmässigt bedömt negativt
resultat om totalt 68 mnkr.
Med utgångspunkt i budgetberedningens beslut enligt ovan lägger
Kommunledningsförvaltningen nu förslag till nivåer på
kostnadsreducerande åtgärder 2013. Förslaget syftar till att motverka
ett negativt resultat för 2013, men också, vilket är minst lika
väsentligt, att begränsa en negativ inverkan på de kommande årens
ekonomiska förutsättningar.
Uppdraget för de tre nämnderna med stora prognostiserade negativa
avvikelser kvarstår sedan tidigare, oaktat att avvikelsen
sammantaget nu bedöms öka – det är otvetydigt dessa nämnders
ansvar att bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som
kommunfullmäktige anvisat. Uppdraget är därmed även
fortsättningsvis tydligt för de berörda nämnderna – de har att vidta
åtgärder som motverkar en negativ avvikelse mot budget.
Alternativet för dessa nämnder är att till kommunfullmäktige anmäla
att de inte kan fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten för verksamheten.
Under den givna förutsättningen att någon negativ avvikelse mot
budget 2013 inte uppstår för handikappnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden kvarstår ett bedömt negativt resultat om drygt 16
mnkr för kommunen som helhet.
Forts
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§ 122 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Under budgetberedningens arbete kan
Kommunledningsförvaltningen, för närvarande, konstatera att det
föreligger behov av antingen kostnadsminskande eller
inkomstökande (eller en kombination av) åtgärder från och med
2014, dels för att i ett första skede nå en budget i balans, dels i ett
senare skede för att kunna upparbeta ett över tiden stabilt positivt
resultat.
Som ett led i arbetet med nästa års budget har kommundirektören
under senvintern gett förvaltningscheferna i uppdrag att redovisa
vilken verksamhet som kan bedrivas med reducerade ekonomiska
ramar. De nivåer som i det uppdraget definierades för respektive
förvaltning tog sin utgångspunkt i den totala nivå som bedömdes som
en miniminivå på kostnadsminskande åtgärder för att från och med
2014 nå ett nollresultat i ordinarie verksamhet. I den bedömningen
hade vid det tillfället inte vägts in ett återställande av 2013 års
befarade negativa avvikelse inom skatter och statsbidrag.
Förvaltningscheferna har för budgetberedningen redovisat vilka
tänkbara effekter som de i uppdraget angivna ekonomiska
förutsättningar skulle kunna ha för respektive verksamhet.
Budgetberedningen har tagit del av redovisningarna, men inte på
något sätt tagit ställning till eller värderat det som framfördes.
Kommunledningsförvaltningens förslag till nivåer på
kostnadsreducerande åtgärder under 2013 baseras på den
fördelning som låg till grund för kommundirektörens uppdrag. För
2013 förväntas, som ett genomsnitt, ca 25 procent av det angivna
årsvärdet falla ut som kostnadsminskande effekt vilket motsvarar 8
mnkr. Förslaget berör i det här läget alla nämnder utom
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden, som i stället
har att hantera sina respektive befarade negativa avvikelser. Med de
åtgärdsnivåer som förvaltningen nu föreslår minskar därmed, under
bl.a. den givna förutsättningen att nämnderna når sin budgetnivå, det
kvarvarande negativa resultatet kalkylmässigt till 8,3 mnkr.
Ovanstående leder fram till att behovet av att återställa ett negativt
resultat 2013 i budget för 2014 – 2014 begränsas till 8,3 mnkr. I en
mer allmänt hållen riskbedömning över förutsättningen att det
negativa resultatet de facto kan begränsas till 8,3 mnkr torde den
största osäkerhetsfaktorn återfinnas hos de tre förstnämnda
nämnderna.
Forts
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§ 122 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Under april månad fattade årstämman för Kommuninvest beslut om
att ge återbäring till medlemmarna även under 2013.
För närvarande saknas kunskap om vilket belopp som Karlskrona
kommun kommer att erhålla. När återbäringen erhålls kommer den, i
likhet med hanteringen förra året, att resultatföras och skulle i så fall
kalkylmässigt kunna möta det kvarvarande negativa resultatet om 8,3
mnkr.
Baserat på ovanstående föreslår Kommunledningsförvaltningen, som
svar på budgetberedningens uppdrag, att de ekonomiska ramarna
2013 reduceras med belopp enligt tabell 1 nedan per berörd
nämnd/förvaltning. Värdena har, som framgår ovan, sin grund i ett
behov av kostnadsminskningar även kommande år, och de
helårsvärden som varje nämnd/förvaltning bör inrikta sina åtgärder
mot framgår också av tabell 1. Därmed inte sagt att det för
kommande budget och plan blir exakt den inbördes fördelning som
här återges, men det finns inget som just nu talar för att den totala
nivån skulle komma att minska. På vilket sätt som kommande års
verksamheter ska finansieras kommer att slutligen att hanteras i den
förlängda budgetberedning som
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige förutsätts besluta om.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige inte ska ange mer än till vilken nivå som åtgärder
måste vidtas inom respektive nämnd. Att definiera och med
utgångspunkt i verksamheten värdera innehållet i de åtgärder som
krävs är en del i nämndernas verksamhetsansvar. Däremot anser
förvaltningen att respektive nämnd i delårsrapporten efter andra
tertialet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits, alternativt avses
att bli vidtagna, samt att också i prognosen styrka att angiven nivå
uppnås.
Kommunledningsförvaltningen förutsätter att de åtgärder som blir
aktuella inom respektive nämnd hanteras inom ramen för samverkan,
alternativt förhandlas i enlighet med MBL § 11.
Ramreduceringen enligt upprättad tabell kommer att hanteras så att
budgetramen för respektive nämnd minskas, och att den totala
ramminskningen tillförs kommunens budgeterade resultat, som
således ökar med 8,1 mnkr till 11,0 mnkr.
Under sammanträdet överlämnar ekonomichefen en ny skrivelse
med nedanstående att-satser.
Forts

7 maj 2013

58

§ 122 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. att under förutsättning att ärendet behandlats i
kommunövergripande samverkan, minska budgetramarna 2013 för
respektive nämnd med belopp som framgår av upprättad tabell i
kommunledningsförvaltningens PM,
2. att uppdra till respektive nämnd att besluta om sådana
kostnadsminskande åtgärder i verksamheten som täcker in
respektive nämnds ramminskning 2013 enligt upprättad tabell, samt
3. att uppdra till respektive nämnd i upprättad tabell att senast i
delårsrapporten efter andra tertialet 2013 redovisa vilka åtgärder som
vidtagits, alternativt avses att bli vidtagna samt att också i prognosen
styrka att i tabell 1 angiven nivå uppnås
Därtill föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta
1. att med erinran om nämndernas ansvar att bedriva verksamheten
inom tilldelade ekonomiska ramar, avvakta rapport efter första
tertialet 2013 innan kommunstyrelsen tar ställning till hur eventuella
befarade underskott 2013 inom handikappnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden ska hanteras
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar att ärendet återremitteras för att göra
politiska överläggningar i så bred samsyn som det går att göra i
ärendet.
Ulf Hansson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att innan beslut
fattas ta del av de konsekvenser de föreslagna ramjusteringarna
skulle innebära för respektive nämnd och i förlängningen de
medborgare och medarbetare som berörs av respektive nämnds
beslutsområde, samt innan beslut fattas ta del av fler alternativ om
hur den uppkomna situationen skulle kunna hanteras.
Patrik Hansson (S) yrkar tillägg till återremissyrkandet, att respektive
nämnd får i uppdrag at ta fram konsekvensbeskrivningar för vad
ramjusteringarna innebär för deras verksamhet 2013 och 2014.
Mats Lindbom (C) yrkar avslag på Patriks Hanssons tilläggsyrkande.
Forts
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§ 122 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Därefter så ställer ordförande proposition på Mats Lindboms
återremiss mot Ulf Hanssons återremiss och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet enligt Mats
Lindboms återremissyrkande.
Ordförande ställer proposition på Patriks Hanssons tilläggsyrkande
mot Mats Lindboms avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Patrik Hanssons tilläggsyrkande till återremissen.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns; Den som bifaller Patrik
Hansson ändringsyrkande röstar ja och den som vill avslå
detsamma röstar nej.
Följande röstar ja; Patrik Hansson (S), Oscar Dyberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne SandbergFries (S) och Ulf Hansson (V).
Följande röstar nej; Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia
Ahlin (M), Carl-Göran Svensson (M), Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD) och ordförande.
Följande avstår; Bruno Carlsson (SD)
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta nej-röster mot sex jaröster, en avstår att avslå Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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investeringsmedel.
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 7 maj
2013.
§ 151 Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att åstadkomma en
resultatförbättring redan år 2013.
§ 152 Anmälningsärenden
§ 153 Övrigt
____
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 4 juni 2013, kl 08.30-12.10, 14.45-15.30
Sammanträdet ajourneras 12.10-14.45

Beslutande:

Ordförande
Ordförande

Camilla Brunsberg (M) jäv §§ 141
Mats Lindbom (C) §§ 141

1:e vice ordf
2:e vice ordf.

Mats Lindbom (C)
Patrik Hansson (S) jäv 141

3

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M)
Sophia Ahlin (M) kl 08.30-12.10 §§ 123
Carl-Göran Svensson (M)
Börje Dovstad (FP) jäv § 137
Sofia Bothorp (MP)
Åsa Gyberg Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Oscar Dyberg (S)
Bruno Carlsson (SD)
Billy Åkerström (KD)
Nicklas Platow (M) kl 14.45-15.10 §§ 124-153
Anna Ekström (FP) §§ 137
Lisbeth Bengtsson (S) §§ 141
Maria Persson (C) §§ 141

Närvarande

Lisbeth Bengtsson (S)
Liten Löfgren (S)
Håkan Ericsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Nicklas Platow (M) kl 09.00-12.10 del av §§ 123
Emma Swahn Nilsson (M) jäv §§ 141
Arnstein Njåstad (M) kl 08.30-12.10 §§ 123
Anna Ekström (FP)
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP) kl 09.50-15.30 del av §§ 123,
124-153
Ulf Hansson (V)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunikationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström kl 08.30-12.10 §§ 123
Ekonomichef Per Jonsson

4 juni 2013
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Mark- och exploatringschef Ola Robertsson kl 08.3009.30, §§ 123, 132
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 08.30- 09.30, §§
123, 132
VD Bengt Lingman kl 08.30- 09.30, §§ 123, 132
Chef för strategisk utveckling Tore Almlöf kl 08.3009.30, §§ 123, 132
Konsult Jan-Anders Glantz kl 08.30-09.30, §§ 123,
132
Personalspecialist Henrik Sundihn kl 09.30-10.30 §§
123, 124,130
Controller Helena Cedergren kl 09.30-10.30 §§ 123,
124,130
VD Lottie Dahl Ryde kl 10.10-11.00 §§ 123, 140
Kostchef Eva Wrobel kl 11.00-12.10 §§ 123,125
Förvaltningschef Maria Persson kl 11.00-12.10 §§
123,125
Förvaltningschef Göran Palmér kl 11.00-12.10 §§
123,125
Utvecklingschef Tommy Rönneholm kl 11.00-12.10
§§ 123,125
Kanslichef Elisabeth Arebark
Utses att justera

Carl-Göran Svensson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 123-153
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Carl-Göran Svensson

4 juni 2013

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 10 juni 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 123
Information och föredragningar
1. Strategisk dispositionsplan för markytor inom Verkö hamn- och
industriområde, föredras av mark- och exploateringschef Ola
Robertsson, Konsult Jan-Anders Glantz, chef för strategisk utveckling
Tore Almlöf och förvaltningschef Anders Jaryd.
2. Uppföljning per den 30 april 2013 för
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, föredras av förvaltningschef
Anette Lirsjö och personalspecialist Henrik Sundihn.
3. Uppföljning per den 30 april 2013 för
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen, föredras av
controller Helena Cedergren och personalspecialist Henrik Sundihn.
4. Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet, föredras av ekonomichef Per Jonsson, VD Moderbolaget
Lottie Dahl Ryde och personalchef Anneli Ekström.
5. Komplettering av besparingskrav inom måltidsverksamheten,
föredras av förvaltningschef Anette Lirsjö, kostchef Eva Wrobel,
förvaltningschef Göran Palmér, förvaltningschef Maria Persson och
verksamhetschef Solveig Olsson.
_____
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Controller SEF
Ekonomienheten
Revisionen
Akten
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KS.SEF.2013.36.739

§ 124
Uppföljning per den 30 april 2013 för
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
Förvaltningschef Anette Lirsjö och personalspecialist Henrik Sundihn
föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen uppvisar en positiv avvikelse
mot budget för perioden med 0,4 Mnkr, men prognostiserar en
negativ avvikelse för helåret 2013 om -1,7 Mnkr.
Underskottet härleds till ännu ej beslutade åtgärder i samband med
besparingsposter för måltidsverksamheten. Kommunfullmäktige har
beslutat att 5 Mnkr ska sparas på måltidsverksamheten under 2013.
Åtgärder motsvarande 3,3 Mnkr har redan beslutats i
kommunstyrelsen, vilket gör att 1,7 Mnkr återstår.
Särskilt ärende med förslag på åtgärder samt konsekvensbeskrivning
redovisas på kommunstyrelsen den 4 juni 2013.
För övriga verksamheter inom serviceförvaltningens område
beräknas inga budgetavvikelser.
För år 2013 har kommunfullmäktige beslutat att 25 % av inköpta
livsmedel ska bestå av ekologiska alternativ. För perioden januariapril är 20 % av inköpta livsmedel ekologiska.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna delårsbokslutet för april 2013, samt
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
____
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Serviceförvaltningen
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

8

KS.SEF.2012.149.041

§ 125
Komplettering av besparingskrav inom måltidsverksamhetens
område.
Förvaltningschef Anette Lirsjö, kostchef Eva Wrobel, förvaltningschef
Göran Palmér, förvaltningschef Maria Persson och verksamhetschef
Solveig Olsson föredrar ärendet.
För att fullgöra kommunfullmäktiges beslut gällande besparingar
motsvarande 5 mnkr för 2013 samt 7 mnkr för 2014 lades förslag
motsvarande ej ännu beslutad besparing om 1,7 mnkr fram för KSAU
den 2 maj. Förslagen innebär omvandling av
tillagningskök/mottagningskök till serveringskök samt omstrukturering
av tillagningskök inom gymnasieskolan.
Då den konsekvensbeskrivning som Serviceförvaltningen redovisade
på KSAU den 2 maj 2013 kräver ytterligare kompletteringar
beslutades att Kommunledningsförvaltningen tillsammans med
Serviceförvaltningen skulle arbeta fram en heltäckande åtgärdsplan
med redovisning senast på KS den 4 juni.
Gymnasieskolan verksamhetsområde
Kostnadsminskning kan göras inom måltidsverksamheten
motsvarande 0,9 till 1,9 mnkr beroende på val av besparingsförslag,
två förslag redovisas i ärendet.
Barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde
För Serviceförvaltningen innebär omstruktureringen från
tillagningskök till serveringskök inom förskolan en kostnadsminskning
på 2,9 mnkr, helår 2014. Delårseffekt år 2013 blir 1,1 mnkr i
minskade kostnader för Serviceförvaltningen.
Barn- och ungdomsförvaltningen kalkylerar med en kostnadsökning
för motsvarande förändring på 2,95 mnkr, helår 2014.
Konsekvenserna och riskbedömning för föreslagna förändringar finns
beskrivna i ärendet utifrån perspektiven kund, gäst, kvalité och
medarbetare. Konsekvensbeskrivningen är framtagen i samråd och
dialog mellan berörda förvaltningar.
Forts
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§ 125 forts
Komplettering av besparingskrav inom måltidsverksamhetens
område.
Förslag på två alternativa möjligheter till effektivisering.
Alt.1: Stänga Psilanderköket, all produktion och servering av måltider
sker på Läroverket.
Alt.2: Psilanderköket görs om till ett serveringskök och produktionen
förläggs på Läroverkets kök.
I båda alternativen medför förändringen att personalbehovet
sammantaget minskar. Under avsnittet kostnadsindikation finns detta
beskrivet.
Alt. 1
Förslaget innebär att det serveras måltider till 1200 elever i matsalen
(Läroverket). Idag finns det 240 sittplatser i matsalen. Vid en
servering av 1200 elever görs bedömning att behovet av sittplatser
ökar med ca 150 st. Golvytan för detta antal sittplatser är grovt
beräknat ca 160 kvm. För att minska köbildning i matsalen bör också
en ombyggnad och flytt av serveringslinje genomföras, detta för att
skapa möjlighet att servera maten från fyra olika linjer.
Alt. 2
Förslaget innebär att måltiderna serveras som tidigare. Produktion
sker dock inte längre vid Psilanderköket, utan endast i Läroverkets
kök. Då teknisk kapacitet finns för att klara produktion av 1200
måltider vid Läroverkets kök bedöms inga merkostnader uppstå i
form av storköksutrustning. Transportkostnader mellan Läroverket
kök och Psilanderköket kommer dock att uppstå.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 maj 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP), Mats Lindbom (C), Billy
Åkerström (KD) och ordförande yrkar att serviceförvaltningen får i
uppdrag att genomföra besparingar inom gymnasieskolans
verksamhet enligt alternativ 2, samt att ge serviceförvaltningen i
uppdrag att genomföra en besparing med 800 000 kr på
overheadkostnader inom kostenheten.
Patrik Hansson (S) yrkar att serviceförvaltningen får i uppdrag att ta
fram alternativa besparingar i nivå med kommunfullmäktiges beslut.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag,
samt avslag till Börje Dovstads m fl ändringsyrkande. Forts

4 juni 2013

10

§ 125 forts
Komplettering av besparingskrav inom måltidsverksamhetens
område.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns; Den som bifaller att ärendet
ska avgöras i dag röstar ja och den som vill biträda att ärendet ska
återremitteras röstar nej.
Följande röstar ja; Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M),Niklas
Platow (M), Carl-Göran Svensson (M), Börje Dovstad (FP),Sofia
Bothorp (MP), Billy Åkerström (KD) och ordförande.
Följande röstar nej; Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Oscar Dyberg (S),
Yvonne Sandberg- Fries (S) och Bruno Carlsson (SD)..
Följande avstår; Åsa Gyberg Karlsson (V)
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sex nejröster, en avstår att ärendet ska avgöras i dag.
Därefter ställer ordförande proposition på allmänna utskottets förslag
mot Börje Dovstad m fl ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Börje Dovstads ändringsyrkande.
Reservationer
Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra besparingar
inom gymnasieskolans verksamhet enligt alternativ 2, samt
2. att ge serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra en besparing
med 800 000 kr på overheadkostnader inom kostenheten.
___
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Förhandlingschef
Kommundirektör
Akten

11

KS.2010.294.023

§ 126
Förlängning av förordande som förvaltningschef
Avtal om förordnande som förvaltningschef (personalchef) mellan
Anneli Ekström och Karlskrona kommun har tidigare tecknats fram
till och med 2013-04-14.
Jan Lennartsson (M) och Niklas Platow (M) deltar inte i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att Anneli Ekströms avtal om förordnande som förvaltningschef
(personalchef) förlängs fram till och med 2015-04-30.
____
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Länsstyrelsen Kalmar Län
Handläggare
Akten
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KS.2012.472.430

§ 127
Samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för
förvaltningsplan samt samråd med anledning av
Miljöbedömning av åtgärdsprogram, för Södra Östersjöns
vattendistrikt.
Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer går i 6-årscykler. 2009 svarade Karlskrona på
remissen om cykeln 2009-2015. I november 2014 kommer det att gå
ut en ny remiss under sex månader inför förvaltningsplan 2015-2021
och inför arbetet med denna frågar vattenmyndigheten nu om det
finns några frågor av väsentlig betydelse som man behöver tänka
på.
Karlskrona lämnar ett antal kommentarer på de frågor vi bedömer
som viktigast inför nästa sexårscykel och ser fram emot den skarpa
remissen 2014.
När det gäller miljöbedömningen så är det svårt att yttra sig eftersom
skarpa förslag till nästa sexårscykel ännu saknas, och Karlskrona
avstår från att kommentera denna.
Kommentarer
Det är glädjande att se att man har tagit fasta på en del av vad vi
påpekade i förra remissvaret, framför allt vad gäller det ökande
problemet med brunifiering (ökade halter av humus och/eller järn och
manganföreningar) i våra vatten. Det anges i arbetsprogrammet
som ett problem som behöver utredas vidare, och Karlskrona
rekommenderar starkt att resurser satsas på detta. Bland annat är
vår största dricksvattentäkt, Lyckebyån, drabbad av en ökande
brunifiering. Det har också naturligtvis stora konsekvenser för
organismerna som lever i vattendragen/sjöarna (och även havet).
Det viktigaste för att få arbetet med att rädda våra vatten att fungera
är att samverkan sker mellan aktörer på alla nivåer, framför allt
regionalt/lokalt. Ett särskilt kapitel i förslaget behandlar detta. Vi
tycker dock inte att man når ända fram. Det har byggts upp ett antal
nätverk för samverkan, men kontakten mellan dessa nätverk
behöver förbättras. Länsstyrelsen har ansvaret för att samordna
arbetet på avrinningsnivå, men rollen är otydlig. Forts
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§ 127 forts
Samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för
förvaltningsplan samt samråd med anledning av
Miljöbedömning av åtgärdsprogram, för Södra Östersjöns
vattendistrikt.
Vi föreslår att länsstyrelsen får medel från vattenmyndigheten för att
bygga nätverk mellan framför allt vattenråden, kommunerna,
länsstyrelsen, skogsstyrelsen med flera myndigheter. Det behövs en
gemensam mötesplats för representanter från de olika
nätverken/myndigheterna/organisationerna för att diskutera frågorna
kring hur vattenresurserna uppnår en gynnsam status.
Förhoppningsvis leder detta till nya samverkansformer som
effektiviserar vattenarbetet.
Vi diskuterade också i vårt förra remissvar hur
miljökvalitetsnormerna var tänkta att tillämpas. De domar och beslut i
de här frågorna som hittills förekommit visar på att tillämpningen av
miljökvalitetsnormerna spretar och att någon rättspraxis inte finns än.
Vi vidhåller vår uppfattning att tills normerna blir klart definierade och
allt underlagsmaterial är kvalitetssäkrat ska de uppfattas som
riktvärden, och inte gränsvärden.
Det är fortfarande oklart exakt vilken roll kommunerna ska ha samt
vad som i så fall blir kommunens uppgift inom miljöövervakningen av
vattenstatusen i distriktet, samt hur detta i så fall ska finansieras. Det
föreslås att Polluter Pays Principle ska användas för att finansiera
arbetet, och det låter rimligt men behöver naturligtvis preciseras
ytterligare.
Man frågar också om de fem prioriterade områdena övergödning,
dricksvattenförsörjning, miljögifter, vandringshinder och vattenbrist i
förändrat klimat ger en rättvisande bild av vattendistriktets största
utmaningar. Detta ligger väl i linje med Karlskrona kommuns
uppfattning. Frågan om det kan finnas synergieffekter mellan olika
problem, tex miljögifter, överfiske och övergödning behöver också
utredas närmare. Fågeldöden utmed Blekinges kust väntar till
exempel fortfarande på en förklaring.
Ett problem är alla gamla vattendomar, som inte längre fyller någon
egentlig funktion, men som försvårar arbetet med att komma tillrätta
med miljöproblemen. Att se över lagstiftningen på den här punkten
behöver också prioriteras.
Det står klart att arbetet med att förbättra statusen i våra vatten
måste skruva upp farten om de målår som anges i vattendirektivet
ska kunna nås. Karlskrona är en av landets ekokommuner och ser
fram emot att vara en part i det fortsatta arbetet! Forts
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§ 127 forts
Samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för
förvaltningsplan samt samråd med anledning av
Miljöbedömning av åtgärdsprogram, för Södra Östersjöns
vattendistrikt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända in det till
Vattenmyndigheten som svar på remissen.
_____
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KS.2013.163.007

§ 128
Förslag till yttrande över revisorernas granskning av
investeringspolicyns efterlevnad
Revisorerna har i rapport daterad 5 mars 2013 redovisat sin
granskning av investeringspolicyns efterlevnad. Rapporten har ställts
till tekniska nämnde respektive kommunstyrelsen för yttrande.
Revisorerna har formulerat nedanstående rekommendationer
grundat på granskningens observationer.
Kommunledningsförvaltningens svar/synpunkter/ställningstagande
redovisas i direkt anslutning till respektive rekommendation.
Inledningsvis vill Kommunledningsförvaltningen mer översiktligt
framföra att förvaltningen i allt väsentligt inte har någon annan syn på
de olika bakgrunderna respektive observationer som ligger till grund
för revisorernas rekommendationer. I något fall delar emellertid inte
förvaltningen revisorernas uppfattning om åtgärd, se mer nedan.
Med bakgrund i de identifierade bristerna bör kommunstyrelsen och
tekniska nämnden omgående vidta åtgärder för att säkerställa att
riktlinjerna för investeringar följs
Kommunledningsförvaltningens kommentar
Kommunledningsförvaltningen kommer att anordna en gemensam
genomgång med förvaltningschefer och berörda controllers i syfte att
skapa en bättre och genomgripande kunskap om riktlinjernas
innehåll och krav, samt en gemensam syn på hur riktlinjerna ska
tolkas och tillämpas. Eftersom merparten av kommunens
investeringar hanteras inom tekniska förvaltningen kommer
ytterligare medarbetare från den förvaltningen att beröras.
Vi rekommenderar vidare en allmän informationsinsats för
medarbetare med investeringsansvar om investeringsriktlinjerna och
dess innehåll
Kommunledningsförvaltningens kommentar
Se ovan
Vidare rekommenderar vi en gemensam dokumentmall som
säkerställer att all obligatorisk information enligt riktlinjerna ingår i
beslutsunderlaget.
Forts
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§ 128 forts
Förslag till yttrande över revisorernas granskning av
investeringspolicyns efterlevnad
Kommunledningsförvaltningens kommentar
Kommunledningsförvaltningen har för sin egen del tidigare kunnat
konstatera att det saknas inte bara en mall enligt revisorernas
observation, utan därtill saknas även gemensamma riktlinjer för hur
investeringskalkyler som beslutsunderlag ska upprättas. I så måtto
har förvaltningen redan påbörjat arbetet med att upprätta rutiner och
kalkylmodeller, och i detta ingår att säkerställa att all väsentlig
information för att kunna bedöma och beräkna effekter av en
investering, eller för olika alternativ, finns med i underlaget.
Se över rutinerna som bestämmer tidpunkten för när investeringen är
tagen i bruk och när den ska aktiveras och börja generera
avskrivningar
Kommunledningsförvaltningens kommentar
Av Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun framgår när en
investering ska aktiveras och därmed börja generera
avskrivningskostnader. Den ytterligare tydlighet i hur riktlinjerna ska
tillämpas infogas lämpligen i den ovan nämnda informationsinsatsen
Överväga att organisera ett investeringsråd som kan bidra till ökad
samordning av olika verksamheters investeringsbehov samt arbeta
för ökad följsamhet till investeringsriktlinjernas innehåll och krav
Kommunledningsförvaltningens kommentar
Kommunledningsförvaltningen bedömning är att något sådant råd
inte behövs. I kommunen finns en stratetisk lokalförsörjningsgrupp
vars syfte är att samordna och gemensamt bedöma den kommunala
verksamhetens behov av lokaler. Inom IT-området finns ett s.k.
förändringsråd respektive ett beslutsråd till vilka investeringar inom
IT-området (främst kanske programvaror) ska hänföras. Genom
dessa ”råd” täcks stora delar av för kommunens stora utgiftsposter
in. I övrigt är det främst i budgetberedningen som den i ett
helhetsperspektiv erforderliga bedömningen och prioriteringen av
investeringar sker.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att yttra sig över revisorernas granskning av investeringspolicyns
efterlevnad i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
____
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Finanschef
Akten

17

KS.2011.127.045

§ 129
Finansrapport april 2013 från internbanken.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona
Kommun” framgår att månadsrapportering avseende den finansiella
verksamheten ska levereras till KSAU samt kommunstyrelsen senast
nästkommande månad med undantag för juni som rapporteras i
augusti månad.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som
kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad
nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all
upplåning och utlåning i kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende april
månad 2013.
____
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Revisionen
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KS.2012.60.041

§ 130
Uppföljning per april 2013.
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
Controller Helena Cedergren och personalspecialist Henrik Sundihn
föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen beräknar uppvisa
ett resultat för verksamheterna 2013 med +35,4 Mnkr. Utfallet för
perioden uppgår till +8,3 Mnkr. Budgetramen för 2013 uppgår till
191,5 Mnkr exklusive sparbeting.
Förskjutning av investeringar resulterar i ett överskott av driftmedel
2013. Kommunledningsförvaltningen beräknar lämna tillbaka ca 1
Mnkr 2013 den kostnaden uppkommer istället under 2015.
Kollektivtrafiken beräknas redovisa ett överskott på 34,4 Mnkr 2013.
Överskottet kommer från att Karlskrona kommun har valt att lösa upp
hela sin andel av obeskattade reserver 2013, återbäring 2012 och att
ägarbidraget har sänkts på grund av försening av trafikstarten med
tåg på delen Karlskrona-Emmaboda.
Under kommunstyrelsen ligger sparbeting på totalt 9,5 Mnkr.
Sparbetingen är i form av översyn av nämnds- och
förvaltningsstruktur om 1,5 Mnkr, minskad nettokostnad hamnbolag
2,5 Mnkr, effektivisering administration 3 Mnkr och
lokaleffektivisering 2,5 Mnkr (totalt 5 Mnkr, 2,5 Mnkr är utdelat till
förvaltningarna). Prognosen är att 2,5 Mnkr av sparbetingen kommer
att uppnås 2013 vilket resulterar i en avvikelse mot budget på - 7
Mnkr 2013.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att godkänna uppföljningen för april månad 2013, samt
2. att lämna uppföljningen till revisionen
____
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KS.2013.156.130

§ 131
Förlag till yttrande över betänkandet av ”utredningen om ett
effektivare arbete mot främlingsfientligheten –
Främlingsfienden inom oss” (SOU 2012:74).
Karlskrona kommun har från Arbetsdepartementet erhållit rubricerad
utredning på remiss.
Regeringen beslutade den 5 maj 2011 att tillkalla en särskild utredare
med uppgift att föreslå hur arbetet mot främlingsfientlighet och
liknande former av intolerans kan effektiviseras (dir 2011:39). Förre
statsrådet Bengt Westerberg utsågs som särskild utredare.
Betänkandet överlämnades den 9 november 2012.
Utredaren ska:
1.
Undersöka varför främlingsfientliga attityder uppstår och
faktorer som kan vara gynnsamma för dessas framväxt.
2.
Sammanställa den kunskap som finns om främlingsfientliga
och intoleranta attityder i samhället.
3.
Kartlägga på vilket sätt främlingsfientliga budskap ges
spridning och vilka grupper som är måltavla för budskapen.
4.
Kartlägga arbetet mot främlingsfientlighet och i den mån det
är möjligt analyser effekterna
5.
Sammanställa den kunskap som finns om hur man i skolan
kan motarbeta främlingsfientlighet
6.
Föreslå åtgärder och utreda behovet av ett samlat ansvar
för det offentligt understödda arbetet och vid behov lämna förslag till
hur det kan organiseras
Utredaren har kommit fram till tio förslag till åtgärder.
1.
Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppdrag att följa och
analysera utvecklingen av arbetet mot rasism m m förstärks. DO
ska vara en pådrivande kraft och kunskapsbas.
2.
Det ska finnas minst en antidiskrimineringsbyrå i varje
län/region. Det föreslås att länsstyrelserna får i uppdrag att
säkerställa detta.
3.
Forum för levande historia (FLH) får i uppdrag att informera
om islamofobi.
4.
FLH får i uppdrag att informera om främlingsfientlighet i
Sveriges moderna historia.
Ungdomsstyrelsen får i
uppdrag att ge projektstöd till organisationer som motverkar
främlingsfientlighet på nätet.
Forts
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§ 131 forts
Förlag till yttrande över betänkandet av ”utredningen om ett
effektivare arbete mot främlingsfientligheten –
Främlingsfienden inom oss” (SOU 2012:74).
5.
En s k quick response-funktion får ett långsiktigt statligt
stöd för att bevaka medierna angående invandrare, integration och
främlingsfientlighet.
6.
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)
får i uppdrag att inför nästa forskningspolitiska proposition göra en
utvärdering av pågående forskning inom området Internationell
Migration Etniska Relationer (IMER) och bedöma om ytterligare
satsningar bör ske.
7.
Skolverket genomför i samverkan med högskolor en
satsning på lärarlyft i mänskliga rättigheter. Lärarna har en central
roll i det förebyggande arbetet och måste få ökat stöd i sitt arbete.
Satsningen syftar till att öka både sakkompetens och
metodkunskap.
8.
Skolinspektionen får i uppdrag att redovisa hur attityder till
främlingsfientlighet och andra formerer av intolerans utvecklas och
hur arbetet mot främlingsfientlighet fortlöper i skolorna.
9.
Regering och SKL kommer överens om att rekommendera
att hatbrott tas upp i de lokala brottsförebyggande råden samt att
regeringen uppdrar åt berörda att förbättra statistiken.
Synpunkter på utredningens förslag
Karlskrona kommun anser att betänkandet är mycket bra på flera
olika sätt. Förslagen klargör och förtydligar rollerna och uppdragen
för involverade myndigheter på ett bra sätt. Positivt är också att
Länsstyrelserna föreslås få i uppdrag att säkerställa att det finns
minst en antidiskrimineringsbyrå i varje län, med tanke på att
Blekinge idag saknar en sådan.
Karlskrona, liksom övriga Sverige, är i dag alltmer en del av en
globaliserad värld. I allt högre utsträckning möter vi barn och vuxna
från andra delar av världen. Skolan har en central roll i samhället och
arbete mot främlingsfientlighet är en prioriterad del av skolans
värdegrundsarbete. Principen om icke-diskriminering och principen
om barnets bästa är vägledande för skolans värdegrund och
målsättning och har förstärkts i nya Skollagen.
Skolans arbete mot främlingsfientlighet är viktigt också ur ett
barnrättighetsperspektiv. FN:s konvention om barnets rättigheter
stadgar att varje barn inom ett lands jurisdiktion, dvs. som befinner
sig inom landets gränser, omfattas av konventionen. Forts
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§ 131 forts
Förlag till yttrande över betänkandet av ”utredningen om ett
effektivare arbete mot främlingsfientligheten –
Främlingsfienden inom oss” (SOU 2012:74).
Vi ser det som positivt att utredningens förslag tar sin utgångspunkt i
redan initierade arbetsformer, t ex skolornas ansvar för ett
strukturerat arbete för likabehandling, men också att förslaget lyfter
behovet av långsiktighet, konkret lokal förankring och – inte minst –
barns/elevers delaktighet. Vi vill ansluta oss till utredarens
bedömning att utvecklingen av respekt och tolerans, som i alla
värdegrundsfrågor, handlar mer om att utveckla ett normkritiskt
förhållningssätt än om att formulera normer.
I utredningen lyfts vikten av källkritik och kritiskt tänkande fram. Att
kombinera källkritik (språkligt och vetenskapligt) med
ämnesområdena mänskliga rättigheter, yttrande- och åsiktsfrihet,
historia, samhällskunskap och kultur blir en fantastisk
tvärvetenskaplig undervisning.
Vi instämmer i utredningens framtagna preciserade förslag, och vill
särskilt kommentera förslagen nr 8 och 9.
Förslag 8
När det gäller skolans verksamhetsområde är det avgörande att
värdegrundsarbetet utgår från ett barnperspektiv och att det ger
utrymme för de ömsesidiga utmaningar mellan vuxna och
barn/ungdomar som är centrala för utvecklingen av en hållbar
värdegrund. Här är lärarens kompetens och professionalitet den
viktigaste resursen. Förslaget om ett ”Lärarlyft” om mänskliga
rättigheter, dvs en särskilt skapad fortbildning på god vetenskaplig
grund, är som vi ser det en bra metod att förstärka och utveckla
denna resurs.
Förslag 9
För att nå en långsiktighet krävs en fortlöpande uppföljning och
utvärdering, såväl på lokal och regional som på nationell nivå. Här
kan det vara svårt att synliggöra de kvalitativa värden, som
utredningen lyfter fram. Därför är ett direkt uppdrag till
Skolinspektionen för denna fråga, i enlighet med utredningens
förslag, motiverad. Att även Skolinspektionen får detta med
främlingsfientlighet i undervisningen som ett klart uttalat mål för
inspektion är mycket bra.
Allt detta sammantaget gör att ämnet främlingsfientlighet kan
behandlas utifrån elevens horisont, och inte som idag mest utifrån
vuxenvärldens normer, värderingar och tolkningar. Forts
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§ 131 forts
Förlag till yttrande över betänkandet av ”utredningen om ett
effektivare arbete mot främlingsfientligheten –
Främlingsfienden inom oss” (SOU 2012:74).
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att tillstyrka betänkandet av utredningen om ett effektivare arbete
mot främlingsfientligheten – Främlingsfienden inom oss” (SOU
2012:74), samt
2. att i övrigt ge Arbetsdepartementet tillkänna vad
Kommunledningsförvaltningen anfört.
____

4 juni 2013
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KS.2012.306.550

§ 132
Strategisk dispositionsplan för markytor inom Verkö hamn- och
industriområde
Enligt § 51 p 4 i kommunstyrelsens allmänna utskotts
sammanträdesprotokoll KS 2012.306.550 per den 26 mars 2013, så
skall en strategisk dispositionsplan för markytor tas fram tillsammans
med övriga aktörer på Verkö, och fastställas av kommunstyrelsen i
juni 2013, bilaga 1.
Strategisk dispositionsplan framtagen i nära samarbete med Stena
Line, Karlskrona Baltic Port, ABB HVC och Roxtec framgår av bilaga
2. Inom ramen för planens framtagande har även dialog och
informationsmöte genomförts med Verkö byalag och
Naturskyddsföreningen.
Planens bakgrund och syfte
Verkö hamn- och industriområde har under decennier genomgått en
successiv omvandling från oexploaterad mark till
verksamhetsområde för tung industri- och hamnändamål. Området är
idag ett blomstrande industriområde där befintliga aktörer behöver
ytterligare mark för att kunna möta efterfrågan på sina produkter.
I norra delen av verksamhetsområdet planerar ABB en omfattande
utbyggnad samtidigt som man har förvärvat fastigheten söder om
Verkövägen där Flextronics tidigare bedrev verksamhet. I östra delen
av området har företaget Roxtec utökat sin verksamhet genom
ytterligare markförvärv.
Karlskrona hamn är av Sjöfartsverket utpekat som riksintresse, där
färjetrafiken till Polen är särskilt utpekad. Karlskrona hamn är i
dagsläget klassad som en TEN-T, Kategori A-hamn och ingår som
en viktig nod i såväl den Bottniska transportkorridoren som BalticLink korridoren ner till Adriatiska havet via Polen. Med
färdigställandet av elektrifieringen av industrispåret ner till Verkö
samt etableringen av en mindre kombiterminal norr om Verkövägen
ges förutsättningar för en utökad hantering av förarlösa
godstransporter över kaj.
Forts
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§ 132 forts
Strategisk dispositionsplan för markytor inom Verkö hamn- och
industriområde
Inom Verkö hamn bedriver Stena Line rederiverksamhet med för
närvarande två avgångar per dag till Gdynia i Polen. Stena Line som
är värdens största färjerederi ser möjligheter och efterfrågan på att
inom ett antal år trafikera Östersjöområdet med ytterligare en
färjelinje från Karlskrona, för att kunna möta efterfrågan på
godstransporter.
I samband med Nord Streams pågående utbyggnad av gasledning i
Östersjön mellan Ryssland och Tyskland, har Karlskrona kommun
periodvis upplåtit ytor (ca 9 ha) i Verkö hamn för tillfälligt upplag av
de gasrör som läggs i havet. Karlskrona kommun har under 2012
återigen fått en förfrågan från Nord Stream om att få arrendera mark i
hamnen på Verkö, för upplag av gasrör under kommande
byggperiod.
Inom södra delen av verksamhetsområdet bedriver det av Karlskrona
kommun och Stena Line samägda bolaget Karlskrona Baltic Port
stuveriverksamhet. Befintliga verksamheters sammantagna behov av
utveckling inom södra Verkö, har resulterat i ett gemensamt behov
av en översyn av såväl iordningsställda som detaljplanelagda ytor
och för mark och vatten inom området. Målsättningen är att samtliga
aktörers anspråk långsiktigt ska kunna tillgodoses och att eventuella
konflikterande markanspråk under en övergångsperiod ska kunna
hanteras så bra som möjligt.
Syftet med föreliggande utredning är sålunda att hitta en såväl
kortsiktig som långsiktig lösning av nuvarande och framtida ytbehov
på södra Verkö, som kan skapa förutsättningar för ett livskraftigt
verksamhetsområde av regional betydelse.
Huvudfokus i uppdraget har varit att upprätta dispositionsplaner för
kort respektive lång sikt för södra Verkö baserat på verksamheternas
utvecklingsbehov.
Planens slutsatser
Verkö Hamn kommer med en förädlad infrastruktur att vara en viktig
länk i godskorridoren mellan Adriatiska havet och Skandinavien och
stärka riksintresset Karlskrona hamn.
Verksamheterna på Verkös samlade behov på expansion kommer
innebära behov av utfyllnader av vattenrum, behov som är vitala och
nödvändiga för kommunens utveckling och som identifierats sedan
årtionden tillbaka.
Forts
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§ 132 forts
Strategisk dispositionsplan för markytor inom Verkö hamn- och
industriområde
Höga naturvärden i området bedöms kunna säkerställas genom bl.a.
införande av skyddszoner mellan verksamhets- och naturområden.
Verkö hamn- och verksamhetsområde har förutsättningar att
utvecklas till en mötesplats där världsledande teknik, hållbara
transporter och hållbar energiproduktion går hand i hand med unika
naturupplevelser.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 maj 2013 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att bilderna på första sidan och på sidan 49
uppdateras för att tydliggöra skyddszonen.
Ordförande och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag samt Sofia Bothorps tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att anta dokumentet ”Utvecklingsplan för södra Verkö –
Östersjöns nav”
2. att dokumentet skall utgöra underlag för del av strategin för Verkö
och ansökan om miljötillstånd för utfyllnad av Långa Lisa och
Solviken, samt
3. att bilderna uppdateras för att tydliggöra skyddszonen.
_____

4 juni 2013
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KS.2012.306.550

§ 133
Plan för tillskapandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder
för äldre.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 mars 2013, § 31
hemställt att kommunstyrelsen beslutar att utse en politiskt
sammansatt styrgrupp som representerar berörda nämnder för att
leda arbetet med att utveckla boendeformer för seniorer, att tillsätta
en arbetsgrupp bestående av representanter från berörda
förvaltningar, Kommunala pensionärsrådet, Karlskrona
Seniorhusförening, Karlskronahem och fastighetsägarorganisationer
att genomföra behovsanalyser och skapa underlag för planering av
senior- och trygghetsboende, att uppdra till ovannämnd arbetsgrupp
att ta fram underlag för planering av senior/trygghetslägenheter i
kommunen, samt att uppdra till ovannämnd arbetsgrupp att ta fram
förslag som underlättar för fastighetsägarna att genomföra åtgärder
som förbättrar tillgängligheten i befintliga bostäder och
boendemiljöer.
Planens syfte är att ge underlag för tillskapandet av seniorbostäder
och trygghetsbostäder för äldre i Karlskrona.
Äldrenämnden har uppmärksammat behovet av bra och tillgängliga
bostäder för äldre personer redan i Framtidsprogrammet för äldre
från 2008. Med denna som bakgrund har äldreförvaltningen gjort en
förstudie under 2011 – 2012 kring det goda boendet, inom ett
nationellt utvecklingsarbete Bo bra på äldre dar.
Parallellt med äldrenämndens och äldreförvaltningens arbete har
kommunfullmäktige gett äldrenämnden i uppdrag att ta fram en ”plan
för tillskapandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för äldre”.
Plan för tillskapandet av seniorboende och trygghetsboende för äldre
samt ett förslag till riktlinjer för trygghetsboende i Karlskrona finns
bifogade.
Forts
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§ 133 forts
Plan för tillskapandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder
för äldre.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att utse en politiskt sammansatt styrgrupp som representerar
berörda nämnder för att leda arbetet med att utveckla boendeformer
för seniorer.
2. att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från
berörda förvaltningar, Kommunala pensionärsrådet, Karlskrona
Seniorhusförening, Karlskronahem och fastighetsägarorganisationer
att genomföra behovsanalyser och skapa underlag för planering av
senior- och trygghetsboende.
3. att uppdra till ovannämnd arbetsgrupp att ta fram underlag för
planering av senior/trygghetslägenheter i kommunen, samt
4. att uppdra till ovannämnd arbetsgrupp att ta fram förslag som
underlättar för fastighetsägarna att genomföra åtgärder som
förbättrar tillgängligheten i befintliga bostäder och boendemiljöer.
_____

4 juni 2013
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KS.2012.383.225

§ 134
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar.
Tekniska nämnden har hemställt att kommunstyrelsen beslutar att
meddela investeringstillstånd för 3 440 000 kronor avseende
energieffektiviseringar samt att investeringsutgiften täcks genom
ianspråktagande av 3 440 000 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 20122016, 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 omfattar 7 energieffektiviseringsprojekt
på totalt 3,4 mnkr. Tekniska nämnden har i sin kalkyl använt sig av
de till objekten knutna energislagskostnaderna vilket ger en
snittkostnad om 0,77 kr/kWh. Besparingseffekten i form av minskade
energikostnader beräknas till 413 750 kWh, eller ca 320 tkr årligen.
Därutöver tillkommer ytterligare effekter i form av minskade
underhållskostnader och/eller minskade fasta anläggningskostnader
motsvarande 53 tkr årligen. D.v.s. totalt beräknas investeringen ge
en årlig kostnadsreducering om 373 tkr.
Investeringens kapitalkostnader under kalkyltiden på 15 år (den
ekonomiska livslängen varierar med mellan 15 och 25 år) och med
en kalkylränta om 2,90 % beräknas till ca 4,1 mnkr. Forts

4 juni 2013

29

§ 134 forts
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
Följaktligen skulle investeringen ge en avkastning under kalkyltiden
på 2,83 %.
En höjning av kostnadsnivån samt räntenivån med 1 procentenhet
ger en avkastning om 2,47 % och en sänkning med 1 procentenhet
ger en avkastning om 3,19 %.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att investeringsutgiften 3 440 000 kronor finansieras ur 2013 års
investeringsram för fastighetsverksamheten, samt
2. att samtidigt bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för
detta projekt.
_____
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KS.2013.276.170

§ 135
Förslag till utvärdering av Räddningstjänstförbundet Östra
Blekinge
Räddningstjänstförbundet bildades den 1 juni 2000. Någon
övergripande utvärdering utifrån medlemskommunernas perspektiv
avseende vilka effekter förbundet fått på
räddningstjänstverksamheten har inte vid något tillfälle genomförts.
Bakgrunden till bildandet
Av de handlingar som förelåg vid bildandet av förbundet framgår att
bildandet av kommunalförbundet skulle bidra till ett mer effektivt
resursutnyttjande i såväl administration som i den operativa driften.
Samverkan skulle innebära en sammantagen kompetenshöjning. I
utbildning, övning och förebyggande arbete förutspåddes synergier.
Vidare talades om fördelar i ledningsstruktur, specialfordon och
specialister.
Ekonomin skulle utvecklas på ett positivt sätt så att
kostnadsutvecklingen skulle begränsas.
I förarbetet argumenterades också för att en gemensam organisation
skulle ge en effektivare beslutsprocess.
Samtidigt togs också farhågor upp som längre beslutsvägar,
svåröverskådlighet, informationsfördröjningar, ”kommunalt
utanförskap”, reducerat demokratiskt inflytande, samt negativa
personalreaktioner.
Förbundets ändamål
Av förbundsordningen framgår bland annat att förbundet har till
ändamål att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt arbeta för att
ge, med hänsyn till lokala förhållanden, likvärdiga förutsättningar
inom hela det geografiska området.
För ändamålet ska organiseras en för båda kommunerna gemensam
räddningstjänst, och för varje mandatperiod ska fastställas ett
handlingsprogram.
Förbundet ska också på begäran delta eller leda planeringsarbetet
för hantering av extraordinära händelser i respektive kommun och på
begäran biträda krisledningsnämnderna i dess arbete.
Kostnadsfördelning
Sedan förbundet bildades har kostnaderna fördelats enligt följande:
Karlskrona kommun, 61,5%.
Forts
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§ 135 forts
Förslag till utvärdering av Räddningstjänstförbundet Östra
Blekinge
Ronneby kommun, 38,5%
Till grund för kostnadsfördelningen låg respektive kommuns kostnad
för att driva verksamheten innan förbundet bildades.
Bidraget kan genom avtal mellan medlemmarna viktas på ett annat
sätt.
Medlemmarnas samråd om budget
Förbundets direktion har att, senast i september varje år, genomföra
samråd med kommunerna.
Utvärderingens omfattning
Utvärderingen ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning
som de intentioner som förelåg vid bildandet av förbundet har infriats.
Särskild ska följande belysas:
 Vilka effekter har uppnåtts i ledningsfunktionerna, dels i det
löpande arbetet, dels i det strategiska framåtsyftande arbetet,
dels vid insatser.
 Vilka administrativa fördelar har uppnåtts.
 I vilken utsträckning och vilka fördelar som kan påvisas
avseende samutnyttjade resurser; personellt och materiellt.
 Bedöms förutsättningarna likvärdiga, med hänsyn tagen till
lokala förhållanden, i båda kommunerna.
 Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut?
- Sammantaget
- Geografiskt med en avstämning mot fördelningstalen
- Hur har kostnaderna utvecklats jämfört med övriga länet och
kommuner med liknande struktur.
 Finns det åtgärder som kan effektivisera kommunernas
räddningstjänstverksamhet utan, eller med ringa, påverkan för
medborgarna.
 Hur ser samspel ut mellan medlemskommunerna och
räddningstjänstförbundet i strategiska frågor och andra frågor
av vikt.
 Finns det några väsentliga skillnader i förbundets relation till
respektive kommun.
 En sammanfattande analys med förslag till eventuella åtgärder
och förändringar.
Forts
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§ 135 forts
Förslag till utvärdering av Räddningstjänstförbundet Östra
Blekinge
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att genomföra en utvärdering av finansiering och den verksamhet
som bedrivs inom Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge. Detta
under förutsättning att Karlskrona/Ronneby kommun fattar
motsvarande beslut, samt
2. att utvärderingen finansieras med max 100 tkr ur
kommunstyrelsens projektbudget.
_____
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KS.2013.257.253

§ 136
Försäljning av tomt för särskilt boende inom del av
Spandelstorp 5:4, Västra Gärde
Inom exploateringsområdet Västra Gärde, vilket är beläget mellan
Spandelstorp och Hässlegården, finns ett par kvarter avsedda för
radhus, där också möjlighet finns att uppföra särskilda boenden.
Inom handikappomsorgen har behov uppstått av uppföra ett nytt
särskilt boende med 6 platser. En av tomterna i Västra Gärde har
ansetts lämplig för detta boende.
Tekniska förvaltningen har genom anbudsförfarande handlat upp en
operatör som kan bygga och äga boendet vilket kommunen avser
hyra. Man har också tecknat ett hyresavtal med operatören, och
vidare är man överens om byggnadens utformning mm och
byggnadslov är beviljat.
Avsikten är att inflyttning i boendet kan ske i början på 2014.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till köpeavtal
för tomten inom Västra Gärde med denne operatör som är IMSE
Fastighets AB (556533-1898) Norra Smedjegatan 52, Karlskrona.
Köpeavtalet är avhängigt att projektet genomföres enligt beviljat
bygglov och att tecknat hyresavtal fullföljs. Priset på marken som är
satt till 1 225 000 kr är fastställt genom en extern värdering, och har
ingått som förutsättning i tekniska förvaltningens anbudsförfarande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att försälja del av Spandelstorp 5:4 såsom tomt för särskilt boende
till IMSE Fastighets AB (556533-1898) för en miljon
tvåhundratjugofemtusen kronor (1 225 000 kr) enligt upprättat
köpeavtal.
____
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KS.2012.390.041

§ 137
Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn,
kap 19.1.
Ledamot Börje Dovstad (FP) anmäler jäv och lämnar sammanträdes
lokalen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 april 2013, § 32
hemställt att kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa 2013 för
fasta båtplatser i Tallebryggans hamn i enlighet med upprättat
förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 13 januari 2013 § 13 om tekniska
nämndens taxor. Nedan redovisas förslag till ändring i kap 19.1 i
gällande taxa för 2013.
Den 1 januari 2013 tog Karlskrona kommun över ca 200 båtplatser
som tidigare hyrts ut av Tallebryggans båtklubb. Båtplatsavgiften
som Tallebryggans båtklubb tagit ut av sina medlemmar har baserats
på breddmeterpris exklusive moms (ideell förening är inte
momspliktig verksamhet).
Karlskrona kommun har däremot använt sig av ett enhetspris per fast
båtplats.
Förslaget till taxeändring anpassas till Tallebryggans avgiftsmodell
med ett á-pris per meter brygga som hyrs ut.
Ny taxa för 2013 föreslås bli 787,50 kr/bryggmeter inklusive moms
och är intäktsneutralt för kommunen. Tillkommande kostnad för
Tallebryggans medlemmar är momsen eftersom kommunal uthyrning
är skattepliktig verksamhet.
Samråd har skett med Tallebryggans båtklubb.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn i
enlighet med upprättat förslag.
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KS.2012.486.105

§ 138
Internationell samverkan med Chuxiong City, Yunnan
Province P.R.China
Under hösten 2012 har utbildningsförvaltningen erhållit medel från
ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) för ett
utvecklingsprojekt med Kunming, Yunnan, Kina. Syftet är att
utveckla samverkan inom utbildning och kultur.
I samband med en resa till Kunming i december 2012 framfördes
från kinesisk sida ett önskemål om att teckna ett kommunalt
partnerskap mellan Karlskrona och Chuxiong City. Kommunalt
Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom
resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande
och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade
samarbetsländer och i Sverige till nytta för både parter. Det
kommunala partnerskapet undertecknades den 14 mars 2013 i
Karlskrona av båda parter. Avtalet behöver fastställas av
kommunfullmäktige hos båda parter för att bli giltigt.
Enligt riktlinjer från ICLD ska det finnas en styrgrupp kopplat till det
kommunala partnerskapet med representanter från båda partner. I
denna styrgrupp ska det finnas företrädare för politisk ledning och
från oppositionen samt ledande tjänstemän. Varje part ska utse en
samordnare. En ersättare för samordnaren ska utses.
Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som garant för en
lokal förankring. Styrgruppen bör träffas två gånger per år, en gång
i Karlskrona och en gång i Chuxiong City.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna det föreslagna samarbetsavtalet med Chuxiong,
Yunnan, China, samt
2. att besluta att kommunstyrelsen ordförande, kommunstyrelsens
2:e vice ordförande, kommundirektören, förvaltningschefen för
kulturförvaltningen, förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen
och Ann-Christin Bohman ska vara kommunens representanter i
den gemensamma styrgruppen med Chuxiong City samt besluta
att ge styrgruppen mandat att utser val av samordnare och
ersättare till samordnaren inbördes.
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KS.2008.968.105

§ 139
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia
stad för åren 2013 - 2015
Karlskrona kommun och Gdynia stad är vänorter sedan 1990. För att
konkretisera vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de
båda vänorterna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona
kommun och Gdynia stad för åren 2013 - 2015.
____
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KS.2013.207.041

§ 140
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Ekonomichef Per Jonsson, HR-chef Anneli Ekström och VD
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde föredrar ärendet.
Kommunens resultat på årsbasis beräknas enligt prognos baserat på
utfall efter första tertialet uppgå till – 42,3 mnkr. Jämfört med
prognostiserat resultat efter februari månad innebär det en förbättring
med knappt 11 mnkr.
Förändringar i förhållande till prognos efter februari månad som
bidrar till förbättrat prognostiserat resultat kan främst härledas till en
ny post i form av återbäring från Kommuninvest om 17,9 mnkr, en
viss förbättring av skatter och statsbidrag med ca 2 mnkr samt att
Handikappnämnden förbättrar sin tidigare beräknade negativa
avvikelse mot budget från – 9 till – 2,0. Därtill redovisas mindre
förbättringar inom finansverksamheten, t.ex. ett något förbättrat
räntenetto.
Samtidigt som resultatet förbättras inom dessa områden redovisas
försämringar inom andra. Förändringar av RIPS-räntan innebär en
ökad kostnad för uppräkning av pensionsskulden med 10 mnkr.
Äldrenämndens prognos försämras från – 24 mnkr i februari månad
till – 29 mnkr i april månad och Socialnämndens från – 14 till – 19
mnkr. Äldrenämndens och Socialnämndens prognoser innefattar inte
beräknade effekter av de åtgärder som på förvaltningsnivå planeras
att bli vidtagna under 2013.
Skrivelser/framställningar från nämnder
Äldrenämnden har vid sammanträde 22 maj beslutat om vissa
kostnadsreducerande respektive intäktshöjande åtgärder som på
årsbasis kommer att minska nämndens nettokostnad med ca 18
mnkr. Den bedömda effekten av dessa åtgärder i 2013 års
verksamhet är inte beaktade i nämndens prognos.
Socialnämnden har behandlat dåvarande förvaltningschefens förslag
till åtgärder men ännu inte tagit någon direkt ställning vilket innebär
att prognosen ej påverkats i det här läget. Forts
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§ 140 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Efter februari respektive mars månads rapporter har
Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden tillställt
Kommunstyrelsen och/eller Kommunfullmäktige skrivelser med
anledning av respektive nämnds vid dessa tillfällen prognostiserade
avvikelser mot budget.
Handikappnämnden har i beslut § 16/2013 hemställt till
Kommunfullmäktige om en utökad nettoram 2013 med 9 mnkr. Vid
nämndens behandling i maj av tertialrapporten har hemställan sänkts
till 2 mnkr.
Äldrenämnden har vid sammanträde 24 april, § 45 tillskrivit
kommunstyrelsen om att nämnden inte kommer att kunna genomföra
sina uppdrag inom ”given ekonomisk ram”. Därtill har nämnden i
samma beslut dels påtalat behovet av erhålla 12 mnkr av de
prestationsersättningar som kommunen fick 2012, dels att
hyreskostnaden om 2,4 mnkr för avvecklade bostäder i särskilt
boende vid Kungsmarken inte ska belasta äldrenämnden.
Socialnämnden behandlade under § 42/2013 sin uppföljningsrapport
per 31 mars. Nämnden gav då sin ordförande och vice ordförande i
uppdrag ”…att formulera en särskild skrivelse kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige samt revisionen angående den negativa
prognosen”. Nämnden beslutade också att översända
budgetuppföljningen till kommunstyrelsen då ”… socialnämnden
anser att en budget i balans i dagsläget är svår att nå ….” och att
”det lagstadgade uppdrag som nämnden har att utföra blir svårt att
utföra.”.
Äldrenämndens, undantaget önskan om att få ta del av
prestationsersättningen, respektive Socialnämndens skrivelser
innehöll inga framställningar om ytterligare resurser för att bedriva
den reguljära verksamheten.
Utöver ovanstående har Tekniska nämnden för avsikt att vid
sammanträde 28 maj hemställa att kommunfullmäktige dels reviderar
VA-verksamhetens resultatkrav från + 1,8 mnkr till + 1,0 mnkr och att
verksamhetens eget kapital därmed skulle vara återställt, dels att
Tekniska nämndens budgetram 2013 utökas med 200,0 tkr för
framtagandet av den cykelstrategi som kommunfullmäktige beslutat
om.
Forts
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§ 140 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Förslag till svar på inkomna skrivelser/framställningar
Kommunledningsförvaltningen lämnar nedanstående synpunkter och
förslag till beslut på inkomna skrivelser/framställningar från
respektive nämnd.
Handikappnämnden
Förutsättningarna för nämndens verksamhet och dess omfattning
och kvalitet bedöms inte vara av sådan karaktär att en kvarvarande
avvikelse om – 2 mnkr, enligt kommunledningsförvaltningens
uppfattning, skulle utgöra skäl för kommunstyrelsen att vare sig
tillskjuta ytterligare resurser eller föreslå kommunfullmäktige att
justera nämndens uppdrag och/eller mål.
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att socialnämndens
prognostiserade negativa avvikelse inom individ- och
familjeomsorgen måste hanteras av nämnden i ett mer varaktigt
perspektiv. Mot bakgrund av att nämnden fortsätter sitt arbete med
de av dåvarande förvaltningschefen framlagda förslagen till åtgärder
anser Kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen bör
avvakta resultatet av nämndens eget arbete innan styrelsen drar
några slutsatser av ordförandes och vice ordförandes skrivelse.
Äldrenämnden
Äldrenämnden har påtalat att nämnden inte kan genomföra sitt
uppdrag inom den givna ekonomiska ramen. Nämndens påtalande
måste uppfattas avse enbart 2013 då nämnden senast vid
sammanträde 2013-05-22 behandlade förslag om förändringar av
mer strukturell karaktär i syfte att nedbringa kostnadsläget. Av
nämndens handlingar framgår dock att de åtgärder om 18 mnkr på
årsbasis som nämnden just nu hanterar måste kompletteras med att
den i gällande plan upptagna ramminskningen med 10 mnkr mellan
2013 och 2014 återtas för att nämndens förutsättningar ska anses
vara realistiska.
Kommunledningsförvaltningen uppfattar att äldrenämnden inte i alla
avseenden har avslutat sin hantering av de förslag som förelåg vid
sammanträdet 22 maj. Det måste ändå konstateras att även
äldrenämnden, i likhet med Handikappnämnden och Socialnämnden,
aktivt arbetar för att på ett varaktigt sätt åtgärda de obalanser som
råder.
Forts
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§ 140 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Intill dess att äldrenämnden slutligen fattar beslut om åtgärder som
påverkar resursförbrukning, tillsammans med de åtgärder som
förvaltningschefen för sin egen del beslutat att vidta (jfr nedan), anser
Kommunledningsförvaltningen att det inte finns skäl ändra nämndens
uppdrag.
Vad avser äldrenämndens påtalande om behovet av erhålla
stimulansmedlen hänvisar Kommunledningsförvaltningen till sitt
tidigare framlagda förslag att avslå nämndens framställan.
Kommunledningsförvaltningen har inte ändrat uppfattning i det
ärendet, då det inte föreligger några resultatmässiga förutsättningar
att tillskjuta ytterligare resurser, i vart fall inte om inte beslutet åtföljs
av beslut om hur tillskottet i så fall ska finansieras.
Äldrenämndens sista påtalande, det om kvarvarande hyreskostnader
för avvecklade bostäder i särskilt boende i Kungsmarken, föreslås bli
hänfört till Kommunledningsförvaltningen för utredning och
bedömning.
Tekniska nämnden
Begäran om sänkt resultatkrav kopplat till VA-verksamheten liksom
begäran om utökad ram kopplat till framtagandet av cykelstrategi
föreslås båda bli hänskjutna till den pågående budgetberedning för
2014 – 2018 då det för närvarande inte finns ekonomiskt utrymme för
justeringar som påverkar kommunens resultat 2013.
Kommunledningsförvaltningens bedömning över det ekonomiska
läget 2013
Kommunledningsförvaltningen bedömer, baserat på den för
kommunen sammantagna prognosen, att risken för ett negativt
resultat vid årets slut är påtaglig. Kommunledningsförvaltningens
bedömning nu är således i grunden inte annorlunda än den som
framfördes efter februarirapporten. En bidragande faktor till att
bedömningen kvarstår är de prognostiserade negativa avvikelserna
för äldrenämnden och socialnämnden. Därtill konstaterar
förvaltningen att skatte- och statsbidragsintäkterna fortsätter att vara
lägre än vad som budgeterats trots att en viss förbättring har skett
sedan förra prognosen.
Kommunledningsförvaltningen uppfattar att nämndernas arbete
främst är inriktat på att undanröja riskerna för fortsatta negativa
avvikelser under kommande år – det vill säga – förutsättningarna att
nå påtagliga effekter under innevarande år måste anses vara mindre.
Forts
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§ 140 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen håller det därför inte för sannolikt att
social- respektive äldrenämnden kommer att kunna vidta sådana
kostnadsminskande åtgärder under 2013 som helt raderar ut de nu
prognostiserade avvikelserna innevarande år. Oaktat detta, och att
nämnderna fortsätter ett aktivt arbete med förslag till åtgärder, är det
kommunledningsförvaltningens uppfattning att kommunstyrelsen
ändå måste understryka för nämnderna deras uppgift att vidta
åtgärder som bidrar till att respektive nämnds ekonomi ska vara i
balans.
Förvaltningscheferna för äldreförvaltningen respektive
handikappförvaltningen har i samband med föredragningar inför
budgetberedningen ställt i utsikt att åtgärder, baserat på
tjänstemannabeslut, kommer att vidtas och som kommer att ge effekt
under 2013. I prognosen för handikappnämnden har värdet av dessa
åtgärder vägts in som därmed sänkts från – 9 till – 2 mnkr. Den
förväntade effekten av de åtgärder som förvaltningschefen för
äldreförvaltningen avser att vidta/har vidtagit har inte vägts in i
äldrenämndens prognos, men uppgår till 7 mnkr under 2013.
Inom socialnämndens verksamhet har dåvarande
förvaltningschefens framlagda förslag till åtgärder för att minska den
negativa avvikelsen mot budget hanterats av socialnämnden, men
inte i det här skedet lett fram till något beslut. Av förvaltningschefens
föredragning vid budgetberedningen framgick att om beslut togs i
närtid så kunde en ekonomisk effekt om ca 4 mnkr förväntas under
2013.
Ovanstående kan sammanfattas i att det negativa resultat som
redovisas i prognosen analysmässigt skulle kunna minskas med 7
mnkr relaterat till förvaltningschefens för äldreförvaltningen åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen vill dock framhålla att det finns en risk
i att i prognosen räkna in effekter av ännu inte verkställda åtgärder.
Med tanke på den pågående processen inom socialnämnden vågar
Kommunledningsförvaltningen i det här skedet inte ta med någon
sänkt kostnadsnivå i den fortsatta analysen.
För handikappnämnden finns i dagsläget, oaktat förslaget ovan till
svar på nämndens skrivelser, inte heller något som talar för en annan
värdering i analysen än den nu avlämnade prognosen om – 2 mnkr.
Forts

4 juni 2013

42

§ 140 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Sammantaget leder detta i ett första steg fram till att ett korrigerat
negativt resultat om ca 35 mnkr bör ligga till grund för beslut om
åtgärder i syfte undvika, alternativt minska, ett totalt sett negativt
resultat 2013.
Kommunledningsförvaltningen har tidigare under våren, på uppdrag
av budgetberedningen och med ledning av bedömda och för
budgetberedningen redovisade åtgärder inom andra nämndområden
än social-, äldre- respektive handikappnämnderna, presenterat
förslag om fördelning av kostnadsminskande nivåer till ett värde om
totalt 8 mnkr under 2013. Oaktat kommunstyrelsens beslut om att
återremittera kommunledningsförvaltningens förslag, har
förvaltningen inte anledning att omvärdera sitt förslag. Tidigare
lämnat förslag kvarstår därmed.
Ett förverkligande av ovanstående 7 + 8 mnkr under 2013 skulle
således analysmässigt minska det prognostiserade negativa
resultatet från - 43 till - 28 mnkr.
För att ytterligare minska risken för ett negativt resultat föreslås nu att
kommundirektören får i uppdrag att omgående redovisa ytterligare
möjligheter till åtgärder/beslut som minskar risken för ett negativt
resultat totalt sett för kommunen. I den mån kommundirektören ges
ett uppdrag bör det ingå i uppdragets förutsättningar att även belysa
möjligheterna till att öka kommunens resultatpåverkande intäkter,
t.ex. i form av utdelning från moderbolagskoncernen.
Baserat på den bedömning som gjordes grundat på prognosen efter
februari månad beslutade kommunfullmäktige att uppdra till
kommunstyrelsen ”att i budget- och planarbetet för 2014 – 2016,
såsom ett återställande av en prognostiserat negativ förändring av
Eget kapital, väga in ett negativt resultat om - 34 mnkr hänförligt till
verksamhetsåret 2013”. Kommunledningsförvaltningens uppfattning
är det inte finns anledning att ändra på det uppdraget. I den mån
resultatutvecklingen framöver de facto kan konstateras bli bättre än
de förutsättningar som nu kan förutses kommer också behovet av ett
återställande att minska, kanske i bästa fall att helt utgå.
Förutom de direkta effekter som nu redovisade kostnadslägen får på
2013 års resultat bedömer Kommunledningsförvaltningen att det
även kan komma att få inverkan på kommande års resultatbilder.
Sådana konsekvenser kommer att hanteras i den fortsatta budgetoch planprocessen.
Forts
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§ 140 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Patrik Hansson (S) meddelar att den socialdemokratiska gruppen
inte deltar i beslutet avseende att avslå Handikappnämndens
framställan om utökad budgetram med 2 mnkr 2013.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att uppdra åt kommundirektören att klarlägga förhållandena
avseende interna hyresförhållanden
2. att intill dess Socialnämnden slutligt tagit ställning till
socialförvaltningens förslag till kostnadsminskande åtgärder avvakta
med ställningstagande gällande skrivelse från ordförande och vice
ordförande i Socialnämnden
3. att intill dess Äldrenämnden slutligt tagit ställning till de förslag till
kostnadsreducerande åtgärder som äldrenämnden behandlade vid
sammanträde 22 maj avvakta med ställningstagande gällande
skrivelse från äldrenämnden
4. att uppdra till kommundirektören att omgående redovisa ytterligare
möjligheter till åtgärder/beslut som minskar risken för ett negativt
resultat totalt sett för kommunen 2013
5. att för samtliga nämnder erinra om ansvaret för att verksamheten
ska rymmas inom anvisade ekonomiska ramar, samt
6. att för egen del godkänna upprättad delårsrapport efter första
tertialet 2013. samt
7. att överlämna delårsrapport efter första tertialet 2013 till
kommunfullmäktige
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
8. att avslå Handikappnämndens framställan om utökad budgetram
med 2 mnkr 2013,
9. att avslå Tekniska nämndens framställan om förändrat
resultatkrav 2013 för VA-verksamheten,
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§ 140 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
10. att avslå Tekniska nämndens framställan om utökad budgetram
med 200 tkr 2013,
11. att samtliga ärenden enligt att-satserna 8 -10 hänskjuts till
pågående budgetberedning, samt
12. att föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättad delårsrapport.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

45

KS.2013.234.107

§ 141
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret
2012
Ordförande, Patrik Hansson (S) och Emma Swahn Nilsson (M)
anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till
Karlskrona kommun med flera översänt de valda revisorernas
revisionsberättelse för år 2012 jämte upprättad årsredovisning för
samma år.
Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bland annat att
verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att de finansiella
målen är uppnådda och att regionen fortfarande har en ekonomi i
balans. Revisorerna ser det samtidigt som angeläget att
regionstyrelsen snarast fastställer verksamhetsmål för förbundet och
att en uppföljning av dessa också sker i årsredovisningen. Härutöver
pekar revisorerna på nytt på vissa kvarvarande brister i den interna
kontrollen, vilka avrapporterats i särskilda granskningsrapporter.
Revisorerna tillstyrker sedan att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet
även för år 2012 och att den upprättade årsredovisningen för år 2012
samtidigt också godkänns.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja regionstyrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år
2012, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2012
upprättade årsredovisningen.
____
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Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2012.491.006

§ 142
Svar på motion om försöksobjekt där man spelar in fullmäktige
och sedan publicerar mötet på nätet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 13 december
2012 § 195 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att
Kommunstyrelsen startar ett försöksprojekt där vi spelar in
fullmäktige och sedan publicerar mötet på nätet t ex på
www.karlskrona.se eller annan lämplig webbplats.
Kommunen utreder vad det skulle kosta att publicera mötena på
webben i avsnitt t ex som de har i Falköpings kommun.
Det utreds varifrån motionen kan finansieras lex kommunstyrelsens
reserv.
Kommunledningsförvaltningen har den 30 april 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Kommunfullmäktiges
möten hålls i Blekingesalen på Wämöcenter och är öppna för
allmänheten. Idag sänds (streamas) fullmäktiges möte direkt på
internet via karlskronakanalen.se, men det saknas möjligheter att
spara sändningarna så att de går att se i efterhand.
Sändningar i efterhand
Att göra det möjligt att se kommunfullmäktige i efterhand gynnar den
lokala demokratin och ger allmänheten större möjligheter till insyn i
kommunens arbete.
I Blekingesalen finns fast installerad utrustning för att automatiskt ta
upp ljud och bild. Utrustningen används redan idag för att
direktsända fullmäktigemötena. Det finns också ett voteringssystem
som ger möjligheter att i ett nytt sändningssystem automatiskt visa
talarlista, ärendelista och presentationer i sändningen.
Det finns idag olika webbaserade tjänster på marknaden som kan
kopplas ihop med den befintliga utrustningen. Det krävs då ganska
litet manuellt arbete för att spela in och lagra fullmäktiges möten så
att de både går att följa direkt och blir tillgängliga via webben i
efterhand. Det blir då också möjligt att enkelt söka fram enskilda
ärenden.
Forts
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§ 142 forts
Svar på motion om försöksobjekt där man spelar in fullmäktige
och sedan publicerar mötet på nätet.
För att en sådan tjänst ska kunna användas behövs samråd med
Landstinget Blekinge som äger den tekniska utrustning som idag
finns i Blekingesalen. Det krävs också vissa anpassningar av den
tekniska utrustningen.
Kostnaden för att köpa sändningsmöjligheter, lagring med
sökfunktion via webben är cirka 100 000 kr per år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen,
2. att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att handla upp en
tjänst för sändningar av kommunfullmäktige via webben. Mötena ska
både sändas direkt och vara tillgängliga att se i efterhand, samt
3. att finansieringen på 100 000 kr per år för sändningarna beaktas i
samband med budgetberedningen för 2014.
___
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Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2012.354.006

§ 143
Svar på medborgarförslag om valfri tidpunkt att se fullmäktiges
tv-sända sammanträde.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2012 § 141 av Hans Olofsson. Förslaget är att valfri tidpunkt
att se fullmäktiges tv-sända sammanträde.
Kommunledningsförvaltningen har den 30 april 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Kommunfullmäktiges
möten hålls i Blekingesalen på Wämöcenter och är öppna för
allmänheten. Idag sänds (streamas) fullmäktiges möte direkt på
internet via karlskronakanalen.se, men det saknas möjligheter att
spara sändningarna så att de går att se i efterhand.
Sändningar i efterhand
Att göra det möjligt att se kommunfullmäktige i efterhand gynnar den
lokala demokratin och ger allmänheten större möjligheter till insyn i
kommunens arbete.
I Blekingesalen finns fast installerad utrustning för att automatiskt ta
upp ljud och bild. Utrustningen används redan idag för att
direktsända fullmäktigemötena. Det finns också ett voteringssystem
som ger möjligheter att i ett nytt sändningssystem automatiskt visa
talarlista, ärendelista och presentationer i sändningen.
Det finns idag olika webbaserade tjänster på marknaden som kan
kopplas ihop med den befintliga utrustningen. Det krävs då ganska
litet manuellt arbete för att spela in och lagra fullmäktiges möten så
att de både går att följa direkt och blir tillgängliga via webben i
efterhand. Det blir då också möjligt att enkelt söka fram enskilda
ärenden.
För att en sådan tjänst ska kunna användas behövs samråd med
Landstinget Blekinge som äger den tekniska utrustning som idag
finns i Blekingesalen. Det krävs också vissa anpassningar av den
tekniska utrustningen.
Kostnaden för att köpa sändningsmöjligheter, lagring med
sökfunktion via webben är cirka 100 000 kr per år. Forts
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§ 143 forts
Svar på medborgarförslag om valfri tidpunkt att se fullmäktiges
tv-sända sammanträde.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
_____
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KS.2010.122.539

§ 144
Svar på medborgarförslag, sommartrafik med skärgårdsbåt från
Trossö via Djupviks brygga på Aspö till Horns brygga på Hasslö
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
mars 2010 § 27 av Stig Olander. Förslaget är sommartrafik med
skärgårdsbåt från Trossö via Djupviks brygga på Aspö till Horns
brygga på Hasslö.
Kommunledningsförvaltningen har den 19 april 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att inför kommunfullmäktige
15 december 2011 lämnades följande synpunkter:
Kommunledningsförvaltningen har fört diskussioner med
Affärsverken som bedriver skärgårdstrafiken i Karlskrona genom ett
s.k. nettoavtal på uppdrag från Blekingetrafiken AB.
Sommarbåtstrafiken finansieras genom biljettintäkter och ett bidrag
från Karlskrona kommun som går via Blekingetrafiken AB.
Affärsverken har tidigare kört på Hasslö och den trafiken lades ner
pga. för få resande. Då Affärsverken har förlängt sommarbåtstrafiken
med maj och september månad på begäran från Karlskrona kommun
så finns det inte inom nuvarande ekonomiska ramar någon möjlighet
att finansiera skärgårdstrafik till Hasslö. Ska trafiken utökas till att
omfatta även Hasslö kommer det att kräva en extra ersättning från
Karlskrona kommun.
Med hänvisning till tidigare erfarenheter gällande resandet till Hasslö
samt att en utökad trafik innebär ökade kostnader för Karlskrona
kommun föreslår Kommunledningsförvaltningen att man i nuvarande
situation avvaktar att införa sommarbåtstrafik till Hasslö.
Efter yrkande från Sara Högelius (V) återremitterades ärendet av
kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 292 för att besvara
följande frågor:
1.
2.
3.

Hur ser resandet ut idag?
Vad skulle det kosta för kommunen?
När skulle det i sådana fall kunna genomföras?
Forts
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§ 147 forts
Svar på medborgarförslag, sommartrafik med skärgårdsbåt från
Trossö via Djupviks brygga på Aspö till Horns brygga på Hasslö
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Blekingetrafiken
tittat på ovanstående frågeställningar.
Hur ser resandet ut idag?
Det är i dagsläget svårt att uppskatta det potentiella resandet, särskilt
då det var så länge sedan linjen trafikerades. Dock lades linjen ner
av Affärsverken pga. för lågt resande.
Vad skulle det kosta för kommunen?
Då det gäller helt ny trafik måste den upphandlas. Med anledning av
detta är det svårt att uppskatta kostnaden. Kostnaden för trafiken
kommer helt att belasta kommunen, då det är s.k. tilläggstrafik.
När kan förändringen ske?
Blekingetrafiken bedömer att det går åt ett nytt fartyg för att bedriva
trafiken. Blekingetrafiken bedömer att man behöver 1-2 års
framförhållning eftersom en upphandling måste ske. Vidare måste
den ekonomiska ramen för Karlskrona kommuns kollektivtrafikbudget
öka om inte nerdragningar ska göras inom andra delar av
kollektivtrafiken.
Med hänvisning till ovanstående menar
Kommunledningsförvaltningen att kommunen bör avvakta med trafik
till Hasslö under rådande omständigheter.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_____
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Kommunfullmäktige
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KS.2010.67.003

§ 145
Svar på medborgarförslag allmänt förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
januari 2010 § 5 av Marcus Englund, Niklas Edwardsson samt Dan
Axelsson. Förslaget är ett allmänt förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har den 19 april 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att en enkel studie har
gjorts beträffande innehåll i ordningsstadgan, tidigare utredningar
och tidigare beslut i liknande ärenden.
Studien visar att kommunens ordningsföreskrifter uppfyller kraven på
vad kommunen kan råda över i denna fråga. Det krävs polistillstånd
för användande av fyrverkerier. Kommunen kan inte utverka förbud
mot användande av fyrverkerier utan hänvisar till de tillstånd som
polisen ger. Vi har full förståelse för att det finns både människor och
djur som lider av fyrverkerier men kommunen råder inte över
tillståndsplikten och inte heller över tillsynsplikten efter densamma.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____
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KS.2012.233.512

§ 146
Svar på medborgarförslag om fler övergångsställen runt torget
och Ronnebygatan i Karlskrona centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
juni 2012 § 92 av Siri Norling. Förslaget är att kommunen anlägger
fler övergångsställen runt torget och Ronnebygatan i Karlskrona
centrum.
Tekniska nämnden har den 26 mars 2013 lämnat yttrande. Nämnden
skriver att under de senaste tolv åren har en trafikolycka där en
fotgängare kolliderat med personbil inträffat i korsningen. Olyckan
skedde genom att en fotgängare blev påbackad av en personbil i
korsningen. Korsningen har därför egentligen inga
trafiksäkerhetsproblem utan problemen är mer av otrygghetskaraktär,
där utformningen bidrar till en viss osäkerhet. Denna är dock positiv
ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Trafikutskottet föreslår att, i syfte att prioritera fotgängarna i
korsningen, korsningen regleras som gångfartsområde. Regleringen
genomförs i samband med att den östra delen av Ronnebygatan
skyltas som gågata den 1 april 2013. Regleringen ska utvärderas
med avseende på trafiksäkerhetseffekter.
Kommunledningsförvaltningen har den 17 maj 2013 lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anse medborgarförslaget besvarat,
2. att uppdra åt tekniska nämnden att reglera Ronnebygatan vid
korsningen med Norra Smedjegatan som gångfartsområde från den
1 april 2013, samt
3. att uppdra åt tekniska nämnden att författa lokala trafikföreskrifter.
_____
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KS.2013.275.253

§ 147
Köpeavtal för Karlskrona 6:75 för etablering av Jula m.fl. inom
f.d. stadsträdgården i Vedeby
Affärskedjan Jula har haft en markanvisning i Karlskrona 6:75 för att
under en tid sondera marknaden i Karlskrona för att etablera ett
Jula-varuhus här.
De har kommit nu så långt i sin planering och tagit ett beslut att
etablera i Karlskrona så de vill köpa fastigheten.
Köpeavtal har med anledning härav upprättats for en överlåtelse av
Karlskrona 6:75.
Jula är ett helägt familjeföretag med huvudkontor i Skara. Julas
sortiment består av produkter till villa/fritidshusägare, hemmafixare,
lantbrukare och hantverkare. Genom sitt fastighetsbolag
G&K Blanks Fastigheter AB bygger, äger och förvaltar de sina
fastigheter samt hyr ut lokaler för sametablering med andra
butiker/varuhus i anslutning till det egna varuhuset, vilket så blir fallet
här.
Karlskrona 6:75 är beläget söder om Biltematomten och i
korsningen Infartsleden-Lyckebyvägen.
Tomten är på ca 20 000 m2 och medger en byggrätt på upp till
8 000 m2
Köpeskillingen är föreslagen till 8 200 000:- kronor.
Rivning och borttransport av kvarvarande byggnader svarar bolaget
for. Det lossprängda berg som ligger på fastigheten ingår i
överlåtelsen. Berget kommer att krossas och användas till
markberedningen.
När Biltema etablerade byggde de ut den gemensamma
infartsvägen och rev en del byggnader
bl. a. kontorshus och växthus å Karlskrona 6:75 för att möjliggöra
byggandet av infarten. En skälig kostnadsfördelning mellan de båda
fastigheterna är hälften-hälften och bolaget kommer därför att
ersätta Biltema med 1,1 miljoner.
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§ 147 forts
Köpeavtal för Karlskrona 6:75 för etablering av Jula m.fl. inom
f.d. stadsträdgården i Vedeby
Bolaget planerar för att börja byggnationen snarast möjligt med sikte
på att öppna till hösten nästa år.
Köpeavtalet är i övrigt av gängse innehåll. Köpeskillingarna från
de båda försäljningarna av mark, Biltema och nu Jula, inom
planområdet kommer att täcka kommunens kostnader för
infrastruktur, arkeologi, del i avfart, flytt av diverse verksamheter
m.m. som ett sedvanligt exploateringsobjekt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Karlskrona kommun
och G&K Blanks Fastigheter AB (org.nr 556297-3338) eller det
helägda dotterbolag G&K Blanks Fastigheter AB sätter i
sitt ställe, varigenom kommunen försäljer fastigheten Karlskrona
6:75 till bolaget för 8 200 000 kronor.
____
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KS.2011.554.212

§ 148
Yttrande angående tematiskt tillägg för översiktsplanen
med inriktning på landsbygdsutveckling i strandnära lägen
i Ronneby kommun
Ronneby kommun har skickat en utställningshandling för LISområden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), tematiskt tillägg
till Ronneby kommuns översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har fått förslaget på remiss där svar önskas senast den 14 juli 2013.
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.
Karlskrona kommun har yttrat sig i samband med samrådet och har
inget ytterligare att framföra förutom att Karlskrona kommun vill vara
delaktig kring planeringen för de områden som ligger nära
kommungränsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget.
_____
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KS.2013.274.212

§ 149
Yttrande över Karlshamns kommuns översiktsplan
Karlshamns kommun har tagit fram ett förslag till
samrådsversion av ny översiktsplan. Karlskrona kommun har
fått förslaget på remiss där svar önskas senast 28 juni 2013.
De frågor som framförallt rör Karlskrona kommun är de
mellankommunala intressena där det är av stor vikt att
samverka inom den regionala infrastrukturen för att skapa en
utveckling som gynnar den regionala tillväxten. Blekinge ses
som en gemensam arbetsmarknad där kommunikationer är
mycket viktigt. Regionen kan även tillsammans utveckla turism
som en ny basnäring med vår fantastiska skärgårdsmiljö.
Karlskrona kommun och Karlshamns kommun samarbetar i
dagsläget bland annat inom Biosfärsområde Blekinge
Arkipelag och utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag.
Karlskrona kommun har i övrigt inget att erinra.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget.
_____
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KS.2012.163.041

§ 150
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
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.

En grundförutsättning för att en resultatöverföring ska kunna fungera
fullt ut är att kommunen årligen har ett sådan beräknat överskott så
möjligheten finns att kunna i anspråkta ett positivt resultat året efter.
Därutöver fordras att nämnderna har en budgetdisciplin samtidigt
som de finansiella posterna står sig, vilket möjliggör att kommunen
kan räkna med att kunna ianspråkta ett budgeterat resultat för
hantering av resultatreglering.
I årets redogörelse är det ingen av de nämnder som under 2012
redovisade ett positivt resultat som har uppfyllt kriterierna för att
kunna få med sig resultatet till 2013.
Forts
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§ 150
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Samtidigt är situationen sådan att de nämnder som under 2012
bedrev sin verksamhet med underskott sannolikt redan sitter i en
sådan situation att de inte skulle kunna klara att återställa
föregående års resultat.
I den gällande budgeten för 2013 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket innebär att en eventuell
reglering skulle få direkt påverkan på kommunens budgeterade
resultat för 2013. För 2013 uppgår det budgeterade resultatet till +
2,9 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen förslag redovisas i uppräddad tabell,
vilket innebär att inga över- eller underskott inom driftbudgeten
överförs till 2013.
Tekniska nämnden exkl sin VA-verksamhet har för 2012 ett negativt
resultat om ca 22,9 mnkr varav ca 15 mnkr avser extra satsning på
undrehåll.
Sammanställningen baseras på de upprättade bokslutsunderlag som
nämnderna lämnat samt den genomförda bokslutsberedningen.
Eftersom ingen nämnd föreslås bli föremål för resultatreglering,
uppstår ingen förändring av kommunens budgeterade resultat.
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
76,974 mnkr.
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men ej
slutförda investeringsprojekt och är helt enligt nämndernas egen
redovisning.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme
2012 om 22,1 mnkr till år 2013, vilket beslutats av Moderbolaget.
Nämnder och styrelsers eventuella framställan i samband med
hantering av bokslut 2012 är härmed till fullo besvarade. Forts
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§ 150
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 maj 2013,
§ 70 att ärendet skulle utgår.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ovanstående förslag till resultatreglering för
år 2012, samt
2. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
_____
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KS.2013.223.041

§151
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
På uppdrag av kommunstyrelsens budgetberedning beslut
(2013-04-26) presenterar Kommunledningsförvaltningen i denna PM
förslag till beloppsmässiga ramreduceringar under 2013. Syftet med
ramreduceringarna är att nämnderna/förvaltningarna i motsvarande
grad ska vidta åtgärder som på nettobasis minskar verksamhetens
kostnader innevarande år så att ett sammantaget negativt resultat
2013 för kommunen motverkas.
Efter februari månad i år redovisade handikappnämnden, idrotts- och
fritidsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden prognostiserade
negativa avvikelser mot budget. Det sammantagna värdet av dessa
fyra nämnders befarade negativa avvikelser uppgick då till 44,7
mnkr. Av februarirapporten framgick vidare en beräknad negativ
avvikelse mot budget avseende skatter och statsbidrag om ca 34
mnkr. Dessa två huvudsakliga avvikelser balanserades till viss del av
en positiv avvikelse om ca 22 mnkr totalt sett inom
kommunstyrelsens ansvarsområde. Avvikelsen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde hänförs främst till återbetalning
av obeskattade reserver från Blekingetrafiken samt sänkt ägarbidrag
till kollektivtrafiken 2013 med anledning av försenad trafikstart mellan
Karlskrona och Emmaboda. Inom kommunstyrelsens två
förvaltningar, Kommunledningsförvaltningen och
serviceförvaltningen, finns pågående kostnadsminskande projekt
som inte kommer att ge beräknad effekt under 2013 i förhållande till
budgeterad nivå.
Det sammantagna prognostiserade negativa resultatet för
kommunen i februarirapporten uppgick till 53 mnkr
Vid behandlingen av februarirapporten förutsatte kommunstyrelsen
att handikappnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden vidtar sådana åtgärder som eliminerar risken för
negativa avvikelser mot budget 2013.
Forts
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§ 151 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Vad avser den prognostiserade negativa avvikelsen inom skatter och
statsbidrag föreslog kommunstyrelsen fullmäktige besluta hantera
det som ett beräknat negativt resultat i 2013 års verksamhet, och att i
arbetet med budget och plan för åren 2014 – 2016 räkna in den
delen som ett återställande av en negativ förändring av Eget Kapital.
Kommunfullmäktige beslutade sedermera enligt kommunstyrelsens
förslag.
Information som nu (slutet av april) finns tillgänglig indikerar att de
negativa avvikelserna mot budget för ovanstående nämnder (förutom
idrotts och fritidsnämnden) bedöms kvarstå, och i ett par fall även
öka. I avvaktan på att nämnderna eventuellt rapporterar något annat
efter första tertialet finns således inget som talar för att nämndernas
negativa avvikelser helt eller delvist kommer att elimineras. För
skatter och statsbidrag bedöms prognosen, baserat på SKL´s
bedömningar efter regeringens vårproposition, endast förbättras
marginellt. Därtill ska fogas den enligt SKL beslutade förändringen av
den s.k. RIPS-räntan vilket påverkar beräkningen av
pensionsskuldens förändring, vilket i sin tur leder till en ökad kostnad
under 2013 med ca 10 mnkr.
Den sammantagna negativa avvikelsen mot budget för
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden bedöms nu,
baserat på underhandsinformation, uppgå till ca 51 mnkr, den
positiva avvikelsen inom Kommunstyrelsen på 22,7 förväntas kvarstå
samtidigt som den finansiella sidan försämrats med netto 8 mnkr.
Sammantaget ger detta ett överslagsmässigt bedömt negativt
resultat om totalt 68 mnkr.
Med utgångspunkt i budgetberedningens beslut enligt ovan lägger
Kommunledningsförvaltningen nu förslag till nivåer på
kostnadsreducerande åtgärder 2013. Förslaget syftar till att motverka
ett negativt resultat för 2013, men också, vilket är minst lika
väsentligt, att begränsa en negativ inverkan på de kommande årens
ekonomiska förutsättningar.
Uppdraget för de tre nämnderna med stora prognostiserade negativa
avvikelser kvarstår sedan tidigare, oaktat att avvikelsen
sammantaget nu bedöms öka – det är otvetydigt dessa nämnders
ansvar att bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som
kommunfullmäktige anvisat.
Forts
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§ 151 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Uppdraget är därmed även fortsättningsvis tydligt för de berörda
nämnderna – de har att vidta åtgärder som motverkar en negativ
avvikelse mot budget. Alternativet för dessa nämnder är att till
kommunfullmäktige anmäla att de inte kan fullfölja sitt uppdrag enligt
den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för verksamheten.
Under den givna förutsättningen att någon negativ avvikelse mot
budget 2013 inte uppstår för handikappnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden kvarstår ett bedömt negativt resultat om drygt 16
mnkr för kommunen som helhet.
Under budgetberedningens arbete kan
Kommunledningsförvaltningen, för närvarande, konstatera att det
föreligger behov av antingen kostnadsminskande eller
inkomstökande (eller en kombination av) åtgärder från och med
2014, dels för att i ett första skede nå en budget i balans, dels i ett
senare skede för att kunna upparbeta ett över tiden stabilt positivt
resultat.
Som ett led i arbetet med nästa års budget har kommundirektören
under senvintern gett förvaltningscheferna i uppdrag att redovisa
vilken verksamhet som kan bedrivas med reducerade ekonomiska
ramar. De nivåer som i det uppdraget definierades för respektive
förvaltning tog sin utgångspunkt i den totala nivå som bedömdes som
en miniminivå på kostnadsminskande åtgärder för att från och med
2014 nå ett nollresultat i ordinarie verksamhet. I den bedömningen
hade vid det tillfället inte vägts in ett återställande av 2013 års
befarade negativa avvikelse inom skatter och statsbidrag.
Förvaltningscheferna har för budgetberedningen redovisat vilka
tänkbara effekter som de i uppdraget angivna ekonomiska
förutsättningar skulle kunna ha för respektive verksamhet.
Budgetberedningen har tagit del av redovisningarna, men inte på
något sätt tagit ställning till eller värderat det som framfördes.
Kommunledningsförvaltningens förslag till nivåer på
kostnadsreducerande åtgärder under 2013 baseras på den
fördelning som låg till grund för kommundirektörens uppdrag. För
2013 förväntas, som ett genomsnitt, ca 25 procent av det angivna
årsvärdet falla ut som kostnadsminskande effekt vilket motsvarar 8
mnkr. Förslaget berör i det här läget alla nämnder utom
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden, som i stället
har att hantera sina respektive befarade negativa avvikelser. Forts

4 juni 2013

64

§ 151 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Med de åtgärdsnivåer som förvaltningen nu föreslår minskar därmed,
under bl.a. den givna förutsättningen att nämnderna når sin
budgetnivå, det kvarvarande negativa resultatet kalkylmässigt till 8,3
mnkr.
Ovanstående leder fram till att behovet av att återställa ett negativt
resultat 2013 i budget för 2014 – 2014 begränsas till 8,3 mnkr. I en
mer allmänt hållen riskbedömning över förutsättningen att det
negativa resultatet de facto kan begränsas till 8,3 mnkr torde den
största osäkerhetsfaktorn återfinnas hos de tre förstnämnda
nämnderna.
Under april månad fattade årstämman för Kommuninvest beslut om
att ge återbäring till medlemmarna även under 2013.
För närvarande saknas kunskap om vilket belopp som Karlskrona
kommun kommer att erhålla. När återbäringen erhålls kommer den, i
likhet med hanteringen förra året, att resultatföras och skulle i så fall
kalkylmässigt kunna möta det kvarvarande negativa resultatet om 8,3
mnkr.
Baserat på ovanstående föreslår Kommunledningsförvaltningen, som
svar på budgetberedningens uppdrag, att de ekonomiska ramarna
2013 reduceras med belopp enligt tabell 1 nedan per berörd
nämnd/förvaltning. Värdena har, som framgår ovan, sin grund i ett
behov av kostnadsminskningar även kommande år, och de
helårsvärden som varje nämnd/förvaltning bör inrikta sina åtgärder
mot framgår också av tabell 1. Därmed inte sagt att det för
kommande budget och plan blir exakt den inbördes fördelning som
här återges, men det finns inget som just nu talar för att den totala
nivån skulle komma att minska. På vilket sätt som kommande års
verksamheter ska finansieras kommer att slutligen att hanteras i den
förlängda budgetberedning som
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige förutsätts besluta om.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige inte ska ange mer än till vilken nivå som åtgärder
måste vidtas inom respektive nämnd. Att definiera och med
utgångspunkt i verksamheten värdera innehållet i de åtgärder som
krävs är en del i nämndernas verksamhetsansvar. Däremot anser
förvaltningen att respektive nämnd i delårsrapporten efter andra
tertialet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits, alternativt avses
att bli vidtagna, samt att också i prognosen styrka att angiven nivå
uppnås.
Forts
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§ 151 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Kommunledningsförvaltningen förutsätter att de åtgärder som blir
aktuella inom respektive nämnd hanteras inom ramen för samverkan,
alternativt förhandlas i enlighet med MBL § 11.
Ramreduceringen enligt upprättad tabell kommer att hanteras så att
budgetramen för respektive nämnd minskas, och att den totala
ramminskningen tillförs kommunens budgeterade resultat, som
således ökar med 8,1 mnkr till 11,0 mnkr.
Under sammanträdet den 7 maj 2013 §§ 122 överlämnar
ekonomichefen en ny skrivelse med nedanstående att-satser.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. att under förutsättning att ärendet behandlats i
kommunövergripande samverkan, minska budgetramarna 2013 för
respektive nämnd med belopp som framgår av upprättad tabell i
kommunledningsförvaltningens PM,
2. att uppdra till respektive nämnd att besluta om sådana
kostnadsminskande åtgärder i verksamheten som täcker in
respektive nämnds ramminskning 2013 enligt upprättad tabell, samt
3. att uppdra till respektive nämnd i upprättad tabell att senast i
delårsrapporten efter andra tertialet 2013 redovisa vilka åtgärder som
vidtagits, alternativt avses att bli vidtagna samt att också i prognosen
styrka att i tabell 1 angiven nivå uppnås
Därtill föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta
5. att med erinran om nämndernas ansvar att bedriva verksamheten
inom tilldelade ekonomiska ramar, avvakta rapport efter första
tertialet 2013 innan kommunstyrelsen tar ställning till hur eventuella
befarade underskott 2013 inom handikappnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden ska hanteras
Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2013, § 122 att ärendet
skulle återremitteras för att innan beslut fattas ta del av de
konsekvenser de föreslagna ramjusteringarna skulle innebära för
respektive nämnd och i förlängningen de medborgare och
medarbetare som berörs av respektive nämnds beslutsområde, samt
innan beslut fattas ta del av fler alternativ om hur den uppkomna
situationen skulle kunna hanteras.
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§ 151 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Allmänna utskottet beslutar för egen del vid sammanträdet den 28
maj 2013, § 71
1. att uppdra åt kulturnämnden och Idrott- och fritidsnämnden att
konsekvensbeskriva effekterna av ramminskningarna för 2013, för
verksamheten samt för nämndens mål till kommunstyrelsens
sammanträde i juni. Om nämndens mål påverkas skall
nämnden/nämnderna lämna förslag till kommunstyrelsen på
reviderade mål samt sända dem vidare till Kommunfullmäktige.
Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige beslutar
2. att under förutsättning att ärendet behandlats i
kommunövergripande samverkan, minska budgetramarna för 2013
för respektive nämnd med följande belopp: Idrott- och fritidsnämnden
med -0.5, Kulturnämnden med -0.3, Miljö- och byggnadsnämnden
med -0.1, Tekniska nämnden med -2.5,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen med -0.5,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen med -0.5.
3. att uppdra till respektive nämnd att besluta om sådana
kostnadsminskande åtgärder i verksamheten som täcker in
respektive nämnds ramminskning 2013 enligt följande belopp: Idrottoch fritidsnämnden med -0.5, Kulturnämnden med -0.3, Miljö- och
byggnadsnämnden med -0.1, Tekniska nämnden med -2.5,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen med -0.5,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen med -0.5.
4. att uppdra till Idrott- och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Miljöoch byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen att senast i
delårsrapporten efter andra tertialet 2013 redovisa vilka åtgärder som
vidtagits, alternativt avses bli vidtagna samt att också i prognosen
styrka att ramminskningar enligt ovan angivna nivå uppnås.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att allmänna utskottets beslut den 28 maj
2013, § 71 ändras till följande att uppdra åt kulturnämnden och Idrottoch fritidsnämnden att konsekvensbeskriva effekterna av
ramminskningarna för 2013, för verksamheten samt för nämndens
mål till kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
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§ 151 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Om nämndens mål påverkas skall nämnden/nämnderna lämna
förslag till Kommunfullmäktige på reviderade mål.
Patrik Hansson (S) meddelar att socialdemokratiska gruppen inte
deltar i dagens beslut.
Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i dagens beslut.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att uppdra åt kulturnämnden och Idrott- och fritidsnämnden att
konsekvensbeskriva effekterna av ramminskningarna för 2013, för
verksamheten samt för nämndens mål till kommunfullmäktiges
sammanträde i juni. Om nämndens mål påverkas skall
nämnden/nämnderna lämna förslag till Kommunfullmäktige på
reviderade mål.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
2. att under förutsättning att ärendet behandlats i
kommunövergripande samverkan, minska budgetramarna för 2013
för respektive nämnd med följande belopp: Idrott- och fritidsnämnden
med -0.5, Kulturnämnden med -0.3, Miljö- och byggnadsnämnden
med -0.1, Tekniska nämnden med -2.5,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen med -0.5,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen med -0.5.
3. att uppdra till respektive nämnd att besluta om sådana
kostnadsminskande åtgärder i verksamheten som täcker in
respektive nämnds ramminskning 2013 enligt följande belopp: Idrottoch fritidsnämnden med -0.5, Kulturnämnden med -0.3, Miljö- och
byggnadsnämnden med -0.1, Tekniska nämnden med -2.5,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen med -0.5,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen med -0.5.
4. att uppdra till Idrott- och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Miljöoch byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen att senast i
delårsrapporten efter andra tertialet 2013 redovisa vilka åtgärder som
vidtagits, alternativt avses bli vidtagna samt att också i prognosen
styrka att ramminskningar enligt ovan angivna nivå uppnås.
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§ 152
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Beslut 2013-04-30, dnr 214-1461-2013, Förordnande som
vigselförrättare.
3. Länsstyrelsen i Skåne Län
a) Beslut 2013-04-11, dnr 551-133302-2012, fastställelse av slutliga
villkor.
b) Beslut 2013-04-25, dnr 551-13292-2012, tillstånd enligt
miljöbalken till övnings- och skjutfält samt skjutbana.
4. Kammarkollegiet
a) Beslut 2013-04-17, dnr 9.2-3326-12, premutation av J A
Borgströms stiftelse, 835000-0330
5. Cirkulär
a) 13:13, vårproposition för år 2013.
b) 13:14, Överenskommelse om ändringar i allmänna bestämmelser.
c) 13:15 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m.-HÖK 13- med OFRs förbundsområde Allmän
kommunal verksamhet.
d) 13:16 Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen samt
rekommenderad PO för år 2014.
e) 13:17 Budgetförutsättningar för åren 2013-2016.
f) 13:19 Definitivt omsorgsprisindex (OPI)2013.
6. Beslut med begäran att lämna ut allmän handling.
7. Attestlista för serviceförvaltningen 2013-04-16.
8. Attestlista för serviceförvaltningen 2013-04-24.
9. Socialstyrelsen, kartläggning av skyddande boenden i Sverige.
Skrivelse från Mölletorps byalag ombegäran om revision gällande
2030 översiktsplan Mölletorp-Augerum.
10. Skrivelse från Polismyndigheten i Blekinge län, svensk polis och
kommun hjälper Litauen med kunskap om medling av brott.
11. Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-18, § 104 detaljplan för
Pottholmen 1 m fl, etapp 1, begäran om planbesked.
12. Handikappnämnden 2013-04-24, § 14, omfördelning av resurser
inom sysselsättningen gällande Wämöpark.
13. Handikappnämnden 2013-04-24, § 12, Redovisning av pågående
process för att minska nämndens prognostiserade underskott.
14. Skrivelse 2013-05-03 från äldrenämnden med anledning av
nämndens budgetuppföljning per den 31 mars 2013.
15. Skrivelse 2013-04-29 socialförvaltningens budgetuppföljning.
16. Kommunsassurans Syd Försäkrings AB årsredovisning 2012.
17. Region Blekinge, protokoll 2013-04-17 Regionsstyrelsen.
18. Kommunsamverkan Cura Individutveckling, protokoll 2013-02-27.
19. Uppföljning per den 30 april 2013 för Valnämnden.
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§ 153
Övrigt
JA Borgströms stiftelse
Ordförande och Kommunjuristen Maria Thuresson informerar om att
stiftelsen kan komma att bli föremål för rättsfall avseende
äganderättsvist.
---Politikernas visionstack till medborgarna - lördagen den 1 juni
2013
Ordförande tackar alla kommuninvånare för ett stort engagemang
och bra diskussioner, samt att tacka alla i kommunstyrelsen som
deltagit.
----Fridlevstadsskolan
Patrik Hansson (S) påtalar att det finns ett stort önskemål att en
dialog kommer till stånd mellan föräldrar och politiker.
Börje Dovstad (FP) informerar om att var inbjuden till ett möte men
kunde ej, men har därefter inte fått någon återkoppling.
----Visionsrapport 2013 från styrgruppen för kulturhus i Karlskrona.
Ledamot Jan Lennartsson (M) överlämnar styrgruppens
visionsrapport 2013 som sommarläsning.
----Fördjupad översiktsplan för skärgården
Ledamot Carl-Göran Svensson (M) informerar om att nu ska
Karlskronaborna få tycka till om kommunens planer för att utveckla
skärgården. Den fördjupade översiktsplanen för skärgården
presenteras vid åtta tillfällen på plats i skärgården under junimånad
med start på måndag den 7 juni.
-----Ordförande sommarhälsning
Ordförande tackar alla 5300 medarbetare för ett gott arbete och
önskar alla en skön sommar, samt tackar alla ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen för ett bra samarbete.
Mats Lindbom (C) tackar kommunstyrelsens ordförande för att hon
leder kommunstyrelsen på ett bra sätt, samt önskar ordförande och
hennes familj en lång och avkopplande sommar.

3 september 2013

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 3
september 2013
§ 154 Informationer och föredragningar
§ 155 Redovisning av arbetsmiljökartläggningar hos serviceförvaltningen
§ 156 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
serviceförvaltningen
§ 157 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
Kommunledningsförvaltningen
§ 158 Resepolicy för Karlskrona kommun
§ 159 Finansrapport maj, juni och juli 2013 från internetbanken
§ 160 Cykelstrategi 2030
§ 161 Svar på remiss, tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt
samhälle – Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017
§ 162 Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2015
§ 163 Svar på remiss om länstransportplan för Blekinge 2014-2025
§ 164 Svar på remiss om betänkandet av Svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)
§ 165 Svar på remiss om Boverkets förslag till regeländringar för fler bostäder åt
unga och studenter
§ 166 Revidering av konsortialavtal för kollektivtrafiken
§ 167 Ansökan om utökad investeringsram för ombyggnad av Holmsjö skola
§ 168 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommun samlade verksamhet
§ 169 Förslag till hamnstrategi
§ 170 Strategi för Verkö hamn- och industriområde
§ 171 Bildandet av helägt aktiebolag för hamnverksamhet
§ 172 Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
§ 173 Miljöprogram för Karlskrona kommun
§ 174 Svar på motion om fler och bättre konstgräsplaner
§ 175 Svar på motion om att bekämpa brottslighet och social dumpingkonkurrens på
lika villkor
§ 176 Svar på motion om en välfärd fri från kommersiella intressen
§ 177 Svar på medborgarförslag om att sammanbinda f d Oljehamnen, Hattholmen
samt Östra Hamngatan med en gång- och cykelbro likt ett segelfartyg
§ 178 Svar på medborgarförslag om att det i kommunens ordningsföreskrifter införs
ytterligare en begränsning av tillstånd att anordna fyrverkeri
§ 179 Svar på medborgarförslag om att skydda områden som naturreservat och
samla dem under namnet Karlskrona eklandskap
§ 180 Svar på medborgarförslag om att använda järnvägstunneln genom Trossö
som cykelväg
§ 181 Svar på medborgarförslag om att järnvägstunneln under Stortorget görs om till
Sveriges längsta parkeringshus
§ 182 Svar på medborgaförslag om att minska olycksriskerna vid utfarten från
köcentrat Amiralen
§ 183 Svar på medborgarförslag om att anlägga en genomskinlig barriär längs gångoch cykelvägen i oljehamnsområdet
§ 184 Svar på medborgarförslag om lekpark i Backabo
§ 185 Förslag att avbryta rekryteringsprocess förvaltningschef Tekniska
förvaltningen.
§ 186 Anmälningsärenden
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 3 september 2013, kl 08.30-12.10, 15.00-16.10
Sammanträdet ajourneras kl 12.10-15.00, 15.15-15.35

Beslutande:

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

2

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Patrik Hansson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP) kl 08.30-16.05
Åsa Gyberg Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Billy Åkerström (KD)
Nicklas Platow (M) kl 16.05-16.10 §§ 175-186
Lisbeth Bengtsson (S) kl 16.05-16.10 §§ 175-186

Närvarande

Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-16.05 §§ 154-174
Håkan Ericsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Nicklas Platow (M) kl 08.30-16.05 §§ 154-174
Emma Swahn Nilsson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Peter Glimvall (M) kl 08.30-12.10 §§ 154
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP) kl 08.30-16.00 §§ 154- 173, del v
§§ 174
Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-12.10 §§ 154
Ulf Hansson (V)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunikationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
Ekonomichef Per Jonsson
Chef personalenheten Christina Mårdhed kl 08.3009.00 §§ 154-155
Chef för löneenheten Ulrika Svensson kl 08.30-09.00
§§ 154-155
IT-chef Mats Löfgren kl 08.30-09.00 §§ 154-155
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Chef för strategisk utveckling Tore Almlöf kl 09.4011.50 §§ 154, 162-163, 168-170
Utvecklingsstarteg Liliann Bjerström kl 09.05-09.25
§§ 154, 172
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 10.30-11.50 §§
154, 168-170
VD Bengt Lingman kl 09.40-11.50 §§ 154, 168-170
Miljöstrateg Aida Zubic kl 11.50 §§ 154, 173
Kanslichef Elisabeth Arebark
Övriga

Konsult Ronnie Årbrandt kl 09.05-09.25 §§ 154, 172

Utses att justera

Sophia Ahlin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 154-186
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Sophia Ahlin

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 9 september 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 154
Information och föredragningar
1. Redovisning av arbetsmiljökartläggningar hos Serviceförvaltningen,
föredras av chef för personalenheten Christina Mårdhed, chef för
löneenheten Ulrika Svensson och IT-chef Mats Löfgren
2. Gemensam måltidspolicy, föredras av konsult Ronnie Åbrandt.
3. Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet
2014-2025, föredras av chef för strategisk utveckling Tore Almlöf.
4. Svar på remiss om länstransportplan för Blekinge 2014-2025,
föredras av chef för strategisk utveckling Tore Almlöf.
5. Förslag till hamnstrategi, föredras av förvaltningschef Anders Jaryd.
6. Strategi för Verkö hamn- och industriområde, föredras av VD Bengt
Lingman
7. Bildandet av helägt aktiebolag för hamnverksamheten, föredras av
ekonomichef Per Jonsson.
8. Miljöprogram för Karlskrona kommun, föredras av miljöstrateg Aida
Zubic.
_____
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Personalenheten SEF
Löneenheten SEF
IT-enheten
Akten
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KS.SEF.2013.22.026
KS.SEF.2013. .026
KS.SEF.2013 .026

§ 155
Redovisning av arbetsmiljökartläggningar hos
Serviceförvaltningen.
Chef för personalenheten Christina Mårdhed, chef för löneenheten
Ulrika Svensson och IT-chef Mats Löfgren föredrar ärendet.
Både Vision och förvaltningen själva har begärt
arbetsmiljökartläggningar från personalenheten, löneenheten och ITenheten.
Arbetsmiljökartläggningen har gjorts under april månad av
Kommunhälsan som använt sig av QPS-mismatch för
gruppundersökning av personalenheten och löneenheten.
Kartläggningen av IT-enheten har gjorts med Metoicums verktyg.
Resultatet har redovisats till personalen under maj månad.
Kommunstyrelsen
att ta informationen till dagens protokoll.
____
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Serviceförvaltningen
Kanslichef
Akten

6

KS.SEF.2013.10.108

§ 156
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag 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 2013 har det inkommit 3 st synpunkter,
klagomål eller förslag till serviceförvaltningen. De synpunkter som
har inkommit med namn och adress har alla fått svar från
handläggare genom brev, mail eller telefonsamtal.
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 2013 till och med
juni 2013.
___
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Kommundirektör
Kanslichef
Akten

7

KS.2013.65.108

§ 157
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
(KS.2007.12.108).
Från januari till och med juni 2013 har det inkommit 8 st synpunkter,
klagomål eller förslag till Kommunledningsförvaltningen. De
synpunkter som har inkommit med namn och adress har alla fått svar
från handläggare genom brev, mail eller telefonsamtal.
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 2013 till
och med juni 2013.
___
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunikationsavdelningen
Handläggare
Akten

KS.2013.249.029

§ 158
Resepolicy för Karlskrona kommun.
Resepolicyn ska gälla för resor i tjänsten och syftar till att påverka
personalens resor till att genomföras på ett trafiksäkert,
kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta föreslagen resepolicy.
______
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Ekonomiavdelningen
Finanschef
Akten

9

KS.2011.127.045

§ 159
Finansrapport maj, juni och juli 2013 från internbanken.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona
Kommun” framgår att månadsrapportering avseende den finansiella
verksamheten ska levereras till KSAU samt kommunstyrelsen senast
nästkommande månad med undantag för juni som rapporteras i
augusti månad.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som
kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad
nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all
upplåning och utlåning i kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende maj,
juni och juli 2013.
____
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Tekniska förvaltningen
Handläggare
Akten

KS.2013.261.510

§ 160
Yttrande över förslag till Cykelstrategi 2030.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad 2013-05-15, berett
kommunstyrelsen möjlighet att avge yttrande, remissvar, över förslag
till Cykelstrategi 2030.
Förslaget till Cykelstrategi 2030 har tagits fram i enlighet med tidigare
beslut i Kommunfullmäktige kopplat till Kommunfullmäktiges beslut
om Energi- och klimatprogram 2011.
Kommunledningsförvaltningen har varit representerad i den
arbetsgrupp som har utarbetat rubricerat förslag.
Förslaget till strategi avser att förbättra och utveckla Karlskrona
kommun som cykelkommun. Målet är bland annat att öka antalet
cykelresor, förbättra Karlskrona kommun som cykelkommun och att
minska risken för cyklister att skadas i trafiken.
Förslaget synes väl genomarbetat och olika förslag till åtgärder
redovisas.
Kommunledningsförvaltningen har i huvudsak inget att erinra mot
förslaget men noterar att strategin saknar ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv. Kommunledningsförvaltningen vill dessutom
särskilt framhålla och betona behovet av goda möjligheter inom alla
delar kommunen för cykling och cyklister. Även inom de geografiska
områden där kommunen inte svarar för väghållningen är det viktigt
att kommunen bevakar och initierar förslag och möjligheter till olika
förbättringar av exempelvis cykelvägar. Detta kan exempelvis gälla
dels vid vägar med stark och tung trafik liksom i olika samhällen där
bland annat cykeln är ett transportmedel för skolbarn.
Vidare nämns i förslaget att delar av kommunen är ett världsarv och
att cykeln kan vara ett bra transportmedel när man tar del av detta.
Dock är också delar av kommunen ett biosfärområde, Blekinge
Arkipelag, utnämnt av Unesco, vilket bör beaktas inte minst vad
gäller turistsatsningar och möjligheter för besökande att förflytta sig
inom och ta del av detta område.
Forts
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§ 160 forts
Yttrande över förslag till Cykelstrategi 2030.
I förslaget noteras också att cykeln tekniskt har förändrats genom
åren. Snabbare cyklar liksom elcyklar ger på sikt behov av
cykelvägar anpassade för deras hastigheter liksom att inte konflikter
och risker skall kunna uppstå när cyklar av olika slag skall dela på
gemensamma cykelvägar.
Vad avser insatser och därtill hörande ekonomiska frågor från
Kommunledningsförvaltningen får dessa årligen prövas i samband
med budgetarbetet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta förslag till remissvar över förslag till cykelstrategi 2030 som
sitt eget och översända det till Tekniska förvaltningen.
___
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Naturvårdsverket
Handläggare
Akten

KS.2013.250.450

§ 161
Remiss av förslaget: "Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och
resurseffektivt samhälle - Sveriges program för att förebygga
avfall 2014-2017"
Karlskrona kommun har fått ovanstående förslag till program för
remiss från Naturvårdsverket. Förslaget kompletterar den nationella
avfallsplanen och utvecklar tankarna kring förebyggande av avfall i
denna. Programmet är vägledande för kommuner, myndigheter,
branschorganisationer och företag.
Förslaget till nationellt program har utarbetats i en öppen process där
Karlskrona deltagit vid ett flertal tillfällen, bland annat som deltagare i
den referensgrupp av utvalda kommuner som Naturvårdsverket
sammankallat vid ett par tillfällen under processen. Dessutom har
Karlskrona som svensk representant i det Europeiska projektet ”Prewaste” haft återkommande kontakter med Naturvårdsverket i frågan.
Till exempel så organiserade Karlskrona i samverkan med
Naturvårdsverket, IVL och Avfall Sverige den nationella konferensen
”Avfallsförebyggande i praktiken – från ord till handling” på World
Trade Centre i Stockholm 9 maj 2012.
Man har i programmet tittat särskilt på fyra produktgrupper, nämligen
mat, textiler, byggprodukter och elektronik.
Vid utarbetande av remissvaret har samråd skett med
renhållningsansvarig vid tekniska förvaltningen.
Yttrande
Eftersom Karlskrona har deltagit i utformandet av programmet så är
många av våra synpunkter redan inarbetade, men ett par
kommentarer till vissa förslag där kommunerna utpekats som
ansvariga känns ändå motiverade.
När det gäller fokuseringen på de fyra särskilda avfallsslagen så
stämmer det med kommunens uppfattning. Forts
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§ 161 forts
Remiss av förslaget: "Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och
resurseffektivt samhälle - Sveriges program för att förebygga
avfall 2014-2017"
I den handlingsplan för avfallsförebyggande som Karlskrona
utarbetade under Pre-wasteprojektet har vi valt att fokusera på
matsvinn och textilier. Här nedan kommentarar vi de olika grupperna
var för sig.
Övergripande åtgärder
Kommunen föreslås bland annat som huvudansvarig för att informera
hushållen om hur de kan förebygga uppkomsten av avfall, arbeta för
att produkter och avfall som hushåll vill lämna på
återvinningscentraler styrs till återanvändning och förberedelse till
återanvändning.
Naturligtvis har kommunen en roll i att informera hushållen i olika
steg, men även producenter och återförsäljare måste ta sitt ansvar i
frågan. Det är också ännu inte avgjort hur kommunens framtida
ansvar kommer att se ut när det gäller återvinning, återanvändning
och förebyggande.
Mat
Här föreslås kommunen bland annat få ansvar för att öka invånarnas
medvetenhet om och förståelse för matsvinnets betydelse för miljön
och ekonomin samt att ta fram planer för hur man i den kommunala
verksamheten (tex skolor, omsorg) kan minska matavfall och svinn.
Karlskrona har samlat in matavfallet separat i mer än tio år och ser
positivt på alla förslag som kan få ner mängderna. Det är ju trots allt
tio gånger mer klimateffektivt att inte slänga mat i onödan, än att göra
tex biogas av den.
Textil
Även här föreslås kommunen få ansvar för att informera, men även
att se till att aktörer som vill samla in textilavfall bereds möjlighet till
detta. Kommunerna bör även ställa krav på hållbara textilier vid
upphandling. Mål och åtgärder för textilinsamling bör behandlas i den
kommunala avfallsplanen.
Det är Karlskronas uppfattning att det behövs lagstiftning som bättre
reglerar samarbeten med andrahandsaktörer. Det kan också finnas
problem med insamlingscontainers som står utan övervakning,
eftersom det finns de som är intresserade av att komma åt innehållet
innan det lämnas vidare. Det gör att det finns en risk för ökad
nedskräpning i närområdet. En vidareutveckling av
insamlingssystemet är önskvärt.
Forts
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§ 161 forts
Remiss av förslaget: "Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och
resurseffektivt samhälle - Sveriges program för att förebygga
avfall 2014-2017"
Byggprodukter
Ett förslag här är att kommunen ska avsätta ytor för
återanvändningsverksamhet i stadsplaneringen inom ramen för
översiktsplaneringen.
Översiktsplanerna brukar inte vara så detaljerade när det gäller att
peka ut områden, utan det är snarare på detaljplanenivå som man
kan peka ut sådana områden, med stöd av formuleringar i
översiktsplanen.
Elektronik
Här föreslås att offentlig förvaltning i större utsträckning hyr
elektronisk utrustning, för att på så vis gynna reparerbar utrustning
med längre hållbarhet.
Det blir idag mer och mer vanligt att kommunerna leasar elektronisk
utrustning, däremot är det lite svårt att se på vilket sätt detta främjar
ökad hållbarhet och reparerbarhet. Det är snarare så att vid
leasingperiodens slut byts den ofta fullt fungerande produkten ut mot
en nyare modell.
Övriga synpunkter
Förutom förebyggande och återanvändning så är en viktig del i ett
sådant här program att minska innehåll av farliga ämnen i material
och produkter. Detta hanteras knappt alls i programmet. Här tycker vi
till exempel att man kunde fokusera mer på kemikalier i
avfallsslammet och hur man kan komma till rätta med detta växande
problem.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända in det till Naturvårdsverket
som svar på remissen
____
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Trafikverket
Handläggare
Akten

KS.2013.301.014

§ 162
Förslag till yttrande över ”Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014-2025”
(Dnr N2013/2942/TE)
Chef för strategisk utveckling Tore Almlöf föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade förslag på remiss och
synpunkter ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 1
oktober 2013.
Trafikverket redovisar förslag till nationell plan för transportsystemet
2014 – 2025. I förslaget betonas vikten att under kommande 12årsperiod vårda den infrastruktur vi har, särskilt med tanke på att
morgondagens infrastruktur är den vi har idag och att det är en
begränsad mängd av ny infrastruktur som kommer att tas i bruk
innan 2030. Planen bygger på regeringens infrastrukturproposition
och direktiv och Trafikverkets kapacitetsutredning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 augusti 2013
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 augusti 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att första stycket under rubriken stråk
3 Malmö-Kristianstad-Karlskrona-Kalmar-Norrköping flyttas ner så att
texten kommer i näst sista stycket under samma rubrik.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, samt
Carl-Göran Svenssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att till Näringsdepartementet avge yttrande över förslag till nationell
plan för transportsystemet 2014 - 2025 i enlighet med vad
Kommunledningsförvaltningen anfört och med ovanstående
justeringar.
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Region Blekinge
Handläggare
Akten

KS.2013.304.014

§ 163
Förslag till yttrande över förslag till Länstransportplan för
Blekinge 2014 – 2025.
(Dnr 501-119-2013)
Chef för strategisk utveckling Tore Almlöf föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har erhållit förslag till Länstransportplan för
Blekinge 2014-2025 på remiss. Synpunkter ska vara Region
Blekinge tillhanda senast 1 oktober 2013.
På uppdrag av regeringen har Region Blekinge upprättat förslag till
trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för
perioden 2014 - 2025. Länstransportplanen beskriver länets
transportsystem och behov av utveckling för att medverka till god
tillgänglighet och göra det möjligt att utveckla länet och dess
strategiska läge i södra Östersjöregionen.
Synpunkter
Planen är mycket välskriven och ger en bra bild över
transportinfrastrukturen och de behov och problem som länet står
inför när det gäller den framtida infrastrukturen. Som nämns är syftet
med länstransportplanen att skapa ett attraktivt och hållbart
transportsystem och utgör därmed en viktig del i den regionala
utvecklingsstrategin för länet.
Som också nämns i planen så har Blekinge sämre tillgänglighet via
väg- och järnvägsnätet till EU-marknaderna än regioner som ligger
geografiskt längre bort. Vi har dock ett geografiskt strategiskt läge i
södra Östersjöregionen och är den naturliga porten mot stora
befolkningscentra i Öst- och Centraleuropa. Trots att Blekinge utgör
ett viktigt transitlän för svensk import och export påverkar detta inte
resurstilldelningen för åtgärder på det regionala vägnätet, utan
resursfördelningen baseras på befolkningsstorleken. Detta
fördelningssystem kan i grunden inte vara riktigt.
De viktiga transitvägarna som t.ex. riksväg 27 bör enligt Karlskrona
kommun ingå i det nationella vägnätet.
Forts
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§ 163 forts
Förslag till yttrande över förslag till Länstransportplan för
Blekinge 2014 – 2025.
(Dnr 501-119-2013)
Detta är fråga som bör drivas från länets sida särskilt med tanke på
att i förslaget till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
anges som en brist att det saknas en nationell väg som binder ihop
sydöstra Sverige med E4 och Västsverige. Detta är precis vad
riksväg 27 gör som har sträckningen Karlskrona – Värnamo (E4) –
Göteborg. Nämnas ska också att sedan den 1 juli 2010 finns en ännu
ej besvarad begäran från Baltic-Link Association hos
Näringsdepartementet om att riksväg 27 ska uppgraderas till
Europaväg.
Även för de kommunala järnvägarna, som t.ex. Verköbanan, måste
staten ta ett större ansvar. Idag är det ett helt kommunalt ansvar som
varken finansieras via den nationella eller den regionala
transportplanen trots att järnvägen inte bara ingår i ett nationellt
transportstråk utan även i ett internationellt. Detta samtidigt som vi
kan konstatera att statlig medfinansiering sker via den nationella
planen till lokal infrastruktur som spårvägar och tunnelbanor i
Göteborg och Stockholm.
Den föreslagna prioriteringen som är gjord i förslaget till
länstransportplan är enligt Karlskrona kommun riktiga och
välgrundade under rådande omständigheter med i sammanhanget
en låg tilldelning av medel från statens sida. Medlen i
länstransportplanen går främst till att öka tillgängligheten mellan
länets båda TEN-T hamnar i Karlskrona och Karlshamn och landets
utpekade väg- och järnvägsnät för gods. Riksvägarna i länet har i
detta en framträdande roll att knyta ihop transportsystemet. Bristerna
i detta system är främst på riksväg 27. I planen ingår en utbyggnad
till mötesfri landsväg för 100 km/h mellan Möllenäs och Backaryd
med en plankostnad på 97 mkr. I planen ingår också förbifart
Backaryd fram till Hallabro men en plankostnad på 185 mkr.
I planen konstateras att närheten till jobb och utbildning ställer krav
på god kollektivtrafik. Det ska gå att bo och verka i Blekinge eller att
pendla till arbete och utbildning i grannlänen. Med anledning av detta
vill Region Blekinge öka kapaciteten på Blekinge kustbana och bidra
till investeringar i kollektivtrafikens utbyggnad. Rent principiellt är det
tveksamt om det är rätt att använda medel som är avsedda för det
regionala transportsystemet till investeringar i nationell infrastruktur
som Blekinge kustbana utgör.
Forts
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§ 163 forts
Förslag till yttrande över förslag till Länstransportplan för
Blekinge 2014 – 2025.
(Dnr 501-119-2013)
Detta samtidigt som medel ur den nationella planen används till
utbyggnad av lokal infrastruktur (spårvägar och tunnelbanor) i
Göteborg och Stockholm. Karlskrona kommun anser dock att i
rådande situation är en utbyggnad av kapaciteten på Blekinge
kustbana så angelägen att länet måste bidra till förbättringarna från
den regionala planen.
I potten för mindre åtgärder ingår för Karlskrona kommuns del inom
”Trafiksäkerhet och tillgänglighet” rv 28 Uddabygd – Holmsjö,
åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för
nuvarande referenshastighet. Under rubriken ”Cykelåtgärder” ingår rv
28 GC-väg till nya stationsläget i Holmsjö samt lv 738 Trummenäs –
Säby etapp 1 GC-väg (2015) för 4,5 milj. kr och kommunal
medfinansiering.
Det är positivt att medel finns avsatta för kommunerna att söka för
kollektivtrafikåtgärder och trafiksäkerhets- och miljöåtgärder, och då
främst att bygga ut kommunernas GC-vägnät, på det kommunala
väg- och gatunätet.
Vi vill också påpeka att det i beskrivningen av Karlskrona hamn
saknas uppgift om antalet hanterade enheter, vilket var
84 441 stycken under 2012. Under första kvartalet 2013 jämfört med
samma period 2012 ökade antalet enheter i Karlskrona hamn
med 9 % från 18 632 till 20 320.
Den 8 juli 2013 satte Stena Line in ett tredje fartyg, Stena Alegra,
på linjen Karlskrona – Gdynia för att möta den ökade efterfrågan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Region Blekinge avge yttrande över förslag till
länstransportplan för Blekinge 2014 - 2025 i enlighet med vad
Kommunledningsförvaltningen anfört.
_____
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Arbetsmarknadsdepartementet
Handläggare
Akten

KS.2013.313.106

§ 164
Förlag till yttrande över betänkandet av det svenska
medborgarskapet (SOU 2013:29)
Karlskrona kommun har från Arbetsdepartementet erhållit rubricerad
utredning på remiss.
Regeringen beslutade den 12 januari 2012 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag i vissa
medborgarskapsfrågor. Gunnar Strömmer utsågs som särskild
utredare. Betänkandet överlämnades i april 2013.
Betänkandet
Utredaren har blanda annat haft i uppdrag att:
Lämna förslag till en definition av det svenska
medborgarskapets betydelse och om lämpligt förslå hur definitionen
ska kunna regleras i MedbL, lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap.
Föreslå innehåll och organisation av
medborgarskapsceremonier. I detta ingår bland annat att ta ställning
till vem som bör anordna dessa. Med utgångspunkt i förslaget till
definition av medborgarskapets betydelse, ska utredningen föreslå
generella ramar för det budskap som bör förmedlas genom en
medborgaskapsceremoni.
Undersöka om medborgarskapet i större utsträckning kan
användas som incitament för att främja integrationen.
Utredaren har delat in utredningens överväganden och förslag i fyra
övergripande områden och kommit fram till följande.
Det svenska medborgarskapets betydelse
Utredningen föreslår att MedbL ska inledas med en paragraf om
medborgarskapets betydelse. En sådan portalparagraf bidrar till att
tydliggöra och tillgängliggöra medborgarskapets innebörd samt till att
markera dess betydelse. Den kan också vara en utgångspunkt för
det budskap som ska förmedlas vid medborgarskapsceremonier för
nya svenska medborgare.
Forts
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§ 164 forts
Förlag till yttrande över betänkandet av det svenska
medborgarskapet (SOU 2013:29)
Medborgarskapets grundläggande innebörd bör framgå av den
föreslagna portalparagrafen. Av denna bör även framgå att det i
MedbL regleras hur en person blir och upphör att vara svenska
medborgare.
Medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare
Uppgiften att anordna medborgarskapsceremonier bör anförtros
kommunerna.
Utredningen föreslår att varje kommun årligen ska anordna en
medborgarskapsceremoni som markerar det svenska
medborgarskapets betydelse och erbjuda nya svenska medborgare i
kommunen, som förvärvat medborgarskapet efter födelsen, att
närvara vid denna.
Ceremonierna bör äga rum efter det att medborgarskap har beviljats
och deltagande vid ceremonierna bör inte utgöra ett krav för
medborgarskapsförvärv. I konsekvens med detta bör deltagandet
vara frivilligt. Ceremonierna bör inte inkludera några krav på
avläggande av trohetsed eller liknande.
Vid ceremonierna bör kommunerna, med utgångspunkt i den nya
portalparagrafen i MedbL, förmedla budskapet att det svenska
medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan
medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter,
rättigheter och skyldigheter samt att medborgarskapet är en grund
för folkstyre och står för samhörighet med Sverige.
Utredningen föreslår att länsstyrelserna får i uppdrag att verka för att
kommunerna får information om hur ceremonierna genomförs i andra
kommuner. Länsstyrelserna ska utarbeta och sprida ett
informationsmaterial som ger kommunerna konkreta exempel på hur
medborgarskapsceremonier kan genomföras.
Migrationsverket och länsstyrelserna uppdras att tillsammans
utforma ett enhetligt och högtidligt bevis om svenskt medborgarskap.
Ökade möjligheter till svenskt medborgaskap för barn och unga
Utredningen föreslår att ett barn som föds i Sverige ska förvärva
svenskt medborgarskap automatiskt vid födseln, om en förälder till
barnet dels är folkbokförd här i landet sedan fem år, dels har
permanent uppehållstillstånd.
Forts
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§ 164 forts
Förlag till yttrande över betänkandet av ”Det svenska
medborgarskapet” (SOU 2013:29)
Undvikande av statslöshet är en grundprincip i svensk
medborgarskapslagstiftning. Ett barn som föds i Sverige, och som vid
födseln inte förvärvar ett annat medborgarskap, ska förvärva svenskt
medborgarskap vid födelsen om en förälder till barnet dels är
folkbokförd här i landet sedan tre år, dels har permanent
uppehållstillstånd.
En möjlighet till svenskt medborgarskap efter kortare tid för den som
behärskar det svenska språket (språkbonus).
Utredningen föreslår att en sökande som har visat att hon eller han
har en viss nivå av kunskaper i det svenska språket, som huvudregel
ska kunna bli svensk medborgare genom naturalisation även om hon
eller han haft hemvist i Sverige ett år kortare än vad som annars
hade krävts, så kallad språkbonus.
Språkbonus ska gälla alla sökande förutom de nordiska medborgare
för vilka ett hemvistkrav om två år gäller. Språkbonusen innebär att
det kommer att vara möjligt för statslösa eller flyktingar att bli
svenska medborgare efter tre års hemvist och för sökande enligt
huvudregeln sedan de haft hemvist i fyra år.
En sökande ska kunna få språkbonus om hon eller han har deltagit i
utbildning i svenska för invandrare eller en motsvarande utbildning
vid folkhögskola och uppnått betyg för godkänt resultat på kurs D.
Detsamma ska gälla den som har deltagit i annan utbildning,
genomgått prövning eller annars genomgått prov och därigenom
visat minst motsvarande kunskaper.
Övrigt
Utredningen föreslår att författningsändringarna ska träda i kraft den
1 april 2015. Vissa övergångsbestämmelser bör gälla.
Flera av utredningens förslag kommer om de genomförs att innebära
ökade kostnader för Migrationsverket, Skatteverket och landets
kommuner. Dessa kostnader bör ersättas. Vissa förslag kommer att
innebära ökade intäkter för staten. Flera av förslagen bland annat
förslaget om språkbonus, förutses främja möjligheterna att nå det
integrationspolitiska målet. Förslaget om barn och unga innebär
bland annat att barns rätt till svenskt medborgarskap förstärks.
Forts
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§ 164
Förlag till yttrande över betänkandet av ”Det svenska
medborgarskapet” (SOU 2013:29)
Synpunkter på utredningens förslag
Karlskrona kommun anser att betänkandet är bra och har inget att
invända mot förslagen.
Några saker värda att kommentera.
Det är bra att barn och unga får ökade möjligheter till svenskt
medborgarskap.
Det är positivt med förslaget om medborgarskapsceremonier för att
markera det svenska medborgarskapets betydelse och att uppgiften
att anordna medborgarskapsceremonier bör anförtros kommunerna.
Då det förslaget innebär kostnader för kommunerna är det bra att
utredaren även förslår att dessa kostnader ska ersättas.
Den så kallade språkbonusen och möjligheten att därigenom erhålla
svenskt medborgarskap ett år tidigare, är positivt för
integrationsarbetet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta förslag till remissvar över betänkandet Det svenska
medborgarskapet (SOU 2013:29) som sitt eget och översända det
till Arbetsmarknadsdepartementet.
___
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Boverket
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KS.2013.320.100

§ 165
Remiss, Boverkets förslag till regeländringar till ungdomar och
studenter.
Boverket har tagit fram förslag till regeländringar för att åstadkomma
fler bostäder åt unga och studenter (mindre än 35 kvm). Regeringen
(Socialdepartementet) har gett Karlskrona kommun möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget. Boverkets förslag innebär bl.a.
 möjlighet till sammanslagna funktioner och minskat utrymme
m.m. för vissa funktioner i student- och ungdomsbostäder,
 lättnader i tillgänglighetskraven vid inredning av student- och
ungdomsbostäder på vindar,
 möjlighet till lokalisering av enkelsidiga student- och
ungdomsbostäder vid upp till 60 dBA ekvivalentnivå utomhus
om nattrafiken är begränsad liksom antalet tunga fordon,
 att tidsbegränsat bygglov kan ges direkt för 10 alternativt 15
år,
 att processen förenklas vid flyttning av byggnader (bl.a.
lättnader vad gäller krav på kontrollansvarig och tekniskt
samråd),lättnader i tekniska krav bl.a. brandskydd (flera
hyreskontraktsinnehavare i samma brandcell), ventilation,
solljus, energihushållning och hushållning med avfall för
student- och ungdomsbostäder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom förslagen då de
kan bidra till att fler student- och ungdomsbostäder kan uppföras i
attraktiva lägen och till lägre kostnader än tidigare. Med hänsyn till att
det handlar om bostäder där man vanligtvis bor under en kortare tid
bedöms ev. konsekvenser såsom trångboddhet, bullerpåverkan
m.m., vara acceptabla. Även lättnaderna i tillgänglighetskraven
bedöms vara godtagbara då det sannolikt handlar om en begränsad
andel av bostäderna som inreds på vindar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2011.399.107

§ 166
Revidering av konsortialavtal för kollektivtrafiken
Inför kollektivtrafiklagens ikraftträdande 1 januari 2012 träffade
förbundsmedlemmarna (länets kommuner och Landstinget Blekinge)
och Region Blekinge ett konsortialavtal avseende tillskapande och
drift av den regionala kollektivtrafikmyndigheten och
huvudmannaskapet för Blekingetrafiken AB. I konsortialavtalet
regleras förhållanden av vikt mellan förbundsmedlemmarna och
Region Blekinge för Region Blekinges roll som regional
kollektivtrafikmyndighet.
Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 april 2013 att
anta förslag till reviderat konsortialavtal och skicka detta till samtliga
förbundsmedlemmar för antagande på respektive medlems
fullmäktigeförsamling. De föreslagna förändringarna i
konsortialavtalet är i huvudsak föranledda av Region Blekinges
beslut att ansvaret för kollektivtrafiken ska överföras till Region
Blekinges trafiknämnd och att avveckling ska ske av Blekingetrafiken
AB.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna regionstyrelsens förslag till konsortialavtal avseende
drift av kollektivtrafikmyndighet och huvudmannaskapet för länets
allmänna kollektivtrafik .
___
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2011.399.107

§ 167
Utökat investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola
Kommunstyrelsen fattade den 27 november 2012, § 316, beslut om
investeringstillstånd m.m. för planerad ombyggnad av Holmsjö skola.
Investeringstillståndet avsåg då en volym motsvarande 15 miljoner
kronor, vilket samtidigt inrymdes inom den fastställda
investeringsramen för Fastighetsverksamhet för åren 2011 och 2012.
Efter nu slutförd slutprojektering och genomförd anbudsupphandling
kan konstateras, att den tidigare beslutade investeringsramen inte är
tillräcklig utan behöver utökas med 5 miljoner kronor till totalt 20
miljoner kronor. Den främsta anledningen till denna fördyring om
motsvarande 33 % uppges vara en allmänt höjd prisnivå på
byggarbetsmarknaden. Samtidigt kan också noteras att endast tre
olika anbud har inkommit gällande detta projekt. Tekniska nämnden
begär nu därför att tidigare investeringstillstånd utökas i motsvarande
grad.
Synpunkter och kommentarer
Finansiellt investeringsutrymme måste således nu skapas genom
omprioriteringar under åren 2013 eller främst 2014 för denna
fördyring om 5 mnkr. Fördyringen medför samtidigt tillkommande
drift- och lokalkostnader om 400 tkr/år för barn- och
ungdomsnämnden, vilka i nuläget inte bedöms kunna inrymmas inom
nämndens fastställda budgetramar för de närmaste två åren. Dessa
två frågeställningar bör därför hänskjutas till den nu pågående
budgetberedningen för åren 2014-2016 (2018).
Det är samtidigt angeläget att projektet inte förskjuts ytterligare på
framtiden – allra helst mot bakgrund av att den nybyggda Allhallen
kommer att tas i drift nu under hösten och då bl.a. inrymma skolans
idrottsundervisning. Till projektet hör också omfattande och
nödvändiga underhålls- och energibesparingsåtgärder (utöver
aktuella 20 mnkr), som på sikt kommer att ge lägre driftkostnader för
Holmsjöskolan.
Forts

3 september 2013 26

§ 167 forts
Utökat investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola
Mats Lindbom (C) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kommunstyrelsens tidigare beslut om
investeringstillstånd för Holmsjö skola till att gälla även tillkommande
fördyring om 5 miljoner kronor,
2. att finansieringen av den utökade investeringen om 5 miljoner
kronor hänskjuts till och prövas av pågående budgetberedning för
åren 2014 – 2016 (2018), samt
3. att eventuell utökning av barn- och ungdomsnämnens budgetram
till följd av tillkommande drift- och lokalkostnader på grund av
projektets fördyring också hänskjuts till denna budgetberedning för
prövning.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.312.103

§ 168
Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
För att förverkliga kommunens vision ”Karlskrona2030” behövs
kontinuerlig kommunikation med olika målgrupper.
Kommunikationskanalerna är många och det krävs både kunskap
och eftertanke för att nå fram med budskap och öppna för dialog. För
en stor servicegivare som Karlskrona kommun är det också viktigt att
kommunikationen sker på mottagarens villkor.
Kommunikationsprogrammet ska hjälpa kommunens samlade
verksamhet att nå fram till medborgare, brukare, kunder och
besökare i ett allt tuffare medielandskap. Genom att samordna
kommunikationen från kommunens olika verksamheter ka vi också
öka vår trovärdighet och stärka kommunens varumärke.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta kommunikationsprogrammet för kommunens samlade
verksamhet, samt
2. att kommunikationsprogrammet ska ersätta Karlskrona kommuns
informationspolicy 2005.733.103 och Policy för användning av
telefon, e-post, sociala medier och Internet 2010.409.005
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.306.550

§ 169
Förslag till hamnstrategi.
Sammanträdet ajourneras kl 15.15-15.35
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 17 juni 2013, § 50
hemställt att kommunfullmäktige godkänner förslag till hamnstrategi
för Karlskrona kommuns hela hamnverksamhet, samt
att texten under punkt 9.2 STRATEGI ändras till:
”Verka för att ge bästa möjliga förutsättning för att marinbasen
skall kvarstanna och utvecklas i Karlskrona kommun samt ha
fortsatt samråd med försvarsmakten för de planer och lov som berör
områden där den militära verksamheten kan påverkas av
byggnation.”
Tekniska nämnden behandlade ärendet om att bilda hamnbolag vid
sammanträdet 29 januari i år. Till ärendet bifogades ett förslag till
strategi för hamnverksamheten. Tekniska nämnden beslutade i
enlighet med förslaget.
Vid ärendets fortsatta hantering har framkommit önskemål om att
fördjupa den strategiska beskrivningen och kommunstyrelsens
allmänna utskott begärde den 26 mars i år att förvaltningschefen för
tekniska förvaltningen ska ” ta fram förslag till hamnstrategi för
Karlskrona kommuns hela hamnverksamhet”. Allmänna utskottet
beslutade att beslut om hamnstrategin och bildandet av hamnbolag
fattas samtidigt i kommunfullmäktige den 19 september 2013.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 augusti 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar att texten på sidan 14, punkt 5.
Strategi; fiske- och landningshamnar, rutan strategi andra punkten
ändras till följande; bibehålla Saltö som landningshamn med
erforderlig service för fiskeriverksamheten. Forts
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§ 169 forts
Förslag till hamnstrategi.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att texten på sidan 18, punkt 8. Strategi;
skärgårdsliv och kollektivtrafik, rutan strategi, att följande skrivs in; att
verka för att ge bästa möjliga förutsättningar för att leva och bo i
skärgården.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att texten i hamnstrategin ändras så
den är är utförarneutral.
Mats Lindbom (C) yrkar bifalla till allmänna utskottets förslag, samt
bifall till Jan-Anders Lindfors (S) ändringsyrkande.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till Jan-Anders Lindfors (S) och Åsa
Gyberg Karlssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 att godkänna förslag till hamnstrategi för Karlskrona kommuns hela
hamnverksamhet med ändring av text under punkt 9.2 STRATEGI
ändras till: ”Verka för att ge bästa möjliga förutsättning för att
marinbasen skall kvarstanna och utvecklas i Karlskrona kommun
samt ha fortsatt samråd med försvarsmakten för de planer och lov
som berör områden där den militära verksamheten kan påverkas av
byggnation.”,
2. att texten på sidan 14, punkt 5; Strategi; fiske- och
landningshamnar, rubriken strategi andra punkten ändras till följande;
bibehålla Saltö som landningshamn med erforderlig service för
fiskeriverksamheten.
3. att texten på sidan 18, punkt 8. Strategi; skärgårdsliv och
kollektivtrafik, rubriken strategi, att följande text skrivs in i rutan; att
verka för att ge bästa möjliga förutsättningar för att leva och bo i
skärgården, samt
4. att texten i hamnstrategin ändras så den är utförarneutral.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.306.550

§ 170
Strategi Verkö hamn- och industriområde.
VD Bengt Lingman föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sitt sammanträde den 26
mars 2013 beslutat att uppdra åt kommundirektören att tillsammans
med Utveckling i Karlskrona AB och övriga aktörer ta fram en strategi
för Verkö hamn- och industriområde.
Strategin har tagits fram efter samråd med Stena Line, Karlskrona
Baltic Port AB, Roxtec, ABB High Voltage Cables (inga synpunkter),
Utveckling i Karlskrona AB, Kommunledningsförvaltningen och
tekniska förvaltningen.
Strategin ska vara ett planeringsverktyg för utvecklingen av Verkö
hamn-och industriområde.
Bakgrund
Verkö hamn- och industriområde har under en längre tid genomgått
en förändring från
oexploaterad mark till ett strategiskt område för hamn- och
industriändamål.
I norra delen av verksamhetsområdet genomför ABB High Voltage
Cables en omfattande utbyggnad samtidigt som man har förvärvat
fastigheten söder om Verkövägen ,f d Flextronics, och även köpt hela
Åkericentralens fastighet. I östra delen av Verkö har Roxtec utökat
sin verksamhet genom ytterligare förvärv.
Hamnen är av Sjöfartsverket utpekat som riksintresse, där
färjetrafiken till Polen är särskilt utpekad. Hamnen är i dagsläget
klassad som en TEN-T, Kategori A-hamn och ingår som en viktig nod
i såväl den Bottniska transportkorridoren som Baltic-Link korridoren
ner till Adriatiska havet via Polen. Med färdigställandet av
elektrifieringen av industrispåret ner till Verkö samt etableringen av
en kombiterminal norr om Verkövägen ges förutsättningar för en
utökad hantering av godstransporter över kaj. Forts
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§ 170 forts
Strategi Verkö hamn- och industriområde
I Region Blekinges länsplan för regional transportinfrastruktur nämns
följande regionala mål som berör Karlskronas hamnverksamhet:
 Regionförstoring: Utveckla intelligenta transportlösningar som
förbättrar tillgängligheten och ökar förutsättningar för
regionförstoring
 Öresundsregionen och södra Östersjöregionen: Uppnå en
ökad integration genom förbättrad infrastruktur och förbättrade
kommunikationer.
 Hamnarnas roll: Utveckla stråkens anslutande målpunkter
(Hamnarna i Karlshamn och Karlskrona) till internationella
terminaler för effektiv och miljövänlig hantering av
transportslagsövergripande transporter
 Goda förbindelser: Goda förbindelser norrut samt genom
Blekinge för såväl transporter av gods som resenärer.
Inom Verkö hamn bedriver Stena Line rederiverksamhet till Gdynia i
Polen. Stena Line som är världens största färjerederi ser möjligheter
och efterfrågan på att inom ett antal år trafikera
Östersjöområdet med ytterligare färjelinjer från Karlskrona, för att
kunna möta efterfrågan på främst godstransporter.
Inom södra delen av verksamhetsområdet bedriver det av Karlskrona
kommun och Stena Line samägda bolaget Karlskrona Baltic Port
stuveriverksamhet.
Karlskrona kommun har återigen fått en förfrågan från Nord Stream
om att få arrendera mark i hamnen på Verkö, för upplag av gasrör till
gasledning i Östersjön under kommande byggperiod.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 augusti
2013 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 augusti 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag, samt
yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Mats Lindbom (C) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall på
allmänna utskottets förslag.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att texten i Strategin för Verkö hamnoch industriområde ändras så den är utförarneutral.
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§ 169
Förslag till hamnstrategi.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets förslag
mot Sofia Bothorps avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som
vill biträda Sofia Bothorps avslagsyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Mats Lindbom (C), Patrik Hansson (S), Catharina
Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S),
Yvonne Sandberg-Fries (S), Jan Lennartsson (M), Sophia Ahlin (M),
Carl-Göran Svensson (M), Ola Svensson (SD), Börje Dovstad (FP),
Billy Åkerström (KD) och ordförande.
Följande röstar nej: Sofia Bothorp (MP).
Följande avstår: Åsa Gyberg Karlsson (V).
Kommunstyrelsen beslutar med 13 ja-röster mot 1 nej- röster och 1
avstår enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att Sofia Bothorp särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa strategin för Verkö hamn- och industriområde, samt
2. att texten i Strategin för Verkö hamn- och industriområde ändras
så den är utförarneutral.
______
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Ekonomichef
Tekniska nämnden
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

KS.2012.306.550

§ 171
Bildandet av helägt aktiebolag för hamnverksamhet.
Ekonomichef Per Jonsson föredrar ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Av kommunens budget för 2012 – 2014 framgår att
hamnverksamheten i kommunen ska föras över till ett bolag.
Följande text är hämtad från kommunens budgetdokument
”För att utveckla hamnarna, som är en viktig del av
kommunens infrastruktur, skall ett hamnbolag bildas”
Förarbetet med att bilda ett hamnbolag har pågått under en tid, och
frågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen i såväl kommunstyrelsen
som i dess allmänna utskott, i tekniska nämnden samt i AB
Karlskrona Moderbolag styrelse.
Inom förvaltningsorganisationen har ärendet beretts inom
Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. VD för AB
Karlskrona Moderbolag har också medverkat i
tjänstemannaberedningen
Förslag
Baserat på förslagen till bolagsordning, ägardirektiv och
samarbetsavtal som redovisas i bilaga till denna PM och med
beaktande av vad som i övrigt framförs nedan föreslås nu att den
hamnverksamhet som i dag bedrivs inom tekniska nämnden överförs
till ett aktiebolag. Bolaget, vars namn ska vara Karlskrona Hamn AB,
ska vara helägt av Karlskrona kommun via AB Karlskrona
Moderbolag.
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har upprättats enligt den
struktur som gäller inom AB Karlskrona Moderbolags bolagskoncern.
Som ytterligare styrinstrument i den kommande samverkan mellan
kommunen och Karlskrona Hamn AB, utöver bolagsordning och
ägardirektiv, har Kommunledningsförvaltningen och tekniska
förvaltningen gemensamt arbetat fram förslag till samarbets- och
nyttjanderättsavtal mellan parterna.
Av avtalet framgår vilka geografiska områden som är att betrakta
som hamnområden.
Forts

3 september 2013 34

§ 171 forts
Bildandet av helägt aktiebolag för hamnverksamhet.
Avtalet reglerar vidare de ekonomiska relationerna mellan parterna,
inkluderat det förhållandet att kommunen även fortsättningsvis ska
vara ägare av de anläggningstillgångar som finns för
hamnverksamheten. Lös egendom inom kommunen som ingår i
hamnverksamheten överlåts till Karlskrona Hamn AB mot en
ersättning som baseras på egendomens bokförda värde per 201312-31 som uppgår till ca x mnkr.
Av bilaga 1 till samarbets- och nyttjanderättsavtalet (bilaga 4 i till
detta dokument) framgår av bild 1 att ”lastzon och industrispår tillhör
hamnområdet”. Det är fel då kombiterminalsområdet inte ingår i
hamnområdet.
Samarbets- och nyttjanderättsavtalet reglerar även bolagets relation
till kommunens avtal med Karlskrona Baltic Port AB vad avser
framtida utveckling vid Verkö.
Kommunstyrelsen
Vid sammanträde 26 mars 2013 beslutade kommunstyrelsens
allmänna utskott under § 51 bl.a. att en strategi för Verkö hamn- och
industriområde skulle tas fram och att förslag till hamnstrategi för
kommunen skulle arbetas fram. Båda dessa uppgifter ska vara
slutförda så att de kan fastställas av kommunfullmäktige i september
2013 och att det formella beslutet om att bilda hamnbolag därmed
också kan fattas av kommunfullmäktige vid samma sammanträde,
d.v.s. september 2013.
Förslag till strategi för Verkö hamn och industriområde föreligger och
behandlas i särskild ordning av kommunfullmäktige.
Utöver förslaget till strategi för Verkö hamn- och industriområde finns
anledning att även erinra om att kommunstyrelsen vid sammanträde
4 juni, § 132 beslutade att anta ”Utvecklingsplan för södra Verkö –
Östersjöns nav”, och att utvecklingsplanen ska ”…utgöra underlag för
del av strategin för Verkö…”.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden behandlade vid sammanträde 29 januari, § 5,
frågan om att bilda ett hamnbolag, och beslutade då att hemställa
hos kommunfullmäktige besluta ”att godkänna och fullfölja bildandet
av ett nytt hamnbolag i Karlskrona kommun”.
Under samma paragraf beslutade tekniska nämnden även att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna ett vid den tidpunkten framtaget
förslag till hamnstrategi.
Forts
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§ 171 forts
Bildandet av helägt aktiebolag för hamnverksamhet.
Mot bakgrund av kommunstyrelsens allmänna utskott beslut enligt §
51 (jfr ovan) behandlade tekniska nämnden vid sammanträde 17 juni,
§ 50, ett utvecklat förslag till hamnstrategi varvid nämnden då
beslutade ”att godkänna förslag till hamnstrategi för Karlskrona
kommuns hela hamnverksamhet”.
Av beslutet framgår även en ändring av tekniska förvaltningens
förslag till ordalydelse under strategins avsnitt 9.2.
Kommunfullmäktige behandlar tekniska nämndens förslag till
hamnstrategi i särskild ordning.
AB Karlskrona Moderbolag
AB Karlskrona Moderbolag styrelse beslutade vid sammanträde 1
mars 2013 att yttra sig över bildandet av ett hamnbolag. Vid
sammanträde 18 juni beslutade styrelsen att komplettera sitt tidigare
avlämnade yttrande.
Av styrelsens yttrande framgår att styrelsen anser att framtagandet
av en strategi för Verkö och en hamnstrategi är nödvändigt före
bildandet av bolaget, att hamnbolagets uppdrag på Verkö,
marknadsföringsuppdrag, roll i kombiterminalen behöver förtydligas
samt att en affärsplan för bolaget behövs. I det kompletterande
yttrandet framför styrelsen att underhållsplanen ska vara inriktad på
att säkra värdet på tillgångarna och att underhålls- och
investeringsplanerna ska avse fem års rullande plan. Styrelsen har
också uttalat att ”strategin bör också visa hur man särskiljer mellan
den kommersiella trafiken och fritidsbåtsverksamheten” och ”det
behöver förtydligas om och i så fall hur bolagets vinstkrav kommer att
påverka fritidsbåtsverksamheten”.
Ärenden gällande såväl strategi för Verkö som hamnstrategi
föreligger enligt ovan.
Av kommunstyrelsens allmänna utskott § 51 framgår att utskottet
beslutat uppdra åt kommundirektören att tillsammans med berörda
parter ta fram en gemensam marknadsföringsplan för Verkö hamnoch industriområde i enlighet med strategin för Verkö.
Marknadsföringsplanen ska fastställas av kommunstyrelsen i oktober
2013.
Under sommaren har Karlskrona kommun tecknat koncessionsavtal
med Karlskrona Baltic Port AB gällande drift av kombiterminalen
inom Verköområdet. Koncessionsavtalet innebär att Karlskrona
Hamn AB inte kommer att ha någon del i driften av kombiterminalen.
I bilaga till denna PM återfinns ett utkast till affärsplan för
hamnbolaget.
Forts
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§ 171 forts
Bildandet av helägt aktiebolag för hamnverksamhet.
En slutlig affärsplan kommer fastställas av styrelsen för Karlskrona
Hamn AB efter godkännande av AB Karlskrona Moderbolag.
Vad avser styrelsen för AB Karlskrona Moderbolags yttrande
gällande underhålls- och investeringsplan och värdesäkring av
tillgångarna har det förhållandet förtydligats i såväl det föreslagna
ägardirektivet som i samarbets- och nyttjanderättsavtalet.
För att säkerställa tydlighet i redovisningen av bolagets olika
verksamheter ställs krav på bolaget via ägardirektivet att
verksamheten i alla delar ska redovisas uppdelat på yrkesmässig
trafik och gäst- och fritidsbåtsverksamhet.
Under hand har i styrelsen för AB Karlskrona Moderbolag diskuterats
hur hamnverksamheten organiseras i andra kommuner. I bilaga 15
återfinns en sammanställning som översiktligt beskriver förhållandet i
några kommuner.
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslag till strategi för
Verkö hamn- och industriområde föreligger, att förslag till
hamnstrategi också föreligger och att AB Karlskrona Moderbolags
synpunkter har beaktats eller att arbete är initierat för fortsatt
behandling inom såväl kommunen som av den kommande styrelsen
för Karlskrona Hamn AB.
Den bakomliggande tanken med att föra över verksamheten till
bolagsform är att verksamheten ska ges förutsättningar att generera
positiva resultat. Mot bakgrund av att det behövs en viss
”inkörningstid” riktas inget annat krav än ett nollresultat mot bolaget
för det första verksamhetsåret. Från och med år två och framåt,
d.v.s. från och med 2015 är det rimligt att bolagets resultat efter
finansiella poster utvecklas i riktning mot att årligen motsvara minst
15 procent av omsättningen.
För att möjliggöra anskaffningen av bolag tillförs AB Karlskrona
Moderbolag ett riktat aktieägartillskott om 100 000 Skr motsvarande
det kommande aktiekapitalet i Karlskrona Hamn AB.
Under inledningen av 2014 kommer med stor sannolikhet bolagets
intäkter inte att utvecklas så att de möter bolagets kostnader – det
innebär att risk finns att bolaget under ett inledande skede periodiskt
redovisar ett negativt resultat. För att undvika en situation med krav
på upprättande av kontrollbalansräkning (inträffar när ett aktiebolag
har förbrukat 50 procent av sitt aktiekapital) behöver bolaget initialt
ett tillfälligt fritt eget kapital. Detta tillgodoses genom att kommunen
tillför bolaget ett aktieägartillskott om 5 mnkr. När bolagets
verksamhet över tid genererar positivt resultat har kommunen
möjlighet återta tillskottet genom ett vid den tidpunkten särskilt
beslut.
Forts
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§ 171 forts
Bildandet av helägt aktiebolag för hamnverksamhet.
Det fria egna kapitalet innebär också att bolaget på egen hand klarar
av att täcka behovet av likvida medel intill dess att ett eget positivt
kassaflöde erhålls.
För att kunna överta kommunens lösa egendom i
hamnverksamheten behöver Karlskrona Hamn AB ha medgivande
att i internbanken uppta en checkkredit motsvarande värdet på den
lösa egendomen.
Bolagets resultat kommer att konsolideras in i AB Karlskrona
Moderbolags koncernredovisning. I det här skedet riktas inget krav
på utdelning från AB Karlskrona Moderbolag, vilket dock inte utsluter
framtida sådana baserat bl.a. på utvecklingen i Karlskrona Hamn AB.
Berörd personal inom tekniska förvaltningens hamnavdelning erbjuds
anställning i Karlskrona Hamn AB med tillämpning av samma
förutsättningar som gällde när kommunens näringslivsverksamhet
fördes över till Utveckling i Karlskrona AB. Det innebär att

All anställningstid i Karlskrona kommun tillgodoräknas som
fullgjord tid i Karlskrona Hamn AB ur LAS-hänseende, lönesättning,
innestående semesterdagar och kompensationstid överförs till den
nya arbetsgivaren samt alla rättigheter och skyldigheter kopplade till
anställningsavtal och anställningsförhållande

Kollektivavtal, inklusive pensionsavtal (KAP-KL) och
avtalsförsäkringar, gällande mellan PACTA och berörda fackliga
organisationer tecknas

Om det inom Karlskrona Hamn AB uppstår arbetsbrist inom
ett år efter övergången som föranleder uppsägningar ska de
anställda som ingick i överflyttningen från kommunen till bolaget ha
rätt att prövas mot vakanta tjänster inom tekniska nämndens
verksamhetsområde
Hamnavdelningen inom tekniska förvaltningen har i dag stöd och
service avseende ekonomi- och personaladministration från
serviceförvaltningen. Avdelningen använder sig också av
kommunens ekonomi- respektive personalsystem. Eftersträvansvärt
är att Karlskrona Hamn AB fortsätter nyttja dessa kompetenser och
system.
Karlskrona Hamn AB ska påbörja sin verksamhet från och med
2014-01-01. Från samma tidpunkt avvecklas hamnavdelningen och
dess resurser inom tekniska förvaltningen. Då kommunen även
fortsättningsvis ska vara ägare av anläggningstillgångarna kvarstår
investeringsmedel i kommunens budget.
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§ 171 forts
Bildandet av helägt aktiebolag för hamnverksamhet.
I samband med att förslag om att bilda ett hamnbolag nu föreläggs
kommunstyrelsen har förslaget behandlats inom ramen för den
kommunövergripande samverkan. Efter kommunfullmäktiges beslut
inträder förhandlingsskyldigheten inom tekniska nämnden vad avser
verkställighetsmomentet av förändringen.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_____
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Handläggare
Akten

KS.SEF.2011.99.001

§ 172
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun.
Konsult Ronnie Åbrandt föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade 2 april 2013, § 81
1. att utarbeta en kommungemensam måltidspolicy i samverkan
berörda nämnder, förvaltningar och personal (service-, barn- och
ungdoms-, utbildnings-, äldre- och handikappförvaltningarna).
2. att förslag till kommungemensam måltidspolicy ska vara framtagen
för fastställande av kommunfullmäktige senast i september 2013.
Efter genomförda arbetsmöten, styrgruppens ställningstagande och
samverkan med personalorganisationerna, överlämnas denna
rapport och förslag avseende måltidspolicy för Karlskrona kommun.
Respektive förvaltningschef förutsätts enligt ordinarie rutiner ha
förankrat förslaget till måltidspolicy i den egna organisationen.
Måltidspolicyn är ett inriktningsdokument. Förverkligandet av policyn
får ske successivt med hänsyn tagen till den ekonomiska situationen.
Efter kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges beslut
om Måltidspolicy för Karlskrona kommun, utvecklar och beslutar
kommunstyrelsen kommunövergripande riktlinjer för att utveckla
måltidsverksamheten i enlighet med måltidspolicyn i den takt
ekonomin tillåter. Därefter skall respektive nämnd/styrelse och
förvaltningschef/VD – vid behov – besluta om
tillämpningsanvisningar inom den egna verksamheten.
Den nu föreslagna gemensamma målstidspolicyn ersätter den av
kommunfullmäktige 2011 antagna Kostpolicy för
måltidsverksamheten inom förskolor, skola, familjedaghem och
fritidshem i Karlskrona kommun.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2011.588.400

§ 173
Miljöprogram för Karlskrona kommun.
Förslaget till miljöprogrammet har tagits fram i enlighet med tidigare
beslut i KS (120131 §43).
Det övergripande målet för arbetet med framtagande av
miljöprogrammet är att utveckla åtgärder för ständig förbättring av
miljön och människors livskvalitet samt att vi ska bli ett långsiktigt
hållbart samhälle för både nuvarande och kommande generationer.
Målen i miljöprogrammet har koppling till både nationella samt
regionala miljömål. Målen är även kopplade till Karlskrona kommuns
Vision 2030.
Genom miljöprogrammet ska kommunen genomföra åtgärder och
därigenom stärka sin profil som en hållbar kommun.
Under sammanträdet överlämnas ett nytt förslag på miljöprogram.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att fastställa Miljöprogram för Karlskrona kommun
____
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

KS.2013.106.821

§ 174
Svar på motion om fler och bättre konstgräsplaner
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 14 februari
2013 § 19 av Reine Svensson (V). Förslaget är att Karlskrona
omgående anlägger två nya uppvärmda
konstgräsplaner i fullmått på den plats där det idag finns en på
Rosenholm, att Karlskrona kommun anlägger en konstgräsplan i
fullmått på ytan för Västra Marks C-plan, samt att Karlskrona
kommun har som ambition och utarbetar en plan för
att se till att det vid varje kommunal skola ska finnas en konstgärsyta
av den typ som finns vid Rödebyskolan
Idrotts- och fritidsnämnden har den 6 maj 2013 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att följande underlag finns kring
utveckling av konstgräsplaner i Karlskrona.
Varaktigheten för konstgräsplaner beräknas till drygt 10 år enligt
fabrikanterna vilket givetvis hänger samman med nyttjandet och yttre
förutsättningar. Konstgräsplanerna kan efter användning för bollsport
på stor arena ibland delas och placeras på mindre anläggningar.
Ständig utveckling sker av materialet för att mer och mer efterlikna
naturgräs och bli lättare att sköta.
En fråga är att observera för framtiden är oklarheten kring
hanteringen av konstgräs då materialet ska destrueras.
Konstgräsplaner på Rosenholm
En utökning av konstgräsplaner på Rosenholmsområdet kan ske
enligt motionärens förslag vilket då kräver
• Omfattande schaktning i vallen mot Rosenholmshallen
• Förändring av underlagsmaterial
• Förändring av dränering av området
• Ny belysning av två planer
• Tillgång till fler omklädningsrum
• Placering av mycket högt staket längs kortsidorna mot Arenavägen
• Att frågan om bortschaktning av snö löses vid omfattande snöfall
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§ 174 forts
Svar på motion om fler och bättre konstgräsplaner
Idag är nyttjandet av anläggningen lågt under sommartid och
föreningars behov och önskemål måste vara avgörande för att
anläggningen ska utökas.
Uppvärmning av anläggningen är inte enkel att lösa och är
kostsamma
enligt framlagt förslag men kan om vintrarna fortsätta att vara kalla
vara en bra lösning då det kan påverka materialet och nyttjandet
positivt. Kostnaderna för åtgärderna är svåra att bedöma.
Konstgräsplan på C planen, V Mark
En placering av en konstgräsplan på C-planen på Karlskrona
idrottsplats, V Mark, skulle vara en möjlighet samtidigt som
• Det skulle omöjliggöra framtida träning för kastare inom friidrott
• Det kommer att kräva stängsling kring anläggningen
• Innebära försvårande av skötsel pga. näraliggande lövträd
Överväganden kring A och B planerna kan komma men B planen är
intelämplig pga. brist på ytor för snö vintertid. En placering på A
planenskulle innebära att friidrottstävlingar inte fullt ut blir möjliga i
framtiden.
Kastgrenar kan ej placeras på B -planen då kastbur, ringar, ansatser
etc.ej ryms inom området.
Utveckling av mindre konstgräsplaner
En utveckling av konstgräsplaner i anslutning till skolor är ett
önskemål från flera organisationer. Denna fråga kommer att belysas
och beaktas i samband med att idrotts- och fritidsförvaltningen i
samband med det projekt/uppdrag som lämnats kring aktivitetsytor
generellt för barn och unga i kommunen och som påbörjas före
sommaren 2013.
Frågan om framtida utveckling av konstgräsplaner bör i sin helhet
hänskjutas till det utrednings- och utvecklingsarbetet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 augusti 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att föra
en dialog med idrottsföreningarna, samt att man även titta på
möjligheter till uppvärmning på planerna. Forts
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§ 174 forts
Svar på motion om fler och bättre konstgräsplaner
Chatarina Holmberg (S), Börje Dovstad (FP) och Ola Svensson (SD)
yrkar bifall på Åsa Gybergs Karlssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.60.106

§ 175
Svar på motion om att bekämpa brottslighet och social
dumpning-konkurrens på lika villkor.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 januari
2013 § 6 av Reine Svensson (V). Förslaget är Karlskrona kommun
ska anpassa, implementera och utveckla modellen ”Vita jobb” för att
bekämpa svartarbete, ekonomisk brottslighet och social dumping i
Karlskrona vid offentlig upphandling.
Att Karlskrona kommun utesluter företag med anknytning till
offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar
eller i andra former av verksamheter där betalning sker med våra
skattpengar. Detta ska omfatta offshore-ekonomier enligt IMF:s lista
och vara stater/områden utanför EU/EES.
Kommunledningsförvaltningen har den 27 maj 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Kommunfullmäktige i
Karlskrona antog 2013-03-21 en ny Inköps- och upphandlingspolicy.
Nya riktlinjer har därefter antagits. Dessa gör det möjligt att förhindra
ekonomisk brottslighet etc enligt motionärens punkt 1.
Karlskrona kommun samarbetar med Skatteverket och inhämtar
information på samtliga anbudsgivare och dess namngivna
underleverantörer som lämnar anbud. Vidare prövas anbudsgivarens
finansiella och ekonomiska ställning och anbudsgivarens tekniska
förmåga. Anbudsgivarens ekonomiska ställning kan prövas genom
en rapport från UC som Karlskrona kommun inhämtar.
Alla aktörer som uppfyller de formella kraven ska ha möjlighet att
delta i en upphandling. Det är inte möjligt för upphandlande
myndigheter att gynna eller missgynna vissa företag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 augusti 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag. Forts
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§ 175 forts
Svar på motion om att bekämpa brottslighet och social
dumpning-konkurrens på lika villkor.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i
dag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.105.106

§ 176
Svar på motion en välfärd fri från kommersiella intressen.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 14 februari
2013 § 19 av Reine Svensson (V). Förslaget är att välfärden behöver
av kommersialiseras och föreslår därför att Karlskrona kommun vid
upphandling av tjänster inom välfärden ställer krav på att
utförarna/leverantörerna utgörs av företag och organisationer som
drivs utan vinstintresse.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 juni 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att idén med offentlig
upphandling är att alla aktörer som uppfyller de formella kraven ska
få vara med. Det är inte möjligt för upphandlande myndigheter att
gynna vissa företag. Det strider mot principerna om likabehandling
och öppenhet.
Att diskriminera vissa företag, beroende på bl.a. organisationsform
är inte tillåtet enligt lagen om offentlig upphandling. Det är enligt vår
mening klarlagt att det inte är möjligt att ge företag utan vinstsyfte
fördelar vid offentliga upphandlingar, liksom att stoppa företag med
vinstsyfte att delta i offentliga upphandlingar.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 augusti 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till motionen.
Jan Lennartsson (M) och Ola Svensson (SD) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om allmänna utskottets förslag mot
Åsa Gyberg Karlssons bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.282.312

§ 177
Svar på medborgarförslag om att sammanbinda f.d Oljehamnen,
hattholmen, samt Östra Hamngatan med en gång- och cykelbro
likt ett segelfartyg.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Mats Trulsson. Förslaget är att
sammanbinda f.d Oljehamnen, hattholmen, samt Östra Hamngatan
med en gång- och cykelbro likt ett segelfartyg.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 16 maj 2013, § 129 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget är
intressant. En bro skulle förutom att öka kopplingen mellan Trossö
och hattholmen även öka kopplingen mellan Trossö och
Pantarholmen via kv Muddret. En utveckling av områdena kv Mudret
och Hattholmen föreslås i kommunens översiktsplan från 2010. En
gång- och cykelbro finns med i kommunens planering och
detaljutformas i samband med planeringen för Hattholmen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.193.003

§ 178
Svar på medborgarförslag om att det i kommunens
ordningsföreskrifter införs ytterligare en begränsning av
tillstånd att anordna fyrverkeri.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
maj 2012 § 72 av Annika Lindahl, Tony Svensson och Ulf Bjerén.
Förslaget är att kommunen i de lokala ordningsföreskrifterna inför en
begränsning att anordna fyrverkerier kring Borgmästarefjärden. I
kommunens ordningsföreskrifter finns idag ett förbud att använda
pyrotekniska varor kring lasarettet men förslagsställarna anser att
fyrverkerier bör förbjudas också vid området kring Borgmästarfjärden
under perioden 1 april till 31 juli. I förslaget anges att många
fågelarter häckar i området och att det inte kan uteslutas att
fyrverkerierna inverkar menligt på fåglarnas reproduktion.
Kommunledningsförvaltningen har den 5 augusti 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver enligt
ordningslagen krävs under vissa omständigheter tillstånd av
polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor. Polismyndigheten råder över tillståndsplikten för användningen av
pyrotekniska varor och gör inom ramen för tillståndsprövningen en
bedömning av risken för skada på eller olägenhet för person eller
egendom.
Kommunen har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter om
användningen av pyrotekniska varor. Rätten att reglera är begränsad
– som en allmän begränsning gäller att föreskrifterna inte får lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare gäller att syftet med de
lokala föreskrifterna, enligt ordningslagen, ska vara att förhindra att
människors hälsa eller egendom skadas. Lagens förarbeten anger
att förbud endast i undantagsfall bör förekomma och nämner som
exempel förbud kring sjukhus och andra vårdinrättningar, vilket idag
återfinns i Karlskrona kommuns ordningsföreskrifter.
Kommunledningsförvaltningen har all förståelse för att det finns både
människor och djur som lider av fyrverkerier.
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§ 178 forts
Svar på medborgarförslag om att det i kommunens
ordningsföreskrifter införs ytterligare en begränsning av
tillstånd att anordna fyrverkeri.
Möjligheten att meddela förbud mot användning av fyrverkerier i
lokala ordningsföreskrifter är mycket begränsad. För att ett
totalförbud ska kunna meddelas ska det avse särskilt känsliga platser
och då med syfte att förebygga skada för människors hälsa och
egendom.
En prövning i varje enskilt fall av risken för skada och olägenhet som
ett fyrverkeri kan innebära, görs inom ramen för polismyndighetens
tillståndsgivning.
Mot denna bakgrund bedömer kommunledningsledningsförvaltningen
att förslaget inte föranleder några ändringar i kommunens
ordningsföreskrifter. Vi vill i samband med vårt svar också be om
ursäkt för den sena hanteringen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.130.265

§ 179
Svar på medborgarförslag om att skydda områden som
naturreservat och samla dem under namnet Karlskrona
eklandskap.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
mars 2012 § 35 av Mats Olsson. Förslaget är skydda ett antal
områden som naturreservat och samla de under namnet Karlskrona
eklandskap, enligt det förslag som finns i Översiktsplan 2030.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 16 maj 2013, § 128 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att arbetet är
omfattande och kommer att ta relativt lång tid för genomförande i sin
helhet. För närvarande arbetar vi med två områden,
Lorentsberg/Skönstavik samt Slottsbackarna, som beräknas vara
klara under 2013–2014.
Utöver arbetet med det formella skyddet så pågår framtagandet av
en beskrivning av de ingående kärnområdena i den ekologiska
ryggraden för Karlskrona tätort, de områden som uppräknas i
medborgarförslaget.
Detta arbete görs för att medvetandegöra beslutsfattare på
förvaltningar och nämnder om de värden som finns i tätortens
naturområden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2011.481.312

§ 180
Svar på om att använda järnvägstunneln genom Trossö som
cykelväg.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
oktober 2011 § 143 av Johan Ekman. Förslaget är att använda
järnvägstunneln genom Trossö som cykelväg.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 45 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att kostnaderna för att anlägga en
sådan gång- och cykelväg blir mycket höga främst beroende på att
den råa bergytan i tunneltaken måste kläs in i betong av
säkerhetsskäl (risk för nedfallande stenar). Även ramperna mot
Alamedan blir av tillgänglighetsskäl mycket kostsamma. Tveksamt
om de ens går att genomföra på grund av mycket stora ingrepp i
Amiralitets-parken.
Tekniska nämnden kan inte förorda förslaget mot bakgrund av
ovanstående. Förvaltningen vill samtidigt informera om att en
cykelstrategi utarbetas för Karlskrona kommun som skall vara klar
under 2013. I denna strategi föreslås förbättringar för de som har
södra Trossö som målpunkt. När föreslagna åtgärder i strategin kan
genomföras behandlas i kommande budgetarbeten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2011.525.315

§ 181
Svar på medborgarförslag om att järnvägstunneln under
stortorget görs om till Sveriges längsta parkeringshus.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
november 2011 § 166 av Ulf Widenfors. Förslaget är att
järnvägstunneln under stortorget görs om till Sveriges längsta
parkeringshus.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 44 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att det krävs omfattande
sprängningsarbeten till höga kostnader för att skapa tillräcklig volym
och yta för en parkeringsanläggning i anslutning till befintlig tunnel.
Med en sådan anläggning följer också stora kostnadsfördyringar när
man ska lösa:
 inklädning av den råa bergytan med betong,
 utrymningsvägar för att klara myndighetskrav vid brand eller
annan olycka,
 ventilation av anläggningen för att klara myndighetskrav, samt
 tillgänglighet och trygghetsfrågor.
Speciellt svår är frågan hur man skapar en inbjudande och trygg
miljö i en berganläggning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.148.512

§ 182
Svar på medborgarförslag om att minska olycksriskerna vid
utfarten från köpcentrat Amiralen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
april 2012 § 51 av Jörg Podhora. Förslaget är att en bergknalle
sprängs bort vid utfarten från köpcentrat Amiralen.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 42 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att bergknallen ligger på en fastighet
som ägs gemensamt av ICA-fastigheter och EFC Karlskrona Retail
AB.
Gällande siktkrav är uppfyllda vid utfartens anslutning mot
cirkulations-platsen på Verkövägen.
Tekniska förvaltningen delar dock förslagsställarens uppfattning att
platsen skulle tjäna på, både estetiskt och siktmässigt, om
bergknallen sprängdes bort. Detta har förvaltningen framfört till
markägaren. För något år sedan påbörjades sprängningsarbeten,
dock inte i den omfattning som förslagsställaren och tekniska
förvaltningen förordar. Tekniska förvaltningen rekommenderar även
fortsättningsvis fastighetsägaren att ta bort bergknallen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.6.312

§ 183
Svar med medborgarförslag om att anlägga en genomskinlig
barriär längs gång- och cykelvägen i oljehamnsområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16
februari 2012 § 23 av Ingvar Carlsson. Förslaget är att ett
genomsiktligt bullerskydd anordnas utmed Infartsleden mellan
körbana och gång- och cykelbana på sträckan mellan Tallebryggan
och Blå Port.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 43 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att de delar förslagsställarens
uppfattning att det är otrevligt att både gå och cykla utmed den aktuella
delen av Infartsleden på grund av buller och avgaser.
I planeringen för såväl Pottholmen som Hattholmen (f d Oljehamnen)
kommer förbättringar att föreslås för aktuell vägsträcka såsom
bullerskydd, fartsänkning samt omfördelning av körytor, vägrenar och
sidoområden.
Tekniska förvaltningen bedömer att en sådan omgestaltning av
infarten kommer att ge väsentligt förbättrad miljö och upplevelse för
alla trafikslag. Under våren 2013 öppnas Hattholmen upp så att
gående och cyklande kan ta sig fram längs områdets strandlinje.
Förslagsställarens ambition att åtgärder snarast bör vidtas får prövas
i kommande budgetarbeten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.398.332

§ 184
Svar på medborgarförslag om lekplats i Backabo.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2012 § 141 av Linda Andersson. Förslaget är att lekparken i
kvarteret Killingen rustas upp och att eventuellt en ny lekplats anläggs på
gräsplanen vid HS-huset.
Tekniska nämnden har den 17 juni 2013, § 52 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att det finns i dag 2 st lekplatser i
Backabo, dels den i kvarteret Killingen och dels en i området längst
upp på Backabovägen i naturområdet innanför kvarteren Bävern,
Illern och Minken.
Det finns ett politiskt beslut att lekplatserna ska minskas från 105 till
79 stycken i hela kommunen och att kvarvarande lekplatser skall
rustas upp. För Backabo är planen att ta bort lekplatsen i kvarteret
Killingen och att lekplatsen på Backabovägen rustas upp till
medelstor lekplats. Samtidigt bygger vi just nu en stor
områdeslekplats i Mariedal som även har Backabo som
upptagningsområde.
Tidplan för åtgärderna i Backabo är ännu inte fastställd och beror på
när investeringsmedel anslås.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
____
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HR-chef
Tekniska nämnden
Akten

KS.2013.51.023

§ 185
Förslag att avbryta rekryteringsprocess förvaltningschef
Tekniska förvaltningen.
Föreligger förslag att avbryta pågående rekryteringsprocess av
förvaltningschef tekniska förvaltningen av följande anledningar:
Påbörjad rekryteringsprocess ledd av Mercuri Urval avstannade i
slutet av juni då aktuell kandidat tackade nej till Karlskrona kommuns
jobberbjudande. Det finns inte några ytterligare aktuella kandidater i
dagsläget vilket skulle kräva en omstart av rekryteringsprocessen.
Den 10 september 2013 startas arbetet med att forma en ny
nämnds-och förvaltningsorganisation för Karlskrona kommun. Detta
arbete kommer med all sannolikhet att resultera i ett behov av färre
antal förvaltningschefer. Att i det läget starta om
rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef är inte att
rekommendera.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
besluta
1. att avbryta rekryteringsprocess förvaltningschef tekniska
förvaltningen, samt
2. att uppdra åt HR chefen att säga upp ingånget avtal med Mercuri
Urval.
____
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§ 186
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län
a) Beslut 2013-06-05, dnr 211-1036-2013, Tillstånd till allmän
kameraövervakning.
3. Länsstyrelsen i Skåne Län
a) Beslut 2013-05-30, dnr 551-13291-2012, tillstånd enligt
miljöbalken till övnings- och skjutfält samt skjutbana.
5. Cirkulär
a) 13:18, Överenskommelse om ändringar i allmänna bestämmelser
samt bilagor.
b) 13:20, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m.-HÖK 13- med Svenska
kommunalarbetareförbundet.
c) 13:21 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare –PAN 13-med Svenska kommunalarbetareförbundet.
d) 13:22 Överenskommelse om ändringar i bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser-BEA.
e) 13:23 Överenskommelse om ändringar i bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning-BUI 13.
f) 13:24 Överenskommelse om ändringar i bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktion-BAL 13.
g) 13:26 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter.
h) 13:27 Arbetsdomstolens dom 2013 nr 42 om övergång till
tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare.
i) 13:31 Preliminär kostnadsutjämning för LSS 2014.
j) 13:32 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m.- ÖLA 13 med -fastighetsanställdas förbund.
k) 13:33 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m.- ÖLA 13 med – Svenska transportarbetareförbundet.
l) 13:34 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m.- ÖLA 13 med SEKO- facket frö service och kommunikation.
m) 13:38 Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad
pension (AKAP-KL) m.m.
n) Cirkulär huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs
förbundsområde läkare, Sveriges läkarförbund samt
överenskommelse om med.stud.13.
4. Skrivelse daterad 2013-06-04, Karlskrona Baltic Port. Forts
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§ 186 forts
Anmälningsärende
5. Revisionen, granskning av skärgårdstrafiken.
6. Region Blekinge, bokslut 2012 för Blekingetrafiken AB.
7. Skrivelse daterad 2013-05-30 från kommunbygderådet.
8. Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-16 § 139, Spandelstorp
etapp I och Spandelstorp etapp II. Avskrivning av planuppdrag.
9. Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-16, § 127, begäran om
revision gällande 2030 översiktsplan Mölletorp-Augerum.
10. Brev 2013-07-18, konkurrensverkets granskning av avtal på det
kommunala området.
11. Kommunfullmäktige Emmaboda kommun 2013-04-29 §§ 42,
antagande av översiktsplan för Emmaboda kommun.
12. Attestlista för Överförmyndanämnden 2013-05-16.
13. Attestlista Valnämnden 2013-05-16.
14. Attestlista kommunstyrelsen 2013-05-16.
15. Attestlista kommunstyrelsen 2013-05-30.
16. Attestlista Kommunledningsförvaltningen 2013-06-03.
17. Attestlista skattefördelning 2013-06-03.
18. Attestlista Kommunledningsförvaltningen 2013-07-03.
19. Attestlista serviceförvaltningen 2013-06-24.
20. Attestlista serviceförvaltningen 2013-06-26.
21. Miljöprojekt-självklart inför alla beslut.
22. Region Blekinge, regionsstyrelsens protokoll 2013-06-12.
23. Skrivelse till kommunstyrelsen med anledning av äldrenämndens
budgetuppföljning 31 maj.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 8
oktober 2013
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214
___

Informationer och föredragningar
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för Serviceförvaltningen.
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för Kommunledningsförvaltningen.
Svar på remiss betänkandet privata utförare- Kontroll och insyn SOU 2013-53.
Finansrapport augusti 2013 från Internbanken.
Information om handlingsplan för att uppnå befolkningstillväxt.
Information administrativa processer.
Svar på remiss om miljöberedningens delbetänkande långsiktig hållbar
markanvändning del 1.
Investeringstillstånd energiinvesteringar.
Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster.
Införande av digital ärendehantering.
Sammanträdesplan 2014 för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och de
allmänna utskotten.
Byte av sammanträdesdag.
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun.
Valdistriktindelning inför valen 2014.
Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens
taxedebetering.
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2013.
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid- inför kompiskort.
Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen under dagtid ska
kunna åka gratis med bussarna i kommunen.
Svar på medborgarförslag gör Gröna vägen mellan Karlskrona och Mjölby till
officiellt namn.
Svar på medborgarförslag om att kommunen inrättar en hundrastplats på
Klinteberga.
Svar på medborgarförslag om en hundrastgård på ängen mellan Vedebygata
och Spandelstorp.
Svar på medborgarförslag om fler parksoffor och en kiosk på Fisktorget.
Hemställan om att få ta del av prestationsersättning.
Anmälningsärenden
Övrigt

8 oktober 2013

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 8 oktober 2013, kl 08.30-09.55, 11.15-12.35
Sammanträdet ajourneras kl 09.55-11.15, 11.29-11.36

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf.
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Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Patrik Hansson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M) kl 10.10-12.35 §§ 188-214
Sophia Ahlin (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ulf Hansson (V)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 08.30-09.55 §§ 187

Närvarande

Oscar Dyberg (S)
Liten Löfgen (S)
Håkan Ericsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 11.15-12.35 §§ 188-214
Arnstein Njåstad (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP) kl 08.40-09.55

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunikationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
TF ekonomichef Bengt Nilsson
Kostchef Eva Wrobel
Controller Helena Cedergren
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

8 oktober 2013

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse
……………………………………… § 187-214
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Sofia Bothorp
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 14 oktober 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 187
Information och föredragningar
1. Uppföljning per den 31 augusti 2013 för Serviceförvaltningen,
föredras av förvaltningschef Anette Lirsjö och kostchef Eva Wrobel.
2. Uppföljning per den 31 augusti 2013 för
Kommunledningsförvaltningen, föredras av controller Helena
Cedergren.
3. Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet, föredras av ekonomichef Per Jonsson och HRchef Anneli Ekström.
____
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Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

6

KS.SEF.2013.45.041

§ 188
Delårsbokslut augusti 2013 för
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
Förvaltningschef Anette Lirsjö och kostchef Eva Wrobel föredrar
ärendet
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen uppvisar en negativ avvikelse
mot budget för perioden med -0,4 Mnkr, men prognostiserar inte
någon avvikelse för helåret 2013.
Kommunfullmäktige har beslutat att 5 Mnkr ska sparas på
måltidsverksamheten under 2013. I juni togs beslut om ytterligare
besparingskrav om 0,5 Mnkr för förvaltningen. Utöver dessa två
besparingsposter ska förvaltningen minska sina IT-kostnader
motsvarande 0,6 Mnkr. Detta blir totalt 6,1 Mnkr i besparingskrav
under innevarande år.
Överskott prognostiseras för IT-enheten, Internservice samt de
Ekonomi- och personaladministrativa enheterna om totalt 2,8 Mnkr.
Överskottet beror till största del på tillfälliga vakanser som ej har
tillsatts. Motsvarande belopp prognostiseras som underskott hos
kostenheten, vilket innebär att förvaltningen lämnar ett nollresultat
totalt för året. Underskottet hos kostenheten beror till största del på
att lagda besparingsåtgärder ej hunnit få avsedd effekt.
För övriga verksamheter inom serviceförvaltningens område
beräknas inga budgetavvikelser.
För år 2013 har kommunfullmäktige beslutat att 25 % av inköpta
livsmedel ska bestå av ekologiska alternativ. För perioden januariaugusti är 16 % av inköpta livsmedel ekologiska.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att godkänna delårsbokslutet för augusti 2013, samt
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
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Controller KLF
Ekonomiavdelningen
Revisionen
Akten
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KS.2012.60.041

§ 189
Uppföljning per augusti 2013.
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
Controller Helena Cedergren föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen beräknar uppvisa
ett resultat för verksamheterna 2013 med +34,9 Mnkr. Avvikelse för
sparbeting sänker dock prognosen till 26,4 mnkr. Utfallet för perioden
uppgår till +25,4 Mnkr. Budgetramen för 2013 uppgår till 192,2 Mnkr
exklusive sparbeting.
För att uppnå resultatförbättring för Karlskrona kommun har det
beslutats om en ramminskning för KLF med 0,5 Mnkr 2013. Ramminskningen har gjorts tillfälligt för kansli med 0,2 Mnkr då en tjänst
har vakantsatts och för analys och tillväxt med 0,3 Mnkr där en tjänst
som EU-samordnare externfinansieras från april månad till året ut.
Förskjutning av investeringar resulterar i ett överskott av driftmedel
2013. Kommunledningsförvaltningen beräknar lämna tillbaka ca 1
Mnkr 2013. Kostnaden uppkommer istället under 2015. Prognosen
för augusti höjs för basbudgeten med 0,5 Mnkr det beror främst på
minskade personalkostnader och att bonusintäkterna har blivit högre
än beräknat.
Kollektivtrafiken beräknas redovisa ett överskott på 33,4 Mnkr 2013.
Överskottet kommer från att Karlskrona kommun har valt att lösa upp
hela sin andel av obeskattade reserver 2013, återbäring 2012 och att
ägarbidraget har sänkts på grund av försening av trafikstarten med
tåg på delen Karlskrona-Emmaboda.
Under kommunstyrelsen ligger sparbeting på totalt 9,5 Mnkr.
Sparbetingen är i form av översyn av nämnds- och
förvaltningsstruktur om 1,5 Mnkr, minskad nettokostnad hamnbolag
2,5 Mnkr, effektivisering administration 3 Mnkr och
lokaleffektivisering 2,5 Mnkr (totalt 5 Mnkr, 2,5 Mnkr är utdelat till
förvaltningarna). Prognosen är att 1 Mnkr av sparbetingen kommer
att uppnås 2013 vilket resulterar i en avvikelse mot budget på – 8,5
Mnkr 2013.
Forts
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§ 189 forts
Uppföljning per augusti 2013.
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att godkänna uppföljningen för augusti månad 2013, samt
2. att lämna uppföljningen till revisionen
___
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Finansdepartementet
Kommunjuristen
Akten

9

KS.2013.321.100

§ 190
Remissvar betänkandet privata utförare- kontroll och insyn SOU
2013:53.
Ajournering kl 11.29-11.36
Finansdepartementet har till Karlskrona kommun på remiss översänt
betänkandet Privata utförare – Kontroll och insyn. Det nu
presenterade betänkandet är ett delbetänkande i utredningen ”En
kommunallag för framtiden”. I betänkandet behandlas frågor kring
hur kommunerna ska kunna stärka sin kontroll och insyn när
kommunal verksamhet överlämnas till privata utförare. Betänkandet
innehåller ett antal förslag till förändringar främst i kommunallagen.
Framtagandet av remissvaret har skett i samverkan med barn- och
ungdoms-, handikapp-, social-, utbildnings- och äldreförvaltningen.
De föreslagna förändringarna


Begreppet privat utförare

Utredningen föreslår att begreppet kommunala entreprenader i
kommunallagen ska ersättas med begreppet privat utförare. En privat
utförare definieras som en juridisk person eller enskild individ som
har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Med privat
utförare avses inte kommunala företag.


Tydliggörande av det kommunala huvudmannaskapet

För att klargöra att kommunerna behåller sitt huvudmannaskap och
övergripande ansvar när en verksamhet lämnas över till en privat
utförare föreslås att det införs förtydligande bestämmelser om detta i
kommunallagen, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade m. fl. lagar.


utförare

Tydligare ansvar för uppföljning och kontroll av privata

8 oktober 2013
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§ 190 forts
Remissvar betänkandet privata utförare- kontroll och insyn SOU
2013:53.
Vidare stärks genom de föreslagna lagändringarna kraven på
uppföljning och kontroll av privata utförare. Enligt förlaget införs i
kommunallagen en uttrycklig skyldighet för kommunerna att
kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare.
Fullmäktige ska vidare anta ett särskilt program som beskriver mål
och riktlinjer för det som lämnas över till privata utförare. Av
programmet ska framgå hur mål och riktlinjer ska följas upp och hur
allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska enligt förslaget
omprövas varje ny mandatperiod.


Insyn i fristående skolor

Kommunerna föreslås få fortsatt insyn i de fristående skolorna. Syftet
med insynsrätten klargörs i lagtexten. Syftet är att garantera
kommunernas möjlighet att klara sina skyldigheter enligt skollagen
och samtidigt tillgodose allmänhetens behov av insyn, t.ex. vid
skolval. Insynsrätten föreslås däremot inte omfatta insyn i de
fristående skolornas ekonomiska räkenskaper på enhetsnivå.


Bättre information till brukarna

En ny bestämmelse som innebär ett tydligare informationsansvar för
kommuner i förhållande till brukarna föreslås. Bestämmelsen
motsvarar i stort den regel som redan idag finns i lagen om
valfrihetssystem. Informationsansvaret görs emellertid nu, genom
införande i kommunallagen, generellt tillämpligt i de fall där enskilda
kan välja utförare av nämndens tjänster. Även informationsansvaret i
skollagen föreslås utökas. Från att tidigare bara ha omfattat förskola,
fritidshem och pedagogisk verksamhet enligt 25 kap skollagen ska
kommunen nu enligt förslaget även informera vårdnadshavare och
elever om den utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola som erbjuds elever i
kommunen. Kommunens skyldighet föreslås gälla både utbildning i
de kommunala skolorna och i de fristående skolorna i kommunen.


Allmänhetens insyn

En kommun som lämnar verksamhet till en privat utförare föreslås bli
skyldig att i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten skälig insyn.
Vilka frågor som insynen ska avse blir beroende på vilken
angelägenhet som avses, men som exempel nämns uppgifter om
personalen och dess kompetens, utbildningsnivå och kapacitet.
Utredaren anser dock inte att uppgifter om bl.a. ekonomisk
redovisning på enhetsnivå bör omfattas av sådan insyn. Forts
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§ 190 forts
Remissvar betänkandet privata utförare- kontroll och insyn SOU
2013:53.
Yttrande över förslaget
Karlskrona kommuns uppfattning är att de föreslagna lagändringarna
kommer att bidra till att kommunens övergripande ansvar i
förhållande till privata utförare blir tydligare. Det är positivt att
kommunens roll som huvudman kommer till tydligt uttryck som en
enhetlig reglering i lagstiftningen.
Vidare anser kommunen att en uttrycklig bestämmelse om kontroll
och uppföljning samt skyldigheten att anta program med mål och
riktlinjer för kommunala angelägenheter som lämnas över till privata
utförare kommer att ytterligare bidra till en kvalitetssäkring av
verksamheterna. Genom ett av kommunfullmäktige antaget program
införs en mer strategisk styrning av användandet av privata utförare
över hela den kommunala verksamheten.
Kommunen instämmer vidare i förslaget om att i kommunallagen
införa en generell bestämmelse om information till brukare med en
enhetlig reglering av hur informationen ska vara utformad. Helt i linje
därmed går också förslaget om utvidgning av skollagens
informationsansvar till att omfatta även utbildning i förskoleklass,
grundskola och gymnasieskola som erbjuds elever i kommunen. Det
är naturligt och angeläget att den enskilde ska kunna få information
om all verksamhet där den enskilde erbjuds ett val mellan olika
utförare. Kommunen får genom den nya regleringen en tydligare roll i
att underlätta för sina medborgare att välja mellan utförare.
Den nuvarande regleringen i kommunallagen kring hur allmänheten
ska få möjlighet till insyn i verksamhet som lämnas över till privata
utförare är närmast av målsättningskaraktär. Det är bra att det i den
föreslagna regleringen nu klargörs att kommunen i avtal med en
privat utförare ska tillförsäkra sig information för att säkerställa en
skälig insyn för allmänheten. Det är vidare positivt att skollagens
bestämmelser om kommunens insyn i fristående verksamheter
kompletteras med vad som är syftet med insynsrätten. Kommunen
får genom sin insynsrätt ett underlag för att informera
vårdnadshavare och elever inför skolval och för att planera för ett
tillräckligt antal elevplatser.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 oktober 2013 tillstyrkt
förslaget.
Forts
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§ 190 forts
Remissvar betänkandet privata utförare- kontroll och insyn SOU
2013:53.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att sista meningen i stycket ändras till
följande; insyn i fristående friskolor till följande; Kommunens
insynsrätt skall även omfatta de fristående skolornas ekonomiska
räkenskaper på enhetsnivå.
Jan Lennartsson (M), Börje Dovstad (FP) och Mats Lindbom (C)
yrkar avslag till Patrik Hanssons ändringsyrkande.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till Patrik Hanssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hansson ändringsyrkande
mot Jan Lennartssons med fleras avslagsyrkande på Patrik
Hanssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå ändringsyrkandet.
Votering begärs
Den som vill biträda Jan Lennartssons avslagsyrkande 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 (M), Ola Svensson (SD), Börje
Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD) och
ordförande.
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Catharina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne SandbergFries (S) och Ulf Hansson (V)
Kommunstyrelsen beslutar med 9 ja-röster mot 6 nej- röster att avslå
Patrik Hanssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till remissvar över betänkandet Privata utförare –
Kontroll och insyn som sitt eget och översända det till
Finansdepartementet som svar på remissen.
___
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Ekonomiavdelningen
Finanschef
Akten
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KS.2011.127.045

§ 191
Finansrapport augusti 2013 från internbanken.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona
Kommun” framgår att månadsrapportering avseende den finansiella
verksamheten ska levereras till KSAU samt kommunstyrelsen senast
nästkommande månad med undantag för juni som rapporteras i
augusti månad.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som
kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad
nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all
upplåning och utlåning i kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende
augusti månad 2013.
____
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Handläggare
AB Karlskronahem
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utveckling i Karlskrona AB
Akten
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KS.2013.415.106

§ 192
Handlingsplan för att uppnå befolkningstillväxt
Inom kommunkoncernen har alla, inom sitt ansvars- och
kompetensområde, ett ansvar för att förverkliga intentionerna i de
utvecklingsområden som fastslagits i visionen Karlskrona 2030.
Det krävs såväl strategiskt som löpande arbete med att förstärka
Karlskronas attraktivitet för att nå målet om befolkningstillväxt.
Avdelningen Analys och tillväxt har det samordnande ansvaret för
insatser och aktiviteter som är ämnade att bidra till att uppnå målet
om ökad befolkning.
En arbetsgrupp har bildats med representanter för KLFs enhet
Analys och tillväxt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Utveckling i
Karlskrona AB och Karlskronahem. Vid behov utökas gruppen med
såväl intern kompetens som med representanter för andra
organisationer och företag. Arbetsgruppens uppgift är främst att
identifiera vilka målgrupper som kan approcheras, på vilka arenor
och med vilka argument och verktyg det ska ske.
Alla aktiviter sker i nära samverkan med såväl företag, företagens
organisationer, högskola och andra organisationer.
Arbetsgruppens huvuduppgifter är att:
Identifiera målgrupper, planera aktiviteter och ta fram relevant
material, tidsplanera insatserna, klargöra ansvarsfördelningen, samt
genomföra uppföljningar
Under hösten kommer en aktivitetsplan för år 2014 att arbetas fram
som presenteras i november.
Uppföljning av planerna sker i samband med delårsrapporter och
årsredovisning.
Från Samhällsbyggnadsförvaltningens sida fokuserar man på:
nya planer för bostäder, nya detaljplaner och fördjupade
översiktsplaner, nya planer för arbetsplatser, verksamhetsområden,
höjd servicenivå inom myndighetsutövningen under arbetsnamnet
Kalas (Kreativitet, Attityd, Leverans, Ansvar, Samverkan), långsiktig
planering för god livsmiljö, attraktivitet och stadsmiljö.
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§ 192 forts
Handlingsplan för att uppnå befolkningstillväxt
Ett arbete som gynnar inflyttning och även besöksnäringen, samt
utvecklingsplanerna för skärgården där VA-planerna utgör en viktig
faktor för tillväxt.
För Karlskronahems del är det tre fokusområden som är särskilt
viktiga: att producera nya bostäder för seniorer, vilket underlättar
rörligheten på bostadsmarknaden så att yngre kan köpa hus, att
producera nya bostäder för en bredare grupp, samt att höja
attraktiviteten på studentboenden.
En av de viktigaste förutsättningarna för befolkningstillväxt och ett
ökat skatteunderlag är att det finns arbetstillfällen eller goda
förutsättningar för entreprenörer i kommunen.
Karlskrona Utveckling ABs huvuduppgifter är att: aktivt skapa ett bra
klimat för nyföretagande, stödja befintligt näringsliv så att de kan
utvecklas och växa, samt aktivt arbeta med att öka attraktionskraften
i varumärket Karlskrona bl a genom att utveckla besöksnäringen.
Kommunledningsförvaltningens prioriterade områden, i just detta
avseende, har varit och är;
Studenterna vid BTH, såväl före som under och efter studierna. I
nära samarbete med högskolan, studentkår, det omgivande
samhället har vi under ett flertal år skapat förutsättningar för en
positiv studietid och också ökat stadens attraktion.
Personal inom Försvarsmakten som idag är inpendlare samt de som
behöver rekryteras. Rekryteringsbehoven gäller både soldater och
sjömän samt officerare och kvalificerade tekniker.
Tillsammans med Utveckling i Karlskrona AB arbetar vi aktivt
tillsammans med de företag i kommunen som har rekryteringsbehov.
Gemensamma insatser vid rekryteringsmässor o dyl.
Inom ramen för arbetet i Medflyttandegruppen försöker vi hitta
lösningar för den medflyttande i en familj. Målet är givetvis att byta en
inpendling till en flytt till Karlskrona.
Konkreta aktiviteter som genomförts under år 2013
Målgrupp; Studenter (presumtiva och befintliga).
Inom ramen för samarbetet med Blekinge Tekniska högskola och
Karlshamns kommun, under namnet Studentregion Blekinge, har
aktiviteterna för året dokumenterats i en årsplan.
Samverkansaktiviteter, som exempelvis arbetsmarknadsdagar för
olika målgrupper av studenter.
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§ 192 forts
Handlingsplan för att uppnå befolkningstillväxt
Ett annat exempel är styrelseutbildning för studenter i det lokala och
regionala näringslivet. Riktade nätverksträffar för vissa utbildningar
och branscher samt företagsbesök och partnerprogram med olika
företag. Syftet med dessa aktiviteter är att knyta studenterna
närmare det lokala näringslivet.
Blekinge-aktiviteter som exempelvis kultur, musik och
konstevenemang. En kulturresa genom förs i Blekinge.
Idrottsevenemang och turneringar mm.
Studiesociala aktiviteter för att skapa en levande campusmiljö som
exempelvis introduktionsvecka, Campusfestival och Graduation Day.
Vi har deltagit vid Öppet hus på Blekinge Tekniska Högskola där ca
350 presumtiva studenter från hela Sverige besökte Karlskrona den
5 april. Det visades ett stort intresse för den information och
marknadsföring som vi gav från kommunledningsförvaltningen.
Den 29 juni genomfördes aktiviteten ”Försmak” tillsammans med
BTH. ”Försmaken” avsåg såväl själva lärosätet som Karlskrona som
stad. Vi nådde denna dag drygt 100 studenter och flera anhöriga. Vid
det tillfället var det en person som kom ifrån Blekinge, i övrigt var
hela landet representerat.
Den 30 augusti genomfördes Campusfestivalen i samarbete med
Studentregion Blekinge. Ca 500 studenter deltog aktivt under dagen.
Representanter för kommunledningsförvaltningen och Utveckling i
Karlskrona AB var på plats med information, marknadsföring och
service till de nya studenterna.
Vikten av att ändra sin folkbokföringsadress togs upp såväl från
scenen som i enskilda samtal med studenter. På Karlskronas
hemsida, under studerande, har påminnelse om adressändring samt
länk till blanketten lagt upp.
Ytterligare insatser under 2013 för målgruppen studenter
Ytterligare insatser planeras bl a i form av enkätundersökningar som
årligen kan ge kommunen och andra organisationer en bättre
kunskap om studenternas framtidstankar/planer. Allt med sikte på att
vi på så vis ska kunna möta deras behov för att kunna stanna i
Karlskrona efter studietiden.
Vi planerar också att genomföra fler företagsintroduktioner och
utveckla mötesplatser för företagsrepresentanter med
rekryteringsbehov och studenter som studerar sista året på BTH.
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§ 192 forts
Handlingsplan för att uppnå befolkningstillväxt
Målgrupp: Försvarsmaktens personal
Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem innebär stora
utmaningar. Ungdomar behöver information om vad en anställning
inom Marinen eller Flygvapnet kan ge och näringslivets
representanter och företag behöver få insikt i vad de, som efter några
år lämnar FM, ”har med sig” i form av erfarenheter, kunskaper och
färdigheter. För Karlskrona är det strategiskt mycket viktigt att det
knyts ett nära samarbete mellan Försvarsmakten och det omgivande
samhället så att rekryteringen går bra. Ett förslag till samarbetsavtal
har arbetats fram med deltagande från
kommunledningsförvaltningen. En aktiv åtgärd som planeras är
information till alla gymnasister på tredje året. Såväl besök i skolorna
som besök på Marinbasen planeras.
Den 30 april genomfördes ett informationstillfälle på Marinbasen för
sjömän som har anställning i Karlskrona men bostadsort någon
annanstans i Sverige.
Den 7-9 juni deltog vi i försvarsmaktens rekryteringskampanj i
Stockholm. Återkopplingen från dessa dagar har varit mycket positiv.
I augusti månad har ett fördjupat samarbete inletts med
Sjöstridsskolan och övriga flottiljer på Marinbasen för att planlägga
kommunens insatser, som kommer att genomföras minst 3 gånger
om året.
Företag med rekryteringsbehov
I samverkan med Utveckling i Karlskrona AB kommer vi under
hösten att delta i rekryteringsmässor vid Lunds Tekniska Högskola,
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt Chalmers i Göteborg
för att underlätta för företagen att rekrytera till Karlskrona.
Nytt materail håller på att tas fram.
Medflyttandegruppen
I juni månad startades Medflyttandegruppen upp på nytt. Syftet är att
underlätta rekryteringar till företag och organisationer. En kritisk
faktor är mycket ofta bristen på arbetstillfälle för den medflyttade.
Tanken är att gruppens arbete bidra till att öka kunskapen om olika
möjligheter och på så vis få en helhetslösning för paret/familjen.
Gruppen träffas 3- 4 gånger per år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att ta informationen till dagens protokoll.

8 oktober 2013

Ekonomichef
Akten

18

KS.2012.324.001

§ 193
Information om administrativa processer.
Av kommunfullmäktiges budget för åren 2012 – 2014 framgår
följande “För att ytterligare minska kommunens sammantagna
kostnader för administration behöver administrativa resurser och
processer ses över i ett sammanhållet kommunperspektiv. Ett sådant
påbörjas under hösten 2012…”
Som ett led i att minska kostnaderna valde kommundirektören att
starta ett projekt för att få en bild av hur detta bäst skulle kunna
göras.
Projektet har genomförts i fyra steg, och vart och ett av stegen
avslutades när respektive delmål uppnåddes. De fyra stegen har
varit omvärldsbevakning, allmän inventering, urval och fördjupning
samt analys och förslag
Projektgruppen föreslår att förändringar görs inom följande områden


Bokning av vikarier,



Fakturahantering – Internfakturor,



Fakturahantering – Leverantörsfakturor,



Nämndadministration,



Post, registrator och diarium,



Postgång och transporter,



Löneadministrativt arbete,



Leansingbilar – Chaufförsverksamhet,



Leasingbilar – Bilvård,



Ekonomiadministration inom Tekniska förvaltningen,



Avveckling av faxar,
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§ 193 forts
Information om administrativa processer.
Varje förslag innehåller beskrivning av vilka processer som kartlagts
och bedömts som möjliga att effektivisera, hur effektivisering kan
genomföras, vilken kostnadsminskning som ett genomförande av
förslaget förväntas ge samt en bedömning av påverkan på kvalitet i
två avseenden; kvaliteten i produktionen respektive kvaliteten i
verksamheten i förhållande till invånarna.
Inom områdena postgång och transporter respektive avveckling av
faxar lämnar projektgruppen inga direkta förslag.
Målvärdet för projektet är satt till 6 500 tkr räknat på årsbasis.
Beroende på hur lönekostnadskomponenten värderas i förslagets
olika delar uppgår den beräknade effekten till mellan 6 900 och 7 600
tkr. Antalet årsarbetare beräknas kunna minska med 10,7.
För varje förslag till förändring föreslår projektgruppen att en ansvarig
som har uppgiften att genomföra förändringen i sak utses. En sådan
ansvarig har också i uppgift att genomföra eventuella förhandlingar
enligt MBL i de fall uppgiften är att etablera ny verksamhet/ny
verksamhetsvolym.
De förslag till förändringar som beskrivs är bedömda med
utgångspunkt i hur mycket resurser som en viss given process
förbrukar. För att få ut bedömda ekonomiska effekter krävs att
berörda förvaltningar gör interna omstruktureringar för att parera den
resursminskning som är kopplad till föreslagna förändringar i
redovisade processer.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att ta informationen till dagens protokoll.
____
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KS.2013.299.423

§ 194
Remiss avseende Miljömålsberedningens delbetänkande
Långsiktigt Hållbar Markanvändning, del 1, SOU 2013:43
Miljömålsberedningen har fått ett regeringsuppdrag om att senast 15
juni 2014 ta fram ett förslag till att uppnå relevanta delar i
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den här utredningen är ett
delbetänkande till detta.
Uppdraget för delbetänkandet fokuserar på skydd och skötsel av
land- och sötvattensområden och miljöhänsyn i skogsbruket. Alla tre
perspektiven av hållbarhet ska beaktas. Det slås fast att för att nå
generationsmålet och miljökvalitetsmålen är det viktigt att säkra
ekosystemens resiliens samt deras långsiktiga produktion av
ekosystemtjänster. Regeringen lyfter särskilt fram att man måste ha
ett helhetsperspektiv. Samhällsplanering och samhällsbyggande
pekas ut som en av de viktigaste påverkansfaktorerna.
Utredningen slår fast att staten som betydande markägare har ett
stort ansvar som förebild. Man föreslår förstärkt samordning på den
statliga förvaltningen för att arbeta för en helhetssyn på
markanvändning. Vidare kommer man fram till att de ekologiska
sambanden i landskapet och den ekologiska representativiteten i
skyddet behöver öka. När det gäller skogsbruk föreslås att man
förtydligar skogsvårdslagens lägsta nivå för miljöhänsyn samt att
statliga finansierade insatser bör inriktas på att stimulera frivilliga
insatser.
Synpunkter
Utredningens förslag om en ökad statlig samordning är lovvärt och
nödvändigt. Däremot kommer man med motsägande budskap när
det gäller ambitionsnivån för det framtida arbetet. I inledningen av
rapporten redovisar man den rapport från 2012 där myndigheterna
slår fast att miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande
skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap samt
Storslagen fjällmiljö inte är möjliga att nå till 2020 med i dag
beslutade eller planerade styrmedel. Ändå utgår man i rapporten från
att den nuvarande ambitionsnivån ska ligga fast. Forts
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§ 194 forts
Remiss avseende Miljömålsberedningens delbetänkande
Långsiktigt Hållbar Markanvändning, del 1, SOU 2013:43
Till exempel så föreslår man (s 131) att en ny skogsförordning ska
ange särskilt viktiga regler för miljöhänsyn utan att ambitionsnivån
förändras. I uppdraget sägs inget om att de föreslagna åtgärderna
behöver hålla sig inom dagens ambitioner eller anslagsnivå, ändå
utgår utredningen från detta i sina förslag. Det bästa hade varit att
använda målformuleringarna i miljömålen och genom att använda så
kallad "back casting" ta fram nödvändiga åtgärder för att komma dit
på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Utredningen gör också vissa försök att behandla de sociala (särskilt
tätortsnära skogar) och ekonomiska värdena i skogen liksom
konsumtionens betydelse. Dessa områden behöver utvecklas och
fördjupas till nästa utredning (juni 2014) som ska presentera hur
styrningen av markanvändningen kan utvecklas för ökat
helhetsperspektiv.
Ekolandskap - ny föreslagen skyddsform
I utredningen för man fram en ny skyddsform, Ekolandskap, som ska
bestå av större sammanhängande landskapsområden där de
ekologiska sambanden ska stärkas genom frivilligt arbete i lokala
Ekolandskapsråd. Dessa bör bestå av berörda kommuner,
markägare och näringsidkare (tex inom turism) och ideella
föreningar. Arbetet ska koordineras av länsstyrelsen och få ett statligt
anslag om 4 miljoner årligen per Ekolandskap. Arbetet ska så långt
möjligt samordnas med kommunernas och länsstyrelsernas övriga
arbete rörande fysisk planering och naturvård. För att få ett legalt
stöd föreslås ekolandskapen utgöra samrådsområden enligt
miljöbalken.
Utan att lägga någon värdering i det konstaterar vi att det finns en
motsättning mellan ambitionen om frivillighet och att göra
ekolandskapen till samrådsområden. Åtgärder som kan skada
naturmiljön måste då anmälas till länsstyrelsen, som kan förelägga
om åtgärder. Det här bör man tänka ett varv till kring.
Det känns som om inspirationen till skyddsformen Ekolandskap
kommer från de fem biosfärområden som Sverige och Unesco pekat
ut. Vi föreslår därför att även dessa får ett årligt statligt anslag om 4
miljoner till sin verksamhet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända in det till
Miljödepartementet som svar på remissen.
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KS.2012.383.225

§ 195
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
Tekniska nämnden har hemställt att kommunstyrelsen beslutar att
meddela investeringstillstånd för 3 370 000 kronor avseende
energieffektiviseringar samt att investeringsutgiften täcks genom
ianspråktagande av 1 319 300 kronor ur 2013 års investeringsram
och 2 050 700 ur 2014 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 20122016, 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 omfattar 4 energieffektiviseringsprojekt
på totalt ca 3,4 mnkr. Tekniska nämnden har i sin kalkyl använt sig
av de till objekten knutna energislagskostnaderna vilket ger en
snittkostnad om 0,68 kr/kWh. Besparingseffekten i form av minskade
energikostnader beräknas till 765 900 kWh, eller ca 520 tkr årligen.
Därutöver tillkommer ytterligare effekter i form av minskade
underhållskostander och/eller minskade fasta anläggningskostnader
motsvarande 45 tkr årligen. D.v.s totalt beräknas investeringen ge en
årlig kostnadsreducering om 565 tkr.
Forts
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§ 195
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
Investeringens kapitalkostnader under kalkyltiden på 15 år (den
ekonomiska livslängen varierar med mellan 15 och 25 år) och med
en kalkylränta om 2,90 % beräknas till ca 4,1 mnkr.
Följaktligen skulle investeringen ge en avkastning under kalkyltiden
på 8,7 %.
En höjning av kostnadsnivå samt räntenivån med 1 procentenhet ger
en avkastning om 8,3 % och en säkning med 1 procentenhet ger en
avkastning om 9,0 %.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_____
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KS.2012.299.313

§ 196
Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster.
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att
tillsammans med de kommunala bolagen finna former för ökat
samarbete och samverkan vid upphandling av tjänster för driften av
kommunens fastigheter och skötsel av gator och parker inom
Karlskrona kommun.
I utredningen har AB Karlskronahem och Kruthusen
Företagsfastigheter AB samt Tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning och gata/parkavdelning medverkat.
Mängden tjänster som köps in externt till de olika organisationerna är
varierande. Kruthusen är den verksamhet som bredast köper in sitt
behov av tjänster från externa leverantörer. Organisationerna
eftersträvar att få ut största möjliga fördelar av marknaden vid varje
upphandlingstillfälle. Valet av inriktning mellan egen regi eller externt
inköpta tjänster kan variera över tiden. Förståelsen av att utnyttja en
lämplig mix är en grundläggande framgångsfaktor. Vilka tjänster som
är lämpliga att behålla i egen regi och vilka tjänster som skall köpas
in under ett längre tidsbundet leverans-avtal eller köpas med avrop
mot ramavtal beror på många faktorer. Med en lämpligt vald mix av
egna resurser och dessa inköpssätt kan kostnaden minimeras.
Organisationerna har redan idag en etablerad samverkan och
samordning av upphandling/inköp av vissa externa tjänster,
exempelvis elhandel och bevakningstjänster. I några fall förekommer
det också inköp/försäljning av tjänster mellan de olika
verksamheterna.
Upphandlingar av tjänster sker genom upphandling enligt LOU.
Nuvarande leverantörsavtal är tecknade med avtalstider på mellan
två och tre år och med option på förlängning på mellan ett och två år.
Kvarvarande löptider varierar och det finns goda förutsättningar att
förbereda för en kommande samordning. Forts
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§ 196 forts
Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster
Upphandling av externa tjänster kräver ett genomarbetat och
välplanerat arbetssätt, tydliga kravspecifikationer och en
väldefinierad strategi i sitt genomförande. Man ska därtill inte
underskatta det interna behovet av förstärkt kompetens och resurser
för planering, kontroll och uppföljning när större mängd externa
tjänster upphandlas.
Sammanfattningsvis föreslås följande:
Bilda arbetsgrupp för samordning av upphandlings- och
leverantörsfrågor.
Samordnings- och koordineringsmöten startas mellan tekniska
förvaltningen och bolagen för att regelbundet diskutera och bereda
upphandlings- och leverantörs-frågor. Arbetsgruppen har till uppgift
att
1. gå igenom de olika organisationernas gemensamma tjänstebehov
och hur behoven kan samordnas och lösas för bästa effektivitet,
2. förbereda och planera för övergång till gemensamt upphandlade
avtal där detta ger ekonomiska och tekniska fördelar,
3. definiera och utforma gemensamma kravspecifikationer för
upphandling,
4. utveckla regelbundna leverantörsmöten.
Sammankallande till dessa samordningsmöten är tekniska
förvaltningen. Beslut om att medverka i samordnad upphandling
avgörs av respektive bolags ledning och styrelse.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att godkänna redovisad utredning ”Nya former för ökat samarbete
och samverkan vid upphandling av tjänster för driften av kommunens
fastigheter och skötsel av gator och parker inom Karlskrona
kommun”, samt
2. att uppdra åt Tekniska förvaltningen, Karlskronahem AB och
Kruthusen AB att bilda en arbetsgrupp för samordning av
upphandlings- och leverantörs-frågor.
____
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KS.2011.1.004

§ 197
Införande av digital ärendehantering.
Digitalärendehantering innebär ökad säkerhet, bättre tillgänglighet,
ett modernare arbetssätt och miljöeffekter i form av mindre
pappersåtgång och utskick. För att någon besparingseffekt med
digital ärendehantering ska uppnås ställs det krav på att helt avsluta
det nuvarande arbetssättet som sker genom pappershantering.
Besparingen kan då användas som delfinansiering av införandet av
digitalärendehantering.
Under 2012 har en digitalärendehantering införts till i första hand
kommunstyrelsens allmänna utskott, tjänstemän som hanterar
ärenden till kommunstyrelsens allmänna utskott samt delar av
Kommunstyrelsen. En skyddad arbetsyta på kommunens Intranät har
används för att publicera kallelser och bildspel. Ett mail med länk till
arbetsytan skickas också ut när nya dokument finns på arbetsytan.
Upplevelsen av nuvarande system har varit blandad och vi kan
konstatera att vi idag har två parallella processer då det gamla
arbetssättet inte har ersatts fullt ut.
En projektgrupp har tittat på olika system som är framtagna för att
förenkla arbetet med digitalärendehantering. Arbetsgruppen har
kommit fram till att Netpublicator motsvarar de krav Karlskrona
kommun har för att genomföra digital ärendehantering, då systemet
ska vara enkelt att hantera och inte skapa inlåsningseffekter mot
iPad.
Ett system för digital ärendehantering innebär även en
kostnadsbesparing kopplat till mindre förbrukning av papper och
kuvert samt lägre portokostnader.
Under hösten 2013 påbörjas arbete med att ersätta tryckta
handlingar med digitala sådana till kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens allmänna utskott. Under perioden januari – juni
2013 uppgick kostnaden för tryck och porto till 115 tkr för
kommunstyrelsens allmänna utskott och kommunstyrelsen. Forts
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§ 197 forts
Digital ärendehantering
Digitalärendehantering införs helt på Kommunledningsförvaltningen,
Kommunstyrelsens allmänna utskott, äldrenämndens arbetsutskott
under november/december 2013.
Målet är att digitalärendehantering införs helt i Karlskorna kommun
och det nuvarande arbetssättet med pappershantering avslutats
under våren 2014.
Inskannat material ska minimeras och enbart användas då digitala
handlingar inte finns tillgängliga.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att införa digital ärendehantering för kommunstyrelsens allmänna
utskott och kommunstyrelsen under november/december 2013.
_____
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KS.2013.414.006

§ 198
Sammanträdesplan år 2014 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för år 2014 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen, allmänna utskottet, utvecklingsutskottet, ekonomi
och utvecklingsutskottet, samt tider för inlämning och beredning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att anta sammanträdesplan för år 2014, samt
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
____
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KS.2012.338.006

§ 199
Byte av sammanträdesdag
Med anledning av att kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om
Karlskrona kommuns budget under november månad så behöver
sammanträdesdagarna för kommunstyrelsens allmänna utskott
flyttas från den 22 oktober 2013 till den 29 oktober 2013 och
kommunstyrelsen från den 29 oktober 2013 till den 5 november
2013.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna ovanstående ändring av sammanträdesplanen.
___
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KS.2011.99.001

§ 200
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2 april 2013, § 81; att utarbeta en
kommungemensam måltidspolicy i samverkan berörda nämnder,
förvaltningar och personal (service-, barn- och ungdoms-,
utbildnings-, äldre- och handikappförvaltningarna), samt att förslag till
kommungemensam måltidspolicy ska vara framtagen för
fastställande av kommunfullmäktige senast i september 2013.
Efter genomförda arbetsmöten, styrgruppens ställningstagande och
samverkan med personalorganisationerna, överlämnas denna
rapport och förslag avseende måltidspolicy för Karlskrona kommun.
Respektive förvaltningschef förutsätts enligt ordinarie rutiner ha
förankrat förslaget till måltidspolicy i den egna organisationen.
Måltidspolicyn är ett inriktningsdokument. Förverkligandet av policyn
får ske successivt med hänsyn tagen till den ekonomiska situationen.
Efter kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges beslut
om Måltidspolicy för Karlskrona kommun, utvecklar och beslutar
kommunstyrelsen kommunövergripande riktlinjer för att utveckla
måltidsverksamheten i enlighet med måltidspolicyn i den takt
ekonomin och andra förutsättningar tillåter. Därefter skall respektive
nämnd/styrelse och förvaltningschef/VD – vid behov – besluta om
tillämpningsanvisningar inom den egna verksamheten.
Den nu föreslagna gemensamma målstidspolicyn ersätter den av
kommunfullmäktige 2011 antagna Kostpolicy för
måltidsverksamheten inom förskolor, skola, familjedaghem och
fritidshem i Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa förslag till gemensam måltidspolicy för Karlskrona
kommun,
Forts
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§ 200
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
2. att samtidigt upphäva Kostpolicy för måltidsverksamheten inom
förskolor, skola, familjedaghem och fritidshem i Karlskrona kommun
fastställd av kommunfullmäktige i beslut den 26 maj 2011, § 87, samt
3. att uppdra åt kommunstyrelsen att utveckla och besluta om
gemensamma riktlinjer för utveckling av måltidsverksamheten i
enlighet med den kommungemensamma måltidspolicyn i den takt
ekonomin och andra förutsättningar tillåter.
______
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KS.2013.282.111

§ 201
Valdistriktsindelningen inför valen 2014.
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen (SFS 2005:837) se över
indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till
riksdagen skalla hållas.
Under 2014 är det val både till Europaparlamentet och till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige. Förberedelserna inför valen
kommer att samordnas. Översynen av valdistrikten ska göras i år.
Länsstyrelsen ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt på
förslag av kommunfullmäktige. Avser kommunen att valdistrikten ska
vara oförändrad vid valen 2014 ska även detta meddelas till
Länsstyrelsen av kommunfullmäktige.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att valdistrikten ska vara oförändrad för valen 2014.
____
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KS.2013.353.406

§ 202
Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti
2013, §§ 193 beslutat att hemställa till kommunfullmäktige att anta
föreslagen timtaxa.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid samma sammanträde beslutat
för egen del att godkänna timtaxebelopp som kan tillämpas i
anslutning till handläggning enligt plan- och bygglagen och
uppdragsverksamhet till 950 kronor, samt att det höjda timbeloppet
tillämpas från den 1 januari 2014.
Vid handläggning av ärenden ligger ett timbelopp till grund för
debitering enligt taxor relaterade till miljöbalken med flera lagar. I
andra fall ges det vid handläggning av vissa ärendetyper möjlighet att
tillämpa timdebitering som alternativ till fasta avgifter.
Timtaxan tillämpas i anslutning till plan- och bygglagen, miljöbalken,
livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen och
uppdragsverksamet i förvaltningen. Som uppdragsverksamhet ingår
framtagande av detaljplaner enligt plan- och bygglagen.
Timtaxebeloppet har sedan 2008 varit 750 kronor. Någon
indexuppräkning har därefter ej skett. Taxan föreslås höjas till 950
kronor. Höjningen föreslås tillämpas från den 1 januari 2014.
Revidering avser ärenden enligt plan- och bygglagen och
uppdragsverksamhet. Timtaxan för övriga områden hanteras separat
i pågående översyn för risk- och erfarenhetsbaserad taxa.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att antaga förslaget till timtaxa.
___
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KS.2013.155.004

§ 203
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den
1 september 2013.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad
som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen och medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Enligt 29-30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen
___
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KS.2013.207.041

§ 204
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
TF ekonomichef Bengt Nilsson och HR-chef Anneli Ekström föredrar
ärendet.
Kommunens resultat på årsbasis beräknas enligt prognos baserat på
utfall efter andra tertialet uppgå till + 16,9 mnkr. Jämfört med
prognostiserat resultat efter april månad innebär det en förbättring
med 59 mnkr.
Den markanta förändringen mellan den första tertialrapporten och
denna beror till den absolut största delen på återbetalning av 2005
och 2006 års sjukförsäkringsavgifter från AFA med ca 54 mnkr.
Lönekostnadsutvecklingen 2013 blev något lägre än vad som tidigare
beräknats, och bidrar också till det förbättrade resultatet. Inom
verksamheten redovisar Socialnämnden ett prognostiserat
underskott som ökar från 19 mnkr i april till 24 mnkr i augusti.
Skrivelser/framställningar från nämnder
Kommunstyrelen respektive Kommunfullmäktiges behandlade i
samband med delårsrapporten efter första teritalet olika
framställningar från nämnder. Kommunfullmäktige beslutade då att
avslå begäran från Handikappnämnden om utökad ram med 2,0
mnkr, att avslå begäran från Tekniska nämnden om förändrat
resultatkrav för VA-verksamheten samt att avslå begäran från
Tekniska nämnden om utökad budgetram 2013 med 0,2 mnkr.
Kommunstyrelsen beslutade för sin egen del dessutom att avvakta
med ställningstagande avseende dels skrivelse från Socialnämndens
ordförande och vice ordförande dels skrivelse från äldrenämnden.
Under tiden fram till dags dato har ytterligare framställningar
inkommit från olika nämnder, eller är på väg att komma in efter
nämndernas egna hanteringar av sina delårsrapporter.
Handikappnämnden
Nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2013-09-xx riktat
en ny begäran om utökade ramar, nu med 3,5 mnkr och med
hänvisning till delårsrapporten efter augusti månad. Forts
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§ 204 forts
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Socialnämnden
Vid sammanträde 24 juni, och med samma ordalydelse vid
sammanträde 23 september, beslutade Socialnämnden följande
att översända budgetuppföljningen per den 31 maj/31 augusti till
Kommun styrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i
dagsläget inte är möjlig att nå, på grund av det lagstadgade uppdrag
nämnden har att utföra, samt
att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda
budgeten för verksamheten
Socialnämnden har vidare vid sammanträde 23 september, § 96,
behandlat ärende om ”Utredning av förbättringsområden i syfte att
minska kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till
vård med hög kvalité på hemmaplan”. Nämnden beslutade då
att nämnden tillskriver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
med begäran om extra ekonomiska resurser för att genomföra de
föreslagna förbättringsåtgärderna på hemmaplan i syfte att på sikt
minska kostnaderna för de externa placeringarna av unga och vuxna,
att nämnden tillskriver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
med begäran om ökade ekonomiska resurser för att klara hela
verksamhetens uppdrag i enlighet med gällande lagstiftning och
politiska mål, då det är omöjligt med nuvarande ekonomiska
förutsättningar.
Äldrenämnden
Äldrenämnden har vid sammanträde 17 juni beslutat
att Äldrenämnden tillskriver Kommunfullmäktige om att nämnden
med den budget fullmäktige anslagit inte kommer att klara de krav,
lagstiftning och Kommunfullmäktiges mål ställer för innevarande år
samt för 2014, samt
att äldrenämnden tillskriver Kommunstyrelsen om begäran att få
ta del av den reserv som skapades i samband med skatteväxling
inför hemsjukvårdens kommunalisering (Kommunfullmäktiges
sammanträde 13 december 2012, § 205) enligt följande:
2013: 700 tkr
2014: 1,4 mnkr
2015: 2,1 mnkr
att förvaltningschefen ges i uppdrag att tillskriva budgetberedningen
om omprövning av ramreducering omfattande 10 mnkr. Forts
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§ 204 forts
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Tekniska nämnden
Under § 70-2013 har Tekniska nämnden i samband med sin
behandling av delårsrapporten efter augusti månad bl.a. beslutat
föreslå kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens mål,
andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka årligen i
förhållande till det oplanerade, ska utgå då målet ej kan uppnås med
anledning av 2012 års extra underhållsanslag och 2013 års
sparbeting som ålagts tekniska nämnden.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter på inkomna
skrivelser/framställningar
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Handikappnämnden,
Socialnämnden och Äldrenämnden inte kommer att kunna hålla sina
ekonomiska ramar under innevarande år.
Kommunledningsförvaltningen noterar också att de tre nämnderna
och deras förvaltningar under året hanterat förhållandet med
befarade underskott – dock utan att nå ett ekonomiskt läge som är i
balans för i år.
För Handikappnämnden, som enligt den gällande planen får en
ramökning nästa år, är det svårt att bedöma hur årets kostnadsläge
inverkar på förutsättningarna för nästa år. För Socialnämnden och
Äldrenämnden finns enligt kommunledningsförvaltningen inget som
just nu indikerar att de åtgärder som verkställts 2013, eller som det
planeras för, kommer att räcka till för att uppnå en balans.
Socialnämnden har i olika skeden förkastat och/eller återremitterat
förslag från sin förvaltning, och kommunledningsförvaltningen
uppfattar att det fortfarande inte finns några beslut som korrigerar
socialnämndens kostnadsutveckling.
Inom äldrenämnden har beslut om målvärden för sänkta kostnader
ställts upp, däremot har beslut om hur dessa målvärden ska nås
ännu inte tagits i alla delar och inga påtagliga ekonomiska effekter
har heller kunnat noteras. Förvaltningschefen har för sin del tidigare
beslutat om förändringar som värderas till sju miljoner kronor på
årsbasis, dock med trolig minimal effekt under innevarande år.
Kommunledningsförvaltningen skulle kunna återupprepa tidigare
utställda budskap om att nämnderna måste vidta åtgärder som göra
att verksamheten ryms inom anvisade ramar. Forts
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§ 204 forts
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
För innevarande år torde emellertid ett sådant påpekande vara
tämligen effektlöst. Kommunledningsförvaltningen konstaterar därför
att Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden kommer
att redovisa negativa avvikelser mot budget för verksamhetsåret
2013.
Mot bakgrund av den tillfälliga intäktsförstärkning som kommunen får
under 2013 är det möjligt att täcka dessa tre nämnders underskott
inom kommunens totala prognostiserade resultat som, med
underskotten inräknade, beräknas uppgå till + 17 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska ge sitt medgivande till
dessa nämnder att överskrida sin budget 2013 i syfte att klara de mål
och krav och uppdrag som finns uppställda, såväl från
kommunfullmäktige som i lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningens ställningstagande innebär inte att de
tre nämnderna kan slå sig till ro – tvärtom. Nämnderna måste
uppmanas att fortsätta arbeta med konkreta åtgärder och styrningar
som inför kommande verksamhetsår leder till en ekonomi i balans.
En sådan balans kan förenklat nås…
… genom nämndens/förvaltningens beslut om åtgärder respektive
aktiva styrning
… genom att nämndens ramar och/eller uppdrag förändras
… genom en kombination av ovanstående
I vilken utsträckning som de rådande obalanserna ska täckas via
förändrade ramar och/eller uppdrag måste klarläggas nu i slutfasen
av budgetarbetet för 2014 – 2016. Det är en uppgift som ligger på
kommunstyrelsen i sitt förslagsställande till kommunfullmäktige
avseende budget och plan. Kommunledningsförvaltningen anser
således att de framställningar från nämnderna som har bäring på den
framtida resursdimensioneringen hänförs till den pågående
budgetberedningen.
Oavsett hur risken för de befarade framtida obalanserna hanteras är
det viktigt att kommunledningen följer upp att åtgärder vidtas och att
dessa tillsammans med en aktiv styrning ger efterfrågad effekt.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är därför att
kommunstyrelsen ska uppdra åt dessa nämnder att varje månad,
med början från och med redovisningen av oktober månads utfall
2013, månatligen lämna information till kommunstyrelsen om den
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen.
Kommundirektören föreslås få i uppdrag att efter samråd med de tre
förvaltningscheferna fastställa hur rapporteringen ska ske. Forts

8 oktober 2013

39

§ 204 forts
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Tekniska nämnden har inte tidigare under året signalerat till
kommunstyrelsen om svårigheter att nå det angivna målet med
fastighetsunderhållet. Nämnden anger att en svårighet att nå målet
består i det faktum att förra årets tillfälliga resurstillskott till underhåll
påverkar förhållandet mellan akut och planerat underhåll.
Kommunledningsförvaltningen menar att tillskottet 2012 ska
exkluderas när förutsättningarna för att nå målet om en ökad andel
planerat underhåll 2013 och framåt ska bedömas.
Huruvida nämndens förutsättningar att med ett sådant förtydligande
nå det fastställda målet ändå har blivit sämre har
kommunledningsförvaltningen inte möjlighet att bedöma. Det är
nämndens ansvar att bedöma inom vilka områden som en minskad
ram ska hanteras.
Kommunledningsförvaltningens bedömning över det ekonomiska
läget 2013 och kommande år
De finansiella mål som är fastställda av fullmäktige är att kommunen
ska uppvisa ett positivt resultat samt att investeringarna ska delas
upp på skatte- respektive avgiftsfinansierade sådana. Det är också
dessa två mål som måste anses utgöra kommunens definition på
begreppet god ekonomisk hushållning. I så måtto, eftersom
prognosen nu visar på ett positivt resultat och investeringarna
redovisas på fastställt sätt, är det korrekt att säga att kommunen har
en god ekonomisk hushållning 2013.
Två av de största nämnderna brottas med svårigheter att rymma
verksamheten inom anvisade ramar 2013, och det finns inget som
idag indikerar att de förutsättningarna på något avgörande sätt
verksamhetsmässigt skulle komma förändras. Om den ekonomiska
utblicken vidgas till kommande år är det enligt
kommunledningsförvaltningens uppfattning mer tveksamt om det för
närvarande kan anses råda förutsättningar för en god ekonomisk
hushållning. En viktig förutsättning för att kunna slå fast att det mera
hållbart råder en god ekonomisk hushållning är att kommunen kan
samla sig runt en utveckling som inom två till tre år leder till att det
ekonomiska resultatet tydligt närmar sig två procent av skatte- och
statsbidragsintäkterna.
Kommunledningsförvaltningen har tidigare under året bedömt risken
för ett negativt resultat 2013 som påtaglig. Årets återbetalning av
sjukförsäkringsavgifterna lyfter nu kommunens resultat till att bli
positivt. Resultatnivån på + 17 mnkr kan tyckas som god, men
förvaltningens uppfattning är ändå att nivån på resultatet trots allt inte
utgör en tillräckligt god säkerhetsmarginal.
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§ 204 forts
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Med det observandumet och mot bakgrund av att prognosen
uppvisar ett positivt resultat bedöms behovet av att i det pågående
budget- och planarbetet för 2014-2016 täcka en negativ förändring
av det egna kapitalet från 2013 (d.v.s. ett negativt resultat 2013) inte
längre föreligga (jfr kommunfullmäktige, § 48-2013).
Yrkande
Tommy Olsson (KD) deltar inte i beslutet avseende attsatsen; att
tekniska nämnden mål avseende andelen planerat underhåll ska
kvarstå
Patrik Hansson (S) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Ulf Hansson (V) deltar inte i beslutet avseende attsatsen; Att avslå
Handikappnämndens begäran om utökad budgetram med 3,5 mnkr
2013
Kommunstyrelsen beslutar att Patrik Hanssons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen för egen del
1. att för samtliga nämnder erinra om ansvaret för att verksamheten
ska rymmas inom anvisade ekonomiska ramar,
2. att uppdra till Handikappnämnden, Socialnämnden och
Äldrenämnden att månatligen till kommunstyrelsen rapportera den
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen,
3. att uppdra till kommundirektören att fastställa formerna för sådan
rapportering,
4. att Handikappnämndens, Socialnämndens och Äldrenämndens
framställningar om förändrade framtida resurser och/eller mål och
uppdrag hänskjuts till den pågående budgetberedningen,
5. att med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige under att-satserna 1-4 nedan anse alla inkomna
skrivelser gällande befarade underskott m.m. 2013 besvarade,
6. att för egen del godkänna delårsrapport efter andra tertialet 2013
7. att överlämna delårsrapport efter andra tertialet 2013 till
revisorerna,
Forts
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§ 204 forts
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
8. att överlämna delårsrapport efter andra tertialet 2013 till
kommunfullmäktige,
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå Handikappnämndens begäran om utökad budgetram
med 3,5 mnkr 2013,
2. att i syfte att klara de mål och krav och uppdrag som finns
uppställda, såväl från kommunfullmäktige som i lagstiftning, medge
Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden att
överskrida 2013 års tilldelade anslag med högst det belopp som
redovisas i prognos efter andra tertialet,
3. att Tekniska nämnden mål avseende andelen planerat underhåll
ska kvarstå, samt
4. att godkänna upprättad delårsrapport efter augusti månad.
____
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KS.2013.174.810

§ 205
Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritidkompiskort.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 mars 2013 §
32 av Fredrik Wallin (S) och Patrik Hansson (S). Förslaget är att ge
handikappnämnden i uppdrag att under 2013 införa ett Kompiskort.
Ett Kompiskort bygger på principen – gå två betala för en. Det ger en
möjlighet för den som har en funktionsnedsättning att utan kostnad ta
med en kompis för att tillsammans ta del av olika aktiviteter och
arrangemang.
Handikappnämnden har i yttrande över motionen 17 juni 2013, § 32,
beslutat
att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt
handikappförvaltningen att fortsätta sitt arbete med att ta fram ett
Kompiskort i samverkan med idrott- och fritidsförvaltningen och
kulturförvaltningen samt
för egen del beslutat
att föreslå för idrott- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen att
alla föreningar som tar del av lokalt aktivitetsstöd från Karlskrona
kommun går med i arbetet med Kompiskortet utifrån varje förenings
förutsättningar vid arrangemang där man tar inträde.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt handikappnämnden att fortsätta sitt arbete med att ta
fram ett Kompiskort i samverkan med idrott- och fritidsnämnden och
kulturnämnden, samt
att motionen därmed får anses besvarad
_____
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KS.2010.198.312

§ 206
Svar på motion om kominerad gång- och cykelbro över
Lyckebyån.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010 §
27 av Bo Löfgren (FP). Förslaget är att planera och bygga tidigare
föreslagen förbindelse över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 december 2011,
§ 248 återremitterat motionen till tekniska nämnden för att hitta en
lösning för att kunna bifalla motionen.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 61 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att frågan har väckts om bron
kan utföras i samband med och belasta en kommande exploatering i
anslutning till Lyckeby centrum.
Tekniska förvaltningen kan inte se att det inom överblickbar tid finns
någon exploatering som kan belastas med hela kostnaden för ett
sådant brobygge. Möjligen kan ett genomförande ske i samverkan
mellan kommunen och en exploatör.
Förvaltningen instämmer i att en bro i föreslaget läge fyller ett stort
behov av de skäl som framförts i motionen och föreslår att detta
projekt när det finns ekonomiska förutsättningar prioriteras i ett
framtida planerings- och budgetarbete.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen, samt
2. att ett genomförande först kan bli aktuellt när ekonomiska
förutsättningar finns för kommunen ensam eller i samverkan med en
exploatör.
____
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KS.2012.378.530

§ 207
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen under
dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2012 § 141 av Sofia Jönsson. Förslaget är att skolklasser i
kommunen under dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har den 5 september 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Blekingetrafiken
är en del av Region Blekinge och det är regionstyrelsen som drar
upp riktlinjerna för taxesättningen och det är Region Blekinges
trafiknämnd som beslutar om taxorna i detalj. 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 i 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

8 oktober 2013
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§ 207 forts
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen under
dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen.
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.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår
_____

8 oktober 2013

Kommunfullmäktige
Akten

46

KS.2012.411.246

§ 208
Svar på medborgarförslag gör Gröna vägen mellan Karlskrona
och Mjölby till ett officiellt namn.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012 § 164 av Peter Öjeskog. Förslaget är att göra Gröna
vägen mellan Karlskrona och Mjölby till ett officiellt namn.
Kommunledningsförvaltningen har den 4 september 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att förslaget är
mycket intressant och då inte minst hur ett historiskt perspektiv.
Vissa vägar i landet har också namn utöver vägnummer. Exempel på
detta är bl.a. Inlandsvägen (Göteborg-Östersund-Karesuando) och
Bergslagsdiagonalen (Ödeshög-Örebro-Falun-Söderhamn). Dessa
vägar är skyltade av Trafikverket med vita skyltar med svart text.
Kommunledningsförvaltningen förslår att förvaltningen får i uppdrag
att undersöka möjligheten hos Trafikverket att skylta vägen och
undersöka intresset hos berörda kommuner.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att undersöka
möjligheten hos Trafikverket att skylta Gröna vägen och
undersöka intresset hos berörda kommuner, samt
2. att anse medborgarförslaget besvarat.
____

8 oktober 2013

Kommunfullmäktige
Akten

47

KS.2012.332.310

§ 209
Svar på medborgarförslag om att kommunen inrätta en
hundrastplats på Klinteberga.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Lennart Lindgren. Förslaget är att inrätta
en hundrastplats på Klinteberga där tidigare tennisbanor
låg. Inhägnad area, med utvändig papperskorg och en ”ljugarbänk”
för husse och matte.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 62 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att omgärda en hundrastgård
med stängsel i rubricerat område kostar, beroende på storlek, mellan
30-60 tkr. Kommunens arbetsmarknadsenhet kommer under 2013 att
skapa en hundrastgård i Wämöparken. Denna når man lätt från
Klinteberga, som är anvisad parkeringsplats för besökare till
Wämöparken, och kan nyttjas av hundägare i förslagställarens
nämnda bostadsområden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
____

8 oktober 2013

Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.179.310

§ 210
Svar på medborgarförslag om en hundrastgård på ängen mellan
Vedebygata och Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
april 2013 § 46 av Ulrica Petersson. Förslaget är en hundrastgård på
ängen mellan Vedebygata och Spandelstorp i Lyckeby.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 64 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att behovet av hundrastgårdar
är störst i stadsmiljö då det saknas ytor för hundarna att röra sig på
samt att det i Karlskronas centrala delar råder koppeltvång. Att
omgärda en hundrastgård med stängsel i rubricerat område kostar,
beroende på storlek, mellan 30-60 tkr. Förvaltningen har i dagsläget
mycket knappa ekonomiska resurser. Därav prioriteras skötsel och
underhåll av befintliga anläggningar. Vid anläggning av nya
hundrastgårdar prioriteras främst de områden där fria ytor, som
medger rastning av hundar saknas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
____

8 oktober 2013

Kommunfullmäktige
Akten

49

KS.2013.151.310

§ 211
Svar på medborgarförslag om fler parkbänkar och en kiosk på
Fisktorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
mars 2013 § 32 av Marianne Hansson. Förslaget är många fler
parksoffor på Fisktorget och gärna en kiosk där också.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 64 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att Fisktorget är en mycket
välbesökt plats sommartid inte minst då skärgårdsturerna utgår
härifrån. Försäljning av glass och kaffe sker sommartid från
Karlskronaglass ombyggda Londonbuss samt från
Skärgårdstrafikens byggnad. Det finns gott om sittplatser längs
Borgmästarekajen, utanför hotellet, vid fiskaregumman och på
bryggan vid Skärgårdsbåtarna. Dock är det flera av dessa sittplatser
som saknar ryggstöd då de utgörs av enklare bänkar. Idag finns det
4 parksoffor framför skärgårdsbåtarna och förvaltningen kommer, vid
återställningen efter skärgårdsfesten, utöka med ytterligare 4
parksoffor genom att iordningställa bänkar som tidigare stått framför
snäckan i Hoglands park.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget till den del som avser fler parkbänkar
på Fisktorget och i övrigt att medborgarförslaget skall anses vara
besvarat.
___

8 oktober 2013

Kommunfullmäktige
Akten

50

KS.2013.165.040

§ 212
Hemställan om att få ta del av prestationsersättning.
Äldrenämnden beslutade den 27 februari 2013, § 18-att föreslå
kommunfullmäktige ”att äldrenämnden får tillgodoräkna sig
prestationsersättningen för 2012 med 12 miljoner kronor under 2013.
Detta i syfta att främst stärka organisationen för att kunna öka
kvaliteten så att prestationsersättning 2013 kan komma nämnden till
del.”
Kommunledningsförvaltningen framförde i tjänsteutlåtande 2013-0410, med hänvisning till uttalande från Rådet för kommunal
Redovisning, att prestationsersättningen enligt den s.k.
matchningsprincipen skulle anses tillhöra redovisningsåret 2012.
Intäkten fanns således inte tillgänglig att disponera 2013.
Kommunledningsförvaltningen framförde därför uppfattningen att
kommunfullmäktige skulle avslå äldrenämndens begäran. Vid
kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-05-07 beslutade
styrelsen att återremittera ärendet.
Mot bakgrund av den politiska ledningens förslag att med hänvisning
till återbetalningen under 2013 av de s.k. AFA-pengarna fördela
extrapengar till äldrenämnden föreslås nu att äldrenämndens
begäran åter tas upp till behandling.
Kommunledningsförvaltningen har därvidlag inte ändrat uppfattning,
utan anser att äldrenämndens framställan, formellt framförd som ”att
äldrenämnden får tillgodoräkna sig prestationsersättningen för 2012
med 12 miljoner kronor under 2013…..” ska avslås.
Mot bakgrund av att kommunen nu tillförs ca 54 miljoner kronor
genom de s.k. AFA-pengarna ges i stället möjlighet att låta
äldrenämnden tillgodoräkna sig 12 miljoner kronor från den intäkten.
Effekten blir den samma för äldrenämnden, varvid ett avslag på
nämndens begäran endast blir ett formellt svar på en formell
begäran.
Forts
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§ 212 forts
Hemställan om att få ta del av prestationsersättning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att med hänvisning till ovan avslå äldrenämndens begäran om att
få tillgodoräknas sig 2012 års prestationsersättning 2013, samt
2. att äldrenämndens ram för 2013, med hänvisning till återbetalning
under 2013 av sjukförsäkringsavgifter, utökas med 12 miljoner kronor
vilket finansieras via kommunens löne- och prisreserv.
_____

8 oktober 2013
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§ 213
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Cirkulär
a) 13:28 Kommunens skyldighet att besluta om belägenhetsadresser
för fritidshus senast den 1 januari 2015 samt vikten av att kommunen
uppdaterar lägenhetsregistret.
b) 13:40, Budgetförutsättningar för åren 2013-2016.
c) 13:43, Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen.
d) Öppet brev till kommunstyrelsen och personaldelegationen
e) Inbjudan till hearing om en framtida veteranpolitiken- en utveckling
av samhällets stöd till personalen i internationella civila och militära
insatser.
f) Yttrande avseende inbjudan till utökat samråd inför
tillståndsansökan enligt miljöbalken avseende Xylem Water Solutions
Manufacturing AB:s verksamhet i Emmaboda kommun, Kalmar län.
g) Svar på remiss om begäran om uppgifter inom det veteranpolitiska
området.
h) Skrivelse 130909 begäran om samråd kring strategisk
dispositionsplan för Södra Verkö.
i) Granskning av Socialnämndens ekonomistyrning.
_____

8 oktober 2013
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§ 214
Övrigt
Kungsmarken
Ledamot Yvonne Sandberg Fries (S) undrar vad som händer i
Kungsmarken och vad man kom fram till på mötet.
Kommundirektör Ingrid Augstinsson Swennergren svarar att det ägt
rum ett möte med Socialförvaltningen, berörda tjänstemän,
bostadsbolagen, Räddningstjänsten och Lokala BRÅ där man
diskuterade situationen på Kungsmarken och vilka åtgärder som ska
vidtas.
____

5 november 2013

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 5
november 2013
§ 215
§ 216
§ 217
§ 218
§ 219
§ 220
§ 221
§ 222
§ 223
§ 224
§ 225
§ 226
§ 227
§ 228
§ 229
§ 230
§ 231
§ 232
§ 233
§ 234
§ 235
§ 236
§ 237
§ 238
§ 239
___

Informationer och föredragningar
Besöksnäringen i Blekinge.
Finansrapport september 2013 från Internbanken.
Ansökan om permutation JA Borgströms stiftelse.
Svar på remiss angående förslag till Ronneby kommuns miljömål.
Förslag till kriskommunikationsplan.
Svar på remiss regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon.
Svar på remiss om avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i
Blekinge län.
Förlängning av förordnade som förvaltningschefer.
Uppdatering av biblioteksplan.
Antagande av detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö
Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen av de
kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken.
Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer i Karlskrona kommun.
Slutrapport Affärsverkens projekt Kraftvärmeverk.
Resepolicy för Karlskrona kommun.
Miljöbokslut för år 2012.
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Höjning av avgift för trygghetslarm.
Svar på motion om minskning av antal ledamöter i fullmäktige.
Svar på motion angående beräkning av flyktingmottagandet i Karlskrona
kommun.
Svar på medborgarförslag om upprustning av spjutansatsbanan på Västra
Marks C-plan.
Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för hundar i
anslutning till verksamheter vid Blå Port.
Anmälningsärenden
Övrigt

1

5 november 2013

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 5 november 2013, kl 08.30-10.00, kl 11.15-12.00
Sammanträdet ajourneras kl 10.00-11.15

Beslutande:

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

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Patrik Hansson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP) kl 09.15-12.00 del av §§ 215,
217-239
Sofia Bothorp (MP)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M)
Ulf Hansson (V)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 08.30-09.15 del av §§
215, 216

Närvarande

Oscar Dyberg (S)
Liten Löfgren (S)
Håkan Ericsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 09.15-12.00 del av §§
215, 217-239
Arnstein Njåstad (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP) kl 11.15-12.00 §§ 216-239
Maria Persson (C)
Billy Åkerström (KD)

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommunikationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö ej § 223
Personalchef Anneli Ekström
Ekonomichef Per Jonsson
Miljöstrateg Sven-Olof Peterson kl 09.15-09.45 §§
215, 230
Stf förvaltningschef Karl-Johan Swärdh kl 09.4510.00 §§ 215, 232
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Testverksamhetsutvecklare Michael Karlsson kl
11.15-11.30 §§ 215
Kanslichef Elisabeth Arebark
Övriga

Chef för regional utveckling Åza Rydén kl 08.3009.15 §§ 215-216
Länsturismchef Leif Wictorén kl 08.30-09.15 §§ 215216

Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 215-239
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Sofia Bothorp

5 november 2013

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 11 november 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

4
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§ 215
Information och föredragningar
1. Besöksnäringen i Blekinge, föredras av chef för regional utveckling
Åza Rydén och länsturismchef Leif Wictorén.
l.
2. Miljöbokslut för år 2012, föredras av miljöstrateg Sven-Olof
Petersson.
3. Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014,
föredras av stf förvaltningschef Karl-Johan Svärd.
4. Förslag till förlängning av förordnande som förvaltningschefer,
föredras av HR-chef Anneli Ekström.
5. Information och svar på frågor om HP-plattor och iPAD.
____

5 november 2013

§ 216
Besöksnäringen i Blekinge.
Chef för regional utveckling Åza Rydén och länsturismchef Leif
Wictorén föredrar ärendet.
Information om följande:

Vad är turism,

Vem är turist & dagsbesökare,

Besöksnäring,

Nyckeltal för turismen i Sverige 2012,

Blekinges besöksnäring 2012,

Turistkronan i Blekinge Län 2012,

Gästnattens betydelse,

Strategi för besöksnäringen i Karlshamns kommun,

Organisation,

Arbetsgång,

Medfinansiering i tid,

Medfinansiering i kronor,

Det gör vi nu, samt

Kännedom i världen.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____

6
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Ekonomiavdelningen
Finanschef
Akten

7

KS.2011.127.045

§ 217
Finansrapport september 2013 från internbanken.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona
Kommun” framgår att månadsrapportering avseende den finansiella
verksamheten ska levereras till KSAU samt kommunstyrelsen senast
nästkommande månad med undantag för juni som rapporteras i
augusti månad.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som
kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad
nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all
upplåning och utlåning i kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende
september månad 2013.
____

5 november 2013

Kammarkollegiet
Kommunjurist
Akten

8

KS.2012.109.107

§ 218
Kompletterande ansökan om permutation JA Borgströms
stiftelse.
JA Borgströms stiftelse bildades av de medel som apotekaren JA
Borgström i förordnanden år 1912 och 1915 donerat till Karlskrona
stad. Stiftelsen äger idag tre bostadsrättslägenheter som stiftelsen i
enlighet med stadgarnas ändamålsbestämmelse hyr ut till tre
hyresgäster. Stiftelsen saknar fritt kapital men har vissa bankmedel
enligt vad som framgår av bifogad årsredovisning för 2012.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-03, § 107 att ansöka om
permutation (tillstånd att få åsidosätta föreskrifter i ett
stiftelseförordnande) avseende JA Borgströms stiftelse så att
stiftelsen skulle få ta i anspråk hela det bundna kapitalet. Det som
föranledde ansökan var att stiftelsens lägenheter är i behov av
renovering och att det saknades rörligt kapital för renovering av
lägenheterna. Som hyresvärd är stiftelsen skyldig att enligt
hyreslagen sörja för periodiskt underhåll av bostadslägenheterna.
Till grund för beslutet om permutation begärde Kammarkollegiet
underlag bl a i form av underhållsplan och kostnadsbedömning för
respektive åtgärd i lägenheterna. Besiktning och kostnadsbedömning
kunde emellertid vid tillfället bara genomföras i två av stiftelsens tre
lägenheter. Hyresgästen i den tredje lägenheten motsatte sig vid
tillfället besiktning och att stiftelsen lät renovera hennes
hyreslägenhet och angav därvid att hennes uppfattning var att hon
ägde bostadsrätten.
Kammarkollegiet beslutade 2013-04-17 om permutation av stiftelsen.
Genom beslutet medgavs stiftelsen att få göra ett uttag om 120 000
kr ur stiftelsens kapital, vilket motsvarade den bedömda kostnaden
för att renovera de två lägenheter för vilka kostnadsbedömning
kunnat göras.
Hyresgästen i den tredje lägenheten har nu, efter Kammarkollegiets
beslut om permutation, meddelat stiftelsen att hon önskar få sin
hyreslägenhet renoverad och att hon inte ämnar rättsligt pröva frågan
om äganderätten.
Forts

5 november 2013
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§ 218 forts
Kompletterande ansökan om permutation JA Borgströms
stiftelse.
Med kommunstyrelsens tidigare beslut om att ansöka att få ta del av
hela det bundna kapitalet som grund, har
Kommunledningsförvaltningen till Kammarkollegiet ingett en
kompletterande ansökan om permutation för att frigöra medel för
renovering även av den tredje lägenheten.
Kammarkollegiet har därvid i skrivelse 2013-09-24 begärt ett nytt
beslut från kommunen om att ansöka om permutation och önskar att
kommunen anger om ansökan avser att få upphäva
avkastningsbestämmelserna i stadgarna eller endast ett tillfälligt
avsteg från dessa för att göra ett uttag till täckande av renoveringen
av den tredje lägenheten ( 100 000 kr).
Stiftelsen saknar idag helt fritt kapital. Efter beviljat uttag om 120 000
kr för renovering av två av de tre lägenheterna återstår ca 260 000 kr
i bankmedel. Stiftelsens stadgar föreskriver att uthyrningen ska ske
”på förmånliga villkor”. Hyresgästerna betalar därför en månatlig hyra
som motsvarar avgiften till bostadsrättsföreningen. Inga hyresintäkter
inflyter således till stiftelsen.
Hyreslagen är tillämplig på avtalen mellan stiftelsen och dess
hyresgäster. Hyresgästerna har besittningsskydd enligt
hyreslagstiftningen. En avyttring av bostadsrätterna för att frigöra
kapital bedöms därför i nuläget inte vara möjlig, så länge
hyresförhållandet pågår med nuvarande hyresgäster. För att kunna
uppfylla sina skyldigheter som hyresvärd enligt hyreslagen måste
stiftelsen ha tillgång till ett visst kapital. Den mycket begränsade
avkastning som stiftelsen ger räcker inte på något sätt till för detta
ändamål.
Mot denna bakgrund föreslår Kommunledningsförvaltningen att
ansökan om permutation i första hand görs för att få upphäva
avkastningsbestämmelserna i stadgarna så att stiftelsen får ta i
anspråk hela kapitalet för stiftelsens ändamål. För det fall en sådan
ansökan inte kan beviljas, föreslås att kommunstyrelsen i andra hand
ansöker om att få göra ett uttag om ytterligare 100 000 kr för att
täcka renoveringskostnaderna i stiftelsens bostadsrätt nr 454,
Östergatan 4 i Karlskrona.
Forts

5 november 2013 10

§ 218 forts
Kompletterande ansökan om permutation JA Borgströms
stiftelse.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att ansöka om permutation avseende JA Borgströms stiftelse; i första
hand avser ansökan att få upphäva stadgarnas
avkastningsbestämmelser §§3-6 så att stiftelsen får använda hela
kapitalet till stiftelsens ändamål, i andra hand avser ansökan ett
tillfälligt avsteg från avkastningsbestämmelserna för att få göra ett
uttag om ytterligare 100 000 kr för att täcka renoveringskostnaderna i
stiftelsens bostadsrätt nr 454, Östergatan 4 i Karlskrona.
___

5 november 2013 11

Ronneby kommun
Handläggare
Akten

KS.2013.361.400

§ 219
Svar på remiss angående förslag till Ronneby kommuns
miljömål.
Ronneby kommun har i september månad översänt en remiss
angående Ronneby kommuns lokala miljömål.
Karlskrona kommun ser positivt på Ronneby kommuns miljöarbete
men har inga detaljerade synpunkter på remissen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att lämna ovanstående yttrande till Ronneby kommun som sitt svar
på remiss ang Ronneby kommuns miljömål.
_____
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Kommunikationsavdelningen
Centrala krisledningsgruppen
Beredskapssamordnare
Informationssäkerhetschef
Kommundirektör
Akten

KS.2013.380.103

§ 220
Förslag till kriskommunikationsplan.
Kriskommunikationsplanen beskriver hur kommunikationsarbetet ska
bedrivas i händelse av kris och särskilda händelser som påverkar
den kommunala verksamheten. Planen träder alltid i kraft då
kommunens centrala krisledningsgrupp börjar arbeta eller efter
beslut av kommundirektören.
Kriskommunikationsplanen är ett komplement till Ledningsplan vid
kriser och särskilda händelser (KS.2012.253.016).
I Ledningsplanen vid kriser och särskilda händelser är information en
av fyra övergripande uppgifter för krisledningsgruppen. Arbetet leds
av kommunikationschefen och kriskommunikationsplanen beskriver
kommunens strategi, viktiga målgrupper, kommunikationskanaler,
omvärldsbevakning samt delegation för att begära Viktigt
Meddelande till Allmänheten (VMA).
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att anta Krisledningsplan Karlskrona kommun, samt
2. att fastställa att krisledningsplanen ska uppdateras en gång per
mandatperiod
______
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Energikontor Sydost AB
Handläggare
Akten

KS.2013.348.370

§ 221
Yttrande över Regional strategi och handlingsplan för biogas i
Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.
Biogas Sydost har i skrivelse, daterad 24 juni 2013, berett Karlskrona
kommun möjlighet att avge yttrande över rubricerat ärende.
Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som består av företrädare för
såväl offentlig sektor som privat näringsliv. Karlskrona kommun är
sedan flera år en av medlemmarna i detta nätverk.
Länsstyrelserna har i uppdrag att ta fram klimat- och miljömål samt
att genomföra åtgärdsplaner tillsammans med regionala aktörer.
Biogas Sydost har av länsstyrelserna i de tre sydostlänen samt EU
fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en regional strategi och
handlingsplan för biogas. Denna strategi är sedan avsedd att utgöra
underlag i länsstyrelsernas miljömålsarbete. Det finns också en
förhoppning från Biogas Sydost att det slutliga dokumentet ska antas
som måldokument eller riktlinje i berörda kommuner och andra
relevanta organ.
I den till ärendet hörande handlingsplanen föreslås olika åtgärder.
Vissa av dessa är av mera generellt slag medan andra är mer direkta
för respektive län och även för vissa kommuner, däribland Karlskrona
kommun.
Sammanfattningsvis utgör dokumentet en bra redovisning av
nuvarande läge inom området samt av de regionala målen för klimatoch energistrategierna för respektive län.
2.3 Biogaspotentialen i Sydost från olika substrat
Här redovisas bedömda mängder substrat för biogasproduktion för
de olika länen. Här noteras att Blekinge län är det län i området som
har den lägsta potentialen oaktat vilken grupp av substrat det gäller.
Dock kan Karlskrona kommun tillsammans med angränsande
område i Kalmar län, Södra Möre, vara ett av de tio områden som
tillsammans kan ha god potential vad gäller substratet gödsel. Forts
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§ 221 forts
Yttrande över Regional strategi och handlingsplan för biogas i
Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.
I syfte att ytterligare kartlägga substratmängder från lantbruket inom
Karlskrona kommun har Karlskrona kommun för avsikt att ytterligare
studera detta. Karlskrona kommun ser positivt på möjligheterna att
det vidare studeras möjligheterna också över läns- och
kommungränserna, i detta fall mot Kalmar län.
2.3.2.1 Matavfall, Blekinge län
När det gäller substratet matavfall så komposterar Karlskrona
kommun detta substrat vid Affärverken Karlskrona AB-s anläggning
Mältan (Bubbetorp). Denna tjänst och behandlingsmetod är
upphandlad och med kontrakt gällande till 2016. I anledning av
kommande upphandling skall givetvis då gällande lagstiftning och
regelverk följas vad avser komposterbart avfall. Att redan nu peka ut
någon särskild metod eller entreprenör/verksamhetsutövare vore att
föregripa detta arbete och upphandling.
3.1.1 Marknadspotentialen för biogas, Blekinge län
Det pågår för närvarande en upphandling av kollektivtrafiken i
Blekinge för kommande period. I denna upphandling har
trafikhuvudmannen angivit att trafiken avseende bussar skall ske
med ickefossilt drivmedel. Ett sådant drivmedel kan vara biogas.
Upphandlingen och anbudsgivningen får visa vilket bränsle, eller
flera olika bränslen, som kan bli aktuella.
3.4 Tankställen
Karlskrona kommun har under flera år verkat för att ett tankställe för
biogas skall etableras inom kommunens geografiska gränser. Detta
arbete har ännu inte rönt framgång. Karlskrona kommun delar och
vill understryka att orter med större befolkningsunderlag eller med
stor genomfartstrafik bör prioriteras vid sådana nya etableringar. Det
finns för närvarande inget tankställe längs E 22 på sträckan
Karlshamn – Kalmar. Karlskrona vore därför en lämplig plats för en
sådan etablering. Detta också med tanke på den betydande trafik
som kommer via de växande färjeförbindelserna mellan Karlskrona
och Gdynia i Polen. Om upphandlingen av kollektivtrafiken medför att
drivmedlet för dess fordon skall vara biogas är det givetvis lämpligt
att då söka samlokalisering mellan tankställe för dess fordon och för
allmänheten.
4.3 Bristen på långsiktiga regler och styrmedel
Vad gäller långsiktiga regler och styrmedel för produktion av biogas
vill vi starkt understryka behovet av sådana. Forts
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§ 221 forts
Yttrande över Regional strategi och handlingsplan för biogas i
Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.
Långsiktighet är av allra största betydelse för att investeringar i
denna teknik skall komma till stånd. Här är det angeläget att Biogas
Sydost, enskilt eller i samverkan med andra aktörer, är pådrivande.
4.4 Marknadens begränsning
Karlskrona kommun vill understryka och markera behovet av
samverkan mellan olika parter och aktörer för att utveckla bärkraftiga
lösningar för produktion och konsumtion av biogas.
5. Handlingsplan
När det gäller substrat är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta
fram nya sådana. Detta får dock inte medföra att arbetet med att
utnyttja befintliga substrat avstannar. Det finns all anledning att söka
olika vägar så att befintliga substrat används optimalt liksom för att
finna möjligheter så att tillgången av substrat får en bättre fördelning.
Det är också viktigt att produktionen av biogas kan ske på sådana
platser så att transporterna av biogas i form av fordonsgas
minimeras. Om distributionen av fordonsgas är svår att hantera är
det ändå viktigt att producerad biogas används optimalt. Detta kan
då vara för produktion av värme och/eller elektricitet.
5.1 Handlingsplan, Blekinge län
Karlskrona kommun delar förslaget under rubriken mål om att ” År
2015 ska man kunna tanka biogas på minst ett ställe i varje kommun”
Vad gäller att stadsbussarna i Karlskrona skall gå på biogas får
pågående upphandling ge svaret på frågan om drivmedel. Karlskrona
kommun menar att andra motorer på bussarna som inte är
förbränningsmotorer, exempelvis elmotorer, kan vara bättre i
stadstrafiken vad gäller de bullerstörningar som finns i den speciella
topografi som finns i Karlskrona tätort. Biogas bör således vara ett
alternativ som drivmedel men då i första hand för områden där
påverkan av buller har mindre betydelse.
Vad gäller den framtida användningen av komposterbart
hushållsavfall/matavfall i Karlskrona kommun så skall detta givetvis
prövas inför kommande upphandling.
När det gäller att verka för att en gemensam biogasanläggning byggs
i området Blekinge-Torsås- Södra Möre är detta givetvis en
intressant lösning att se vidare på.
Forts
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§ 221 forts
Yttrande över Regional strategi och handlingsplan för biogas i
Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.
När det gäller vem som skall vara ansvarig för de olika målen inom
respektive län delar Karlskrona kommun det framförda förslaget att
Länsstyrelsen är en lämplig sammanhållande aktör för detta oaktat
vilket av de olika målen det gäller.
8.Utvärdering
Vad avser utvärdering av arbetet delar vi det framförda förslaget att
detta bör ske en gång om året på Energiting Sydost eller annan
motsvarande sammankomst.
När det gäller förhoppningen att det slutliga dokumentet ska antas
som måldokument eller riktlinje hos de relevanta organisationerna får
ställning till detta tas när ett färdigt dokument finns klart.
Avslutningsvis vill Karlskrona kommun understryka vikten av
samverkan mellan olika aktörer. Vidare får inte heller kommun- eller
länsgränser utgöra hinder för ett effektivt och framgångsrikt
samarbete inom området.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta förslaget till remissvar över förslag till Regional strategi och
handlingsplan för biogas i Kalmar, Kronberg och Blekinge län som
sitt eget och översända det till Biogas Sydost.
______
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Region Blekinge
KS.2013.271.531
Handläggare
Tekniska nämnden
Sölvesborgs kommun
Ronneby kommun
Olofströms kommun
Karlshamns kommun
Akten
§ 222
Svar på remiss av avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och
underhåll i Blekinge län
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade förslag från Region
Blekinge som utgör regional kollektivtrafikmyndighet.
Kommunledningsförvaltningen har remitterat förslaget till Tekniska
nämnden för synpunkter.
I dagsläget är det Tekniska nämnden som belastas kostnaderna för
markuppbyggnaden för själva hållplatsen samt bygglov och
uppsättning av väderskydd där kommunen är väghållare.
Enligt Tekniska nämnden bör Region Blekinge svara för inköp, drift
och underhåll av allt som är resenärsrelaterat som väderskydd,
hållplats- och informationstavlor, papperskorgar, cykelställ,
biljettmaskiner, utrustning för realtid och framdragning av el till
väderskydd.
Enligt förslaget skall Karlskrona kommun svara för åtgärder som
framdragning av el till väderskydd, inköp och drift av papperskorgar
och cykelställ. Tekniska nämnden anser att dessa åtgärder bör åvila
Region Blekinge. Detta gäller också kostnaden för el. I dagsläget
finns ett antal abonnentavtal som, om föreliggande avtal godkänns,
kommer att överföras till kommunen.
Kommunledningsförvaltningen anser att kostnaden för el, särskilt i de
fall då el krävs dygnet runt till biljettmaskiner och realtidssystem, ska
belasta den regionala kollektivtrafikmyndigheten dvs. Region
Blekinge.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att inte tillstyrka föreliggande förslag till avtal för
hållplatsutbyggnad och underhåll, samt
2. att föreslå Region Blekinge att förslaget omarbetas så att
kommunen ej är ansvarig för framdragning av el, papperskorgar,
cykelställ samt kostnader för elabonnemang.
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Personalenheten
Akten

KS.2011.294.023
KS.2012.15.023
KS.2008.266.023
KS.2013.469.023

§ 223
Förlängning av förordande som förvaltningschefer
Göran Palmérs förordnande som förvaltningschef,
Utbildningsförvaltningen löper ut 2013-11-30.
Anette Gladhers förordnande som tf förvaltningschef,
Socialförvaltningen löper ut 2013-12-31.
Anette Lirsjös förordnande som förvaltningschef,
Serviceförvaltningen löper ut 2013-12-31.
Ann-Katrin Olssons förordnande som förvaltningschef, Idrott- och
fritidsförvaltningen löper ut 2013-12-31.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att förlänga ovanstående förvaltningschefers förordnanden t o m
2014-12-31.
____
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Kulturnämnden
Akten

KS.2013.402.880

§ 224
Biblioteksplan- uppdatering
Revideringen är gjord för att stämma överens dels med den nya
bibliotekslagen och dels de visioner, mål och uppdrag som
kommunfullmäktige har antagit.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna kulturförvaltningens förslag till uppdatering av
Karlskrona kommuns biblioteksplan
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 oktober 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återemitteras till
kulturnämnden för faktagranskning i samverkan med andra
berörda nämnder.
Jan Lennartsson (M) och Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till
Börjes Dovstads återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.216.214

§ 225
Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö. Godkänna.
Detaljplanen för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö, har varit utställd för
granskning. Under utställningstiden, från den 24 maj till den 21 juni
2013, har utställningshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona
kommun, stadsbiblioteket och på Karlskrona kommuns webbplats:
karlskrona.se. Utställningen har annonserats i lokalpressen fredagen
den 24 maj 2013.
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ett
bostadshus på idag obebyggd mark. Skyddsbestämmelser införs för
den kultur-historiskt värdefulla bebyggelsen mot Ronnebygatan.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossö nordvästra
kvadrant. Planområdet avgränsas i öster och norr av Stora
Möllebacksgränd, i väster av Möllebackskyrkan och
centrumbebyggelse och i söder av Ronnebygatan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö, daterad
april 2013, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2011.579.872

§ 226
Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen
av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
Stiftelsen Blekinge museum är ägare till flertalet kulturbyggnader i
Wämöparken. Kommunen äger marken samt övriga anläggningar i
parken såsom dansbana, scen, toaletter mm. Fram till 1998 hade
Stiftelsen avtal med föreningen Wämöparken u p a angående
förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i parken. 1998-0101 trädde föreningen, i vilken kommunen hade 91 % av andelarna, i
frivillig likvidation.
I samband därmed träffade Karlskrona kommun genom
kommunstyrelsen avtal med föreningen i likvidation om att under
tiden för likvidation överta ansvaret för den skötsel och vård av
Stiftelsen tillhöriga byggnader i Wämöparken som åvilat föreningen
genom förvaltningsavtalet. Något avtal med Stiftelsen avseende
detta kommunens åtagande träffades emellertid inte vid tidpunkten.
Kommunen har sedan dess genom tekniska förvaltningen svarat för
drift och underhåll och försäkringar avseende de kulturhistoriska
byggnaderna i parken.
Ett avtal bör tecknas med Stiftelsen för att gentemot Stiftelsen
tydliggöra kommunens åtagande avseende byggnaderna. Tekniska
förvaltningen har därför i samråd med länsmuseichefen arbetat fram
ett förslag till förvaltningsavtal.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till avtal med stiftelsen Blekinge
museum angående förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna
i Wämöparken.
__________
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Kommunfullmäktige
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

KS.2010.229.107

§ 227
Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskrona
kommun.
I Finanspolicyn för Karlskrona kommun och den samlade
verksamheten framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att minst
årligen eller vid behov ompröva finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna i kommunen och AB Karlskrona Moderbolag. I samband
med dessa omprövningar skall bl.a. ställning tas till om förändringar
kan genomföras för att optimera den samlade verksamhetens
finansverksamhet.
Finanspolicyn antogs av kommunfullmäktige augusti månad 2010
och har gällt fr.o.m. 101001. Policyn föreslås revideras avseende
antalet rapporteringstillfälle från kommunstyrelse till
kommunfullmäktige som utökas från en gång per år till tre gånger per
år. I övrigt föreslås inga förändringar.
I dokumentet ”Finansiella riktlinjer Karlskrona kommun” föreslås,
förutom fler rapporteringstillfällen, även revideringar som syftar till att
anpassa dokumentet till förändrade förhållanden på de finansiella
marknaderna.
Förändringarna innebär att;
en lägre andel (40 %) av den externa låneskulden får ha en kortare
räntebindningstid än ett år. (tidigare 50 %),
kapitalbindningstiden får (tidigare lydelse bör) inte understiga 2 år,
Maximalt 50 % av den totala derivatvolymen uttryckt som nominellt
belopp får (tidigare lydelse bör) ligga hos en enskild motpart.
Patrik Hansson (S) påtalar att det vore bra med en genomgång av
dokumenten på ett sammanträde med kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att fastställa finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun att
gälla fr.o.m. 140101, samt

5 november 2013 23

§ 227 forts
Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskrona
kommun.
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att senast under
december månad år 2013 lämna förslag på reviderade finansiella
riktlinjer för AB Karlskrona Moderbolag
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa finanspolicy för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet att gälla fr.o.m. 1 januari 2014.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2007.293.370

§ 228
Slutrapport Affärsverkens projekt Kraftvärmeverk
Affärsverken har arbetet fram en slutredovisning av projektet
Kraftvärmeverk. Slutrapporten är behandlad av styrelsen i
Affärverken AB den 30 augusti 2013.
AB Karlskrona Moderbolag har vid sammanträdet den 26 september
2013 § 85 beslutat att översända rapporten till kommunfullmäktige
för godkännande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten.
_____

5 november 2013 25

Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.249.029

§ 229
Resepolicy för Karlskrona kommun
Resepolicyn ska gälla för resor i tjänsten och syftar till att påverka
personalens resor till att de genomförs på ett trafiksäkert,
kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa resepolicyn.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.393.042

§ 230
Miljöbokslut 2012
Miljöstrateg Sven-Olof Petersson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen, miljöstrategiska enheten har
uppdraget att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut.
Miljöbokslutet för år 2012 redovisar bland annat vissa nyckeltal samt
annan relevant information inom miljöarbetet i Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslutet för år 2012.
____

5 november 2013 27

Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.223.041

§ 231
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2014
och planer 2015-2016 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budget för 2014 samt
ramar för 2015 och 2016, ”vi gör det tillsammans en framtid som
håller” som innehåller 13 stycken att-satser..
2. Socialdemokraternas ”kunskap och arbete bygger framtiden
för ett starkt Karlskrona”, förslag till budget för 2014, samt ramar
2015-2016.
3. Vänsterpartiets ” världens bästa Karlskrona” budget för 2014
samt planer för 2015-2016.
4. Sverigedemokraternas ”med ansvar för framtiden- ett
Sverigevänligt alternativ för Karlskrona”, budget för 2014 samt
planer för 2015-2016.
4. Protokoll från förhandling den 25 oktober 2013 enligt MBL §
19.
5. Protokoll från förhandling den 29 oktober 2013 enligt MBL §
11.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 oktober 2013 tillstyrkt
femklöverns förslag.
Yrkanden
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas ”med
ansvar för framtiden- ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona”,
budget för 2014 samt planer för 2015-2016.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ” världens bästa
Karlskrona” budget för 2014 samt planer för 2015-2016.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kunskap och arbete bygger
framtiden för ett starkt Karlskrona”, förslag till budget för 2014,
samt ramar 2015-2016.
Forts
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§ 231 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Mats Lindbom (C), Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP), Tommy
Olsson (KD) och Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till Femklöverns
förslag till ”Budget för 2014 samt ramar för 2015 och 2016, ”vi gör det
tillsammans en framtid som håller”
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Socialdemokraternas förslag till budget. Kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Ordförande proposition på Sverigedemokrateranas förslag till budget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Vänsterpartiets förslag till
budget. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som
vill biträda Patrik Hanssons förslag till budget röstar Nej.
Följande röstar ja: Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Nicklas
Platow (M), Carl-Göran Svensson (M), Börje Dovstad (FP), Sofia
Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD) och ordförande.
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Catharina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S) och Yvonne
Sandberg-Fries (S).
Följande avstår; Ola Svensson (SD) och Ulf Hansson (V).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej- röster, 2 avstår
enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa finansiella mål för åren 2014 – 2016 för Karlskrona
kommun i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget under
rubriken ”Övergripande ekonomiska mål”,
2. att fastställa övriga mål för Karlskrona kommun och dess samlade
verksamhet i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget,
bilagan ”Mål och indikatorer”,
Forts
§ 231 forts
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Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
3. att med hänvisning till beslut under att-sats 2, samtliga mål som
framgår av kommunfullmäktiges beslut § 100/2012 om budget och
plan för åren 2013 – 2015 har upphört att gälla,
4. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till
kommunfullmäktige anmäla, ansvars- och uppgiftsfördelning
avseende det fortsatta arbetet med de enligt att-sats 2 ovan
fastställda målen för Karlskrona kommun och dess
samlade verksamhet,
5. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommunens nämnder och styrelse för åren 2014 – 2016 i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till budget, bilagorna
”Resultatbudget” respektive ”Budgetsammanställning
Karlskrona kommun”,
6. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2014 – 2018 för
Karlskrona kommun och dess bolag i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget, bilagan ”Sammanställning
fastställda investeringsramar”,
7. att fastställa ramar för upplåning, utlåning och borgensteckning för
Karlskrona kommun och dess samlade verksamhet i enlighet med
kommunstyrelsen förslag till budget, bilagan ” KF ramar för
upplåning, utlåning och borgensteckning
år 2014”,
8. att fastställa resultatkrav på Utveckling i Karlskrona AB till – 16,9
mnkr för år 2014,
9. att ålägga nämnder, styrelse och bolagsstyrelser att i övrigt
genomföra de uppdrag och beakta de prioriteringar som framgår av
budget och plan för åren 2014-2016,
10. att samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och
skrivelser härmed ska anses besvarade med hänvisning till vad som i
övrigt framgår av budget och plan för åren 2014-2016,
11. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats till oförändrat 21:51
kronor för år 2014,
12. att till protokollet notera att kommunstyrelsens förslag till budget
och plan för åren 2014-2016 behandlats i enlighet med MBL § 11,
samt
Forts
§ 231 forts
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Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
13. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2014 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas budgetramar såsom
utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.409.041

§ 232
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Stf förvaltningschef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 september 2013 §
71 hemställt att kommunfullmäktige fastställer bilaga ”Tekniska
nämndens taxor 2014” att gälla fr.o.m. 1 januari 2014 med följande
undantag;
Taxa 19:1 ” Förtöjningsplatsens belägenhet och servicegrad” är på
remiss hos Båtrådet och kommer att behandlas på Tekniska
nämndens oktobersammanträde.
Taxa avseende kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning §§ 5 -12 som behandlar anläggningsavgifter utgår
och behandlas på Tekniska nämndens oktobersammanträde.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2014 års
taxor har räknats upp med i genomsnitt 2,5 %. Beloppsavrundningar
tillämpas.
Taxor som i förslaget till största delen vänder sig till företagskunder
är redovisade exklusive mervärdesskatt och taxor som till största
delen vänder sig till privatkunder redovisas inklusive mervärdesskatt.
I inledningen till varje taxeavsnitt framgår huruvida mervärdesskatten
är inkluderad eller exkluderad.
Förändringar i taxan där tillägg/förändring gjorts i avgiften är
markerat med rött i förslaget och kommenteras nedan.
Fartygsavgifter, kap 1
Ny taxa för kryssningsfartyg per brt på redden har tillkommit.
Kryssningsfartyg på redden (ankrad till sjöss) ska betala halv avgift.
Avgiften ska täcka kostnaden för båtar som transporterar
passagerare mellan kaj och kryssningsfartyg, ”tenderbåtar”.
Ny taxa för båt som sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal
kaj. Avgiften ska medverka till att täcka kostnader för underhåll av
kajerna.
Forts
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§ 232 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Offentlig plats, kap 14
Ny taxa har tillkommit för avgift för upplåtelse parkeringsplats där pavgift uteblir. Taxan per dag motsvarar 2 timmars p-avgift.
Båtplatsavgifter, kap 19
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 201309-17 att lyfta ur kapitel 19.1 båtplatsavgifter.
Parkeringsavgifter, kap 20
Ny taxa införs 2014 för reserverad p-plats i Handelshamnen. Taxan
gäller i kombination med giltig p-biljett.
Taxa för laboratorietjänster, kap 21
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör
40 %, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
Vatten- och avloppstaxa, kap 22
Den fasta delen av brukningsavgiften höjs med 5 %. Den rörliga
delen höjs med 0,85 kr eller 3 % till 27,50 kr. Taxan höjdes med 1,65
kr/kbm 2013 fr.o.m. 2013-03-01 mot planerade 1,25 kr/kbm fr.o.m.
2013-01-01. Med anledning av detta höjs kubikmeterpriset bara 0,85
kr/kbm fr.o.m. 2014-01-01.
Från 2014 när eget kapital är återställt kommer intäkterna att
finansiera ökade kapitalkostnader med anledning av investeringar i
Karlskrona vattenverk och Johannishusåsen. Totalt uppgår
investeringen till 375 mnkr som ger en ökad kapitalkostnad och
driftkostnad med 20 mnkr/år.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150
m3 innebär en höjd månadskostnad med 28 kr eller 338 kr/år.
Renhållningstaxa, kap 23
Taxeförslaget innebär en styrning mot ökad sortering och minskning
av mängden matavfall. Naturvårdsverket har antagit mål och ett av
dessa är att minska matavfallet. För att försöka vara med och
påverka, erbjuder Tekniska förvaltningen en taxa för kärl på 80 liter
för komposterbart.
För att få en mer lättförståelig och enklare taxa att handlägga, har
alla fasta avgifter likställts efter abonnemangstyp.
Fast avgift för permanentbostad är densamma oavsett om det är
sorterat eller osorterat. Skillnaden i pris är lagd på den rörliga
avgiften (hämtningsavgiften). Fast avgift för båda typerna av
abonnemang är 875 kr inkl. mervärdesskatt. Forts
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§ 232 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Fast avgift för fritidsbostad är justerad på samma vis som för
permanentbostad. Fast avgift för båda typerna av abonnemang är
575 kr inkl. mvs.
Ett 80 liters kompostkärl debiteras till självkostnadspris. En
subventionerad avgift ökar risken för överfulla kompostkärl som
skapar olägenheter i samhället.
Hämtningsavgiften för 80 liters kärl varannan vecka har sänkts med
75 kr inkl. mvs. Hämtningsavgiften för 130 liters kärl var fjärde vecka
har sänkts med 35 kr inkl. mvs. och för tömning varannan vecka har
avgiften sänkts med 75 kr inkl. mvs.
Abonnemang med 190 liters kärl brännbart har höjts. Tömning var
fjärde vecka har höjts med 15 kr inkl. mvs. och tömning varannan har
höjts med 25 kr inkl. mvs.
Sänkningarna och höjningarna har gjorts för att skapa en märkbar
fördel för abonnemang med mindre volymer och att medborgarna
mer aktivt ska välja mindre kärl samt sortera ut förpackningsmaterial.
För fritidsbostäder har abonnemang med 190 liters kärl höjts med 25
kr för tömning var fjärde vecka och 50 kr inkl. mvs för tömning
varannan vecka.
För osorterat avfall har den rörliga avgiften höjts med 10 %.
Höjningen blir något lägre än tidigare och beror på att den fasta
avgiften ska hållas orörd. Taxan för flerbostadshus har justerats för
att följa den rörliga taxan för villa.
Det ska finnas ett klart samband mellan antalet hämtningar per år
och avgiften. Samma avgift ska utgå för villa och flerbostadshus
med samma kärlstorlek.
Abonnemangen med osorterat avfall i container höjs med 10 %.
Latrin höjs med 10 %, liksom tidigare år.
Ny taxa införs för hämtning av fosforfälla. Med nya typer av enskilda
avlopp har hämtningen utökats med tjänsten hämtning av fosforfälla.
Hämtningsavgiften är till självkostnadspris liksom
behandlingsavgiften. Enstaka transporter blir dyra men filtret byts
vartannat till vart tredje år.
Forts
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§ 232 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 oktober 2013
tillstyrkt femklöverns förslag.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar avslag allmänna utskottets förslag på punkt
1.5.4 båt som sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal kaj
erlägger en avgift på 500 kr, samt avslag på kap 14, offentlig plats,
avgift för upplåtelse P plats där p avgift uteblir.
Ola Svensson (SD) yrkar att när taxa bestäms för kommunala
båtplatser skall i och upptagningsavgift inkluderas i hyra för
kommunal båtplats.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag
på kap 14, offentlig plats, avgift för upplåtelse P plats där p avgift
uteblir.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Börje Dovstads, Ola Svenssons, Jan-Anders-Lindfors yrkande och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Börje Dovstads yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 att fastställa vatten- och avloppstaxa exklusive anläggningsavgifter
för år 2014 i enlighet med föreliggande förslag.
2 att fastställa renhållningstaxa för år 2014 i enlighet med
föreliggande förslag.
att fastställa hamntaxa för år 2014 exklusive punkt 1.5.4 båt som
sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal kaj erlägger en
avgift på 500 kr
att fastställa övriga taxor för år 2014 inom tekniska nämndens
verksamheter i enlighet med föreliggande förslag exklusive kap 14,
offentlig plats, avgift för upplåtelse P plats där p avgift uteblir.
att samtliga beslutade taxor ska gälla fr.o.m. 2014-01-01.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.399.706

§ 233
Höjning av avgift för trygghetslarm
Äldrenämnden har vid sammanträde den 25 september 2013, § 92
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att avgiften för
trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från 1 april 2014.
I äldrenämndens verksamhetsplan 2013 och plan 2014-2015 har
äldrenämnden gjort en bedömning att kostnaderna för trygghetslarm i
ordinärt boende kommer att öka utifrån kravet på ny teknik som
säkerställer ansvar trygghet och kvalitet vid installation av
trygghetslarm.
Den analoga tekniken kommer inom den närmsta tiden behöva bytas
ut och det kommer att medföra ökade kostnader.
Äldrenämnden beslutade 2013-08 en utredning till grund för
förändringar inom kommunikation för trygghetslarm.
Beslutade utveckling bedöms att påverka kostnadsutveckling.
I budget och verksamhetsplan 2013 och plan 2014-2015 fanns
föreslagen höjning med 100 kronor för trygghetslarm
Vid sammanträde med kommunala Pensionärsrådet 2012-12-12
framkom att föreslagen höjning av trygghetslarm från 2014 med
fördel skulle delas upp med höjning i två etapper.
Äldrenämnden beslutade att föreslå fullmäktige besluta om att
avgiften höjs 50 kronor per månad från 1 mars
Beslutad höjning verkställdes av äldreförvaltningen genom ny avgift
till brukarna from 2013-08-09
Mot bakgrund av ovan förslås höjning av avgifter trygghetslarm 50
kronor per månad etapp två gälla from 2014-04-01
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 oktober 2013
tillstyrkt femklöverns förslag.
Yrkande
Ulf Hansson (V) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag. Forts
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§ 233 forts
Höjning av avgift för trygghetslarm
Ola Svensson (SD) deltar ej i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Ulf
Hanssons avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från 1
april 2014.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.375.101

§ 234
Svar på motion angående minskning av antal ledamöter i
fullmäktige
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19 september
2013 § 106 av Ola Svensson (SD). Förslaget är att
kommunfullmäktige besluta att antalet mandat i fullmäktige minskas
från 75 till 61.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 oktober 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att enligt
kommunallagens 5 kap 1§ bestäms fullmäktiges antal till ett udda tal
och till ett minimum av antalet ledamöter utefter hur många
röstberättigade invånare som finns i kommunen.
För Karlskrona kommun som har över 36 000 röstberättigade är det
minsta antalet ledamöter som lagen föreskriver 61.
Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska
ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas
nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av
februari månad valåret.
I budgetbeslutet för 2013 och planer för 2014-2015 togs ett beslut om
översyn av förvaltnings- och nämndorganisationen i kommunen med
en långsiktig plan om att minska kostnaderna för dessa med 7
mkr/år. Arbetet med denna översyn har påbörjats och som en
konsekvens av detta kan det leda till förändrad storlek av fullmäktige,
styrelse, nämnder och bolagsstyrelser. I nuläget är tidsplanen att
förslag till ny organisering ska vara framme för beslut under januari
2014.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.459.139

§ 235
Svar på motion engående beräkning av flyktingmottagande i
Karlskrona kommun.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012 § 164 av Ola Svensson (SD). Förslaget är
att en beräkning görs för Karlskrona kommun för tiden 20072011, kring hur kostnaden för ekonomiskt bistånd till
nyanlända som inte kunnat försörja sig själva efter avslutad
introduktion varit, då en liknande undersökning gjorts i Växjö
kommun, samt att det ska utredas vilka åtgärder som är
nödvändiga för att uppnå en god ekonomisk hushållning i
kommunen, utifrån den första frågan.
Socialnämnden har den 23 september 2013, § 90 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
socialnämndens budgetuppföljningar sorteras inte mottagarna av det ekonomiska biståndet ut i olika grupper. En
motsvarande manuell utsortering av kostnaderna för flyktingmottagandet i Karlskrona skulle därför innebära en mycket
tidskrävande process, eftersom det skulle kräva att man gick
igenom samtliga utbetalningar under tidsperioden.
Däremot skickas automatiskt genererade rapporter till Socialstyrelsen från socialförvaltningens verksamhetssystem, som
avser utbetalt ekonomiskt bistånd. I denna information finns
ett flertal klassificeringskoder som fylls i när ett ärende
initieras, bl a för om den som uppbär ekonomiskt bistånd är
flykting, familjesituationen,
o s v. Socialförvaltningen har inte möjlighet att bearbeta denna
statistik själv, det görs istället av Socialstyrelsen och statistiken
finns tillgänglig för var och en att ta del av, via Socialstyrelsens
hemsida, på
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/ekonomisktbist
and.
Som all automatiskt genererad statistik finns dock flera felkällor som bör tas i beaktande när man bedömer den information man får fram.
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§ 235 forts
Svar på motion engående beräkning av flyktingmottagande i
Karlskrona kommun.
Det flyktingmottagande som görs i Karlskrona kommun har
kommunfullmäktige med stor majoritet beslutat om.
Därigenom får flyktingmottagandets budgetpåverkan anses
redan bedömd som rimlig av fullmäktige.
Kostnaderna för utbetalning av det ekonomiska biståndet är i
balans enligt budgetavstämning 130731. Den ekonomiska
hushållningen framöver i kommunen, hanteras i den pågående budgetprocessen.
Att manuellt ta fram de uppgifter som efterfrågas skulle
innebära en mycket tidskrävande process. Automatiskt
genererade uppgifter av liknande art som de som efterfrågas finns, om än med viss osäkerhetsmarginal, att hämta
för var och en på Social-styrelsens hemsida. Förvaltningen
bedömer därför att socialnämnden bör rekommendera
kommunstyrelsen att motionen ska avslås i det hänseendet.
Vad gäller den ekonomiska hushållningen bedöms den vara
en politisk fråga, som hanteras i den pågående budgetprocessen, varför förvaltningen bedömer att socialnämnden
bör rekommendera kommunstyrelsen att motionen ska
avslås även i det hänseendet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 oktober 2013
tillstyrkt femklöverns förslag.
Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till motionen.
Mats Lindbom(C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Ola Svenssons bifallsyrkande till motionen och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2012.289.821

§ 236
Svar på medborgarförslag angående upprustning av
spjutansatsbanan på Västra Marks C-plan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Emil Persson. Förslaget är att göra i
ordning spjutansatsbanan på Västra Marks C-plan.
Tekniska nämnden har den 29 september 2013, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att på grund av de kraftiga
besparingsuppdrag som ålagts fastighetsavdelningen så måste
skötsel av bland andra idrottsanläggningarna ske genom en
prioritering av vad som bedöms viktigast att underhålla. Då det idag
finns en väl fungerande spjutansatsbana vid A-planen så hänvisar vi
till den.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 oktober 2013
tillstyrkt femklöverns förslag.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till Idrottsoch fritidsnämnden för att efterhöra behovet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras i dag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2011.480.310

§ 237
Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för
hundar i anslutning till verksamheter vid Blå Port, Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
oktober 2011 § 143 av Bengt Winnow. Förslaget är att inrättande av
en rastplats för hundar i anslutning till verksamheter vid Blå Port,
Karlskrona.
Tekniska nämnden har den 29 september 2013, § 81 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att behovet av hundrastplatser
är störst i stadsnära områden och förelagen yta lämpar sig väl för en
hundrastgård. Befintligt nätstaket mot Preem-macken kan nyttjas
vilket minskar kostnaderna för anläggande av hundrastgård.
Förslagsställaren påtalar även att hundägare från närområdet, i
föreningsform, kan åta sig att sköta hundrastgården.
Tekniska förvaltningen avser att anlägga en hundrastgård mot
befintligt staket vi Preem-macken, Blå Port. Kostnad för anläggande
beräknas till 20 tkr och tas inom befintlig budget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
__________
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§ 238
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Cirkulär
a) 13:41, avtal om notkopering inom den kommunala
musik/kulturskolorna läsåret 2013/2014.
b) 13:46, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 13) med Brandmännens
Riksförbund och Svenska kommunalarbetarförbundet.
c) 13:45, redogörelse för ändringar i allmänna bestämmelser, AB.
d) 13:48, budgetpropositionen för år 2014.
e) 13:49, Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska
utjämningssystem och LSS-utjämning.
f) 13:53 Budgetförutsättningar för åren 2013-2017.
3. Svar på remiss om VA-utbyggnadsplan, del av vatten- och
avloppsplan Karlskrona kommun.
4. Svar på remiss om möjlighet för krogar att servera alkohol till kl
04.00.
5. Sammanträdesplan för 2014 Region Blekinge.
6. Protokollsutdrag regionsstyrelsen 2013-09-04, § 69 nationell
transportplan- remisssvar.
7. Remiss om ansökan till tillstånd för kameraövervakning.
8. Återbetalning av 2005 och 2006 års premie för AGS-KL.
9. Delårsbokslut för valnämnden.
10. Nationell tillsynd av vård och omsorg om äldre-slutrapport 2013.
11. Svar på remiss om uppdrag att utarbeta en modell för
framtagande av underlag till beslut om nationella
vaccinationsprogram m.m.
13. Skrivelse från Båtsam med anledning av att kommunen planerar
att överföra fritidsbåtverksamheten till ett hamnbolag.
14. Skrivelse 2013-09-06 från Bifrostorden, logen 26, Vanadis.
15. Region Blekinge 13-09-11, East West Transport Corridor II
project.
16. Region Blekinge protokoll regionsstyrelsen 2013-09-04
17. På tal om kvinnor och män- Regional jämställdhetsstatistik för
Blekinge 2013.
18. Europeiska kommissionen, SA.27365 (CP 4/2009) eventuellt
olagligt stöd beviljat av Karlskrona kommun i Sverige.
19. Beslut Länsstyrelsen 2012-10-03, dnr 302-2690-13 ansökan om
hemsändningsbidrag.
20. Skrivelse med anledning av förslaget från Livgardet att avveckla
Marinens musikkår.
___
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§ 239
Övrigt
Kurs
Ledamot Sofia Bothorp (MP) anmäler att hon vill åka på kurs den 3
december 2013 i Malmö om sociala frågor och miljö i näringslivet.
Kommunstyrelsen beslutar
att Sofia Bothorp får åka på kurs den 3 december 2013 i Malmö om
sociala frågor och miljö i näringslivet.
____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 26
november 2013
§ 240 Informationer och föredragningar
§ 241 Uppföljning per den 30 oktober 2013 för
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
§ 242 Besparing på overheadkostnader inom kostenheten
§ 243 Uppföljning per den 30 oktober 2013 för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.
§ 244 Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar.
§ 245 Investeringstillstånd för nya bryggor i Stadsmarinan.
§ 246 Förstudie Strandgården, byggnad 34.
§ 247 Fördjupad förstudie ny brandstation och ambulanscentral i Karlskrona
kommun.
§ 248 Översyn av donationsstiftelser.
§ 249 Ansökan om dispens från reservatbestämmelser inom Knösö naturreservat
med anledning av stort behov av nya parkeringsplatser.
§ 250 Finansrapport oktober 2013 från Internbanken.
§ 251 Svar på remiss om att ta fram förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på
regional nivå.
§ 252 Begäran om investeringstillstång avseende överföringsledningar dricksvatten
och spillvatten Mölletorp-Kättilsmåla.
§ 253 Ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och LP-verksamheten i
Karlskrona för år 2014.
§ 254 Länsövergripande avtal- ansvarsfördelning och samordning av insatser till
barn- och ungdomar upp till 18 år.
§ 255 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2014.
§ 256 Avgift för bårhusplats.
§ 257 Uppföljning per den 30 oktober för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 258 Svar på motion om läxhjälp.
§ 259 Svar medborgarförslag om viltstaket sträckan Angöringen- första viadukten vid
Ekebacken/Ava-vägen utanför KLRKs ridanläggning.
§ 260 Anmälningsärenden
___
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 26november 2013, kl 08.30-09.50, kl 11.15-11.40
Sammanträdet ajourneras kl 09.55-11.15

Beslutande:

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

2

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Patrik Hansson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Jan Lennartsson (M)
Sophia Ahlin (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP) jäv §§ 249
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 11.15-11.40 §§ 241-248,
250-260, jäv §§ 249

Tjänstgörande ersättare

Liten Löfgren (S)
Billy Åkerström (KD) kl 08.30-09.50 §§ 241, 249
Björn Gustavsson (MP) §§ 249

Närvarande

Håkan Ericsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Emma Swahn Nilsson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP) kl 08.40-11.40 del av §§ 241,
242-260
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Billy Åkerström (KD) kl 11.15-11.40 §§ 241-248, 250260

ersättare

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
TF Kommunikationschef Thomas Johansson
Kommunjurist Maria Thuresson
Ekonomichef per Jonsson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
HR-chef Anneli Ekström
Ekonomichef Per Jonsson
Controller Helena Cedergren
Personalspecialist Henrik Sundihn
Förvaltningschef Claes Wiridén

26 november 2013

Kvalitetschef Anja Eklund
Planeringssekreterare Jesper Björnson
Redovisningschef Bengt Nilsson
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde
Kanslichef Elisabeth Arebark
Utses att justera

Börje Dovstad (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 240-260
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Börje Dovstad

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

2013 anslagits på

4
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§ 240
Information och föredragningar
1. Uppföljning per den 30 oktober 2013 för
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen, föredras av förvaltningschef
Anette Lirsjö och personalspecialist Henrik Sundihn.
l.
2. Uppföljning per den 30 oktober 2013 för
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen, föredras av
controller Helena Cedergren och personalspecialist Henrik Sundihn.
3. Länsövergripande samverkansavtal - vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar samt ansvarsfördelning och samordning av
insatser till barn och ungdomar, föredras av förvaltningschef Claes
Wiridén, kvalitetschef Anja Eklund, planeringssekreterare Jesper
Björnson.
4. Uppföljning per den 30 oktober 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson, VD
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och HR-chef Anneli Ekström.
____
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Ekonomiavdelningen
KS.SEF.2013.45.041
Controller SEF
Revisionen
Personaldelegationen
Akten
§ 241
Missiv till budgetuppföljning oktober 2013 för
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
Förvaltningschef Anette Lirsjö och personalspecialist Henrik Sundihn.
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen uppvisar en negativ avvikelse
mot budget för perioden med -0,8 Mnkr. Prognos för helåret 2013
beräknas till -1,5 mnkr.
Kommunfullmäktige har beslutat att 5 Mnkr ska sparas på
måltidsverksamheten under 2013. I juni togs beslut om ytterligare
besparingskrav om 0,5 Mnkr för förvaltningen. Utöver dessa två
besparingsposter ska förvaltningen minska sina IT-kostnader
motsvarande 0,6 Mnkr. Detta blir totalt 6,1 Mnkr i besparingskrav
under innevarande år.
Överskott prognostiseras för IT-enheten, Internservice, KKC samt de
Ekonomi- och personaladministrativa enheterna om totalt 3,0 Mnkr.
Överskottet beror till största del på tillfälliga vakanser som ej har
tillsatts. Underskottet hos kostenheten prognosticeras till -4,5 mnkr,
vilket innebär att förvaltningen beräknar ett underskott om -1,5 mnkr
för år 2013. Underskottet hos kostenheten beror till största del på att
lagda besparingsåtgärder ej hunnit få avsedd effekt.
För övriga verksamheter inom serviceförvaltningens område
beräknas inga budgetavvikelser.
Börje Dovstad (FP) yrkar att personaldelegationen får i uppdrag att
se över personalnyckeltalen och därefter återkomma till
kommunstyrelsen med ett förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att godkänna budgetuppföljningen för oktober 2013,
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen, samt
3. att personaldelegationen får i uppdrag att se över
personalnyckeltalen och därefter återkomma till kommunstyrelsen
med ett förslag.
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Kostenheten
Förvaltningschef SEF
Controller SEF
Akten

7

KS.SEF.2012.149.041

§ 242
Besparing på overheadkostnader inom kostenheten
Femklövern lade inför Kommunstyrelsens beslutssammanträde den
4 juni fram ett yrkande med förslag till beslut, vilket klubbades
igenom samma eftermiddag. Beslutet är formulerat som:
att ge Serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra en besparing
med 800 000 kr på overheadkostnader inom kostenheten.
Vad är overheadkostnader
I Ekonomistyrningsverkets utredningen ”Effektivare statlig
administration” beskrivs tre olika nivåer av overheadkostnader.
Med overheadkostnader (OH) avses kostnader för de resurser som
myndigheter, såväl som företag och organisationer, avsätter till
administration och som ska stödja kärnverksamheten. Det är både
administrativt stöd, lokalkostnader och ledning. OH-kostnaderna kan
delas in i tre grupper:
• Gemensam OH
• Mellan OH
• Individuell OH
Gemensam OH är kostnader för övergripande ledning,
ekonomistyrning, personalstöd, registratur och arkivering, juridiskt
stöd, bas-IT, informationsstöd, reception, telefoni och lokaler.
Mellan OH, som försöker beskriva OH-kostnaderna i linjen, är i
huvudsak kostnader för ledning av och stöd åt kärnverksamheten.
Den individuella OH är kostnad för att de som arbetar med
kärnverksamheten inte använder alla sina resurser åt denna, utan
måste ta till sig allmän information (APT och informationsmöten
exempelvis), kompetensutvecklas, sköta viss administration, pausa,
m.m.
Forts
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§ 242 forts
Besparing på overheadkostnader inom kostenheten
Den studie som gjordes av Ekonomistyrningsverket visade att de
undersökta myndigheterna använde ungefär 50 procent av sina
förvaltningsresurser för att finansiera OH- kostnader.
Fördelningen på de tre formerna av OH var:
Gemensam OH 25 %
Mellan OH 10 %
Individuell OH 14 %
Vilka overheadkostnader finns på kostenheten
Kostenhetens kostnader utgörs till största del av direkta
produktionskostnader, såsom kostpersonal och livsmedel. Med
hänsyn taget till ovanstående definition är 24,6 % av totala kostnader
för kostenheten att betrakta som overheadkostnader. Största delen
av dessa overheadkostnader utgörs av lokalkostnader. Om man
bortser från lokalkostnader, blir overheadkostnaderna 6,7 % av totala
kostnader.
I realiteten utgörs kostenhetens overheadkostnader av en chef för
kostenheten, fyra kostchefer samt ca 10 % av en person som
implementerar kostdatasystemet. Därutöver finns kostnader för del
av en personalspecialist som servar hela serviceförvaltningen och
hela Kommunledningsförvaltningen, del av en controller som servar
hela serviceförvaltningen, del av en löneassistent samt del av
personal på redovisningsenheten.
Förutom dessa personalkostnader finns kostnader för IT, telefoni,
kompetensutveckling, friskvård och lokaler.
Organisation kostenheten
Kostenheten består av 69 kök, vilka är geografiskt utspridda över
hela kommunen. Sju av köken förser i huvudsak äldreförvaltningens
brukare med dagliga måltider, medan övriga 62 kök lagar mat till
barn och ungdomar inom förskola, skola och gymnasium, vilket
därmed innebär att enheterna är geografiskt placerade där barn- och
skolverksamhet finns.
På dessa 69 kök arbetar totalt ca 230 personer. Arbetsledar- och
chefsansvar för dessa enheter och dess personal är fördelat på fyra
kostchefer. Sedan i början av juni 2013 då en av kostchefstjänsterna
blev vakant har Eva Wrobel även haft detta vakanta chefsuppdrag
utöver sin ordinarie tjänst som chef för kostenheten. Forts
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§ 242 forts
Besparing på overheadkostnader inom kostenheten
Förutom cheferna finns det en person som arbetar med införandet av
kostdatasystemet Matilda. Resterande personal på kostenheten
arbetar med direkt kostproduktion.
Besparing overhead kostenheten
Bedömningen är att besparing på kostenhetens overheadkostnader
inte kan göras med mindre än att arbetsmiljön på enheten hotas.
Fyra kostchefer samt en chef för kostenheten bedöms som ett
absolut minimum för att kunna upprätthålla en dräglig arbetsmiljö för
chefer och övrig personal.
Att spara på övriga personalrelaterade overheadkostnader, vilka
består av del i stödpersonal från personalenheten,
ekonomistyrningsenheten, löneenheten och redovisningsenheten ses
inte som realistiskt, då även en sådan besparing skulle drabba
cheferna inom kostenheten.
Återstår då kompetensutveckling mm samt lokalkostnader.
Kompetensutvecklingskostnaderna är redan idag minimerade, varpå
här inte finns något egentligt att spara på. Återstår då lokalkostnader,
vilket innebär nedläggning av kök. Ett flertal ärenden angående
nedläggning av kök har presenterats för kommunstyrelsen under de
senaste åren utan att beslut har fattats.
Förslag till annan besparing
Förvaltningen föreslår att besparingen om 800 tkr skall ske genom
fortsatt arbete med att effektivisera förvaltningens totala
produktionsprocess samt fortsatt effektivisering av tillagningsmetoder
och arbete med matsvinn inom hela kostenheten.
I den totala produktionsprocesseffektiviseringen kommer flera av
förvaltningens enheter att delta. Detta rör bland annat integrationer
mot ekonomisystemet och kopplingar till e-handel. Att förvaltningens
enheter hjälps åt syftar helt och hållet till att var och en ska kunna
göra det de är bäst på, vilket leder till en kompetent och effektiv
organisation. För kostenhetens del blir syftet att våra duktiga kockar
och måltidspersonal ska kunna göra det de är absolut bäst på,
nämligen laga och servera välsmakande och näringsrik mat till
kommunens barn, ungdomar och äldre.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 november 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
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§ 242 forts
Besparing på overheadkostnader inom kostenheten
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Patrik Hansson avslagsyrkande 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 avslagsyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia
Ahlin (M), Carl-Göran Svensson (M), Börje Dovstad (FP), Sofia
Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD) och ordförande.
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Catharina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Liten Löfgren (S), Ola
Svensson (SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 7 nej- röster enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att återkalla beslutet om att serviceförvaltningen ska göra en
besparing med 800 000kr på overheadkostnader inom kostenheten,
samt
2. att uppdra åt serviceförvaltningen att istället göra en besparing
genom fortsatt arbete med att effektivisera förvaltningens totala
produktionsprocess samt fortsatt effektivisering av tillagningsmetoder
och arbete med matsvinn inom hela kostenheten.
____
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Revisionen
Förvaltningschef KLF
Controller KLF
Akten

KS.2012.60.041

§ 243
Uppföljning per den 30 oktober 2013
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
Controller Helena Cedergren och personalspecialist Henrik Sundihn.
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen beräknar uppvisa
ett resultat för verksamheterna 2013 med +35,0 Mnkr. Avvikelse för
sparbeting sänker dock prognosen till 26,5 mnkr. Utfallet för perioden
uppgår till +31,0 Mnkr. Budgetramen för 2013 uppgår till 192,7 Mnkr
exklusive sparbeting.
Prognosen för den politiska organisationen höjs med 0,1 Mnkr.
Överskottet beror främst på att fullmäktige har haft minskade
kostnader för möten.
Prognosen för basbudgeten kvarstår på + 1,5 Mnkr. Förskjutning av
investeringar resulterar i ett överskott av driftmedel 2013.
Upphandlingsavdelningen har arbetat med att kontrollera och följa
upp inbetalning av bonus vilket har resulterat i att bonusintäkterna
har blivit högre än beräknat.
Den positiva avvikelsen för projektbudgeten beror på att bara en
bråkdel av medlen som var avsatta för Vision kommer att tas i
anspråk 2013. Del av överskottet kommer även från en försiktighet
av uppbokning av intäkter avseende eu-projektmedel från tidigare år.
Kommunledningsförvaltningen kommer eventuellt behöva ta i
anspråk mer medel när det gäller ungdomsarbetslösheten vilket
resulterat i en försiktighet med att höja prognosen.
Kollektivtrafiken beräknas redovisa ett överskott på 33,4 Mnkr 2013.
Överskottet kommer från att Karlskrona kommun har valt att lösa upp
hela sin andel av obeskattade reserver 2013, återbäring 2012 och att
ägarbidraget har sänkts på grund av försening av trafikstarten med
tåg på delen Karlskrona-Emmaboda.
Under kommunstyrelsen ligger sparbeting på totalt 9,5 Mnkr.
Prognosen från augusti kvarstår.
Forts
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§ 243 forts
Uppföljning per den 30 oktober 2013
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen.
1 Mnkr av sparbetingen kommer att uppnås 2013 vilket resulterar i
en avvikelse mot budget på – 8,5 Mnkr 2013
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna uppföljningen för oktober månad 2013.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2012.383.225

§ 244
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
Tekniska nämnden har hemställt att kommunstyrelsen beslutar att
meddela investeringstillstånd för 2 285 000 kronor avseende
energieffektiviseringar samt att investeringsutgiften täcks genom
ianspråktagande av 1 319 300 kronor ur 2013 års investeringsram
och 965 700 kronor ur 2014 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 20122016, 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 omfattar 3 energieffektiviseringsprojekt
på totalt ca 2,9 mnkr. Tekniska nämnden har i sin kalkyl använt sig
av de till objekten knutna energislagskostnaderna vilket ger en
snittkostnad om 0,85 kr/kWh. Besparingseffekten i form av minskade
energikostnader beräknas till 293 900 kWh, eller ca 251 tkr årligen.
Därutöver tillkommer ytterligare effekter i form av minskade
underhållskostnader och/eller minskade fasta anläggningskostnader
motsvarande 35 tkr årligen. D.v.s. totalt beräknas investeringen ge
en årlig kostnadsreducering om 286 tkr.
Forts
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§ 244 forts
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
Investeringens kapitalkostnader under kalkyltiden på 15 år (den
ekonomiska livslängen varierar med mellan 15 och 25 år) och med
en kalkylränta om 2,90 % beräknas till ca 2,3 mnkr.
Följaktligen skulle investeringen ge en avkastning under kalkyltiden
på 5,7 % och en payofftid på 9 år.
En höjning av kostnadsnivån samt räntenivån med 1 procentenhet
ger en avkastning om 5,2 % och en sänkning med 1 procentenhet
ger en avkastning om 6,3 %.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 8 oktober 2013 §
195 att ärendet skulle utgår.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att investeringsutgiften 3 370 000 kronor finansieras ur 2013 års
investeringsram för fastighetsverksamheten med 1 319 300 kronor
och med 965 700 kronor ur 2014 års investeringsram för
fastighetsverksamheten, samt
2. att samtidigt bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för
detta projekt.
_____
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.373.825

§ 245
Investeringstillstånd för nya bryggor i Stadsmarinan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 september 2013, §
72 hemställt att kommunstyrelsen beslutar att meddela
investeringstillstånd för 6 900 000 kronor avseende nya bryggor
stadsmarinan samt att investeringsutgiften täcks genom
ianspråktagande av 4 900 000 kronor ur 2013 års investeringsram
och 2 000 000 kronor ur 2014 års investeringsram för den
avgiftsfinansierade hamnverksamheten.
En del i utvecklingen av nya stadsmarinan i Karlskrona är att byta ut
befintliga bryggor till nya moderna bryggor. Denna ombyggnad
kommer att ske i etapper på grund av att de ekonomiska
investeringsramarna är fördelade över flera år.
Etapp 1 innebär;
 Nya gästhamnsbryggor i syfte att attrahera fler båtturister.
 Ny vågbrytare i syfte att få en lugn och stilla hamn. Den gamla
vågbrytaren flyttas till norra delen av hamnbassängen och förses
med pump-out för spillvatten och färskvattenanslutning.
Investeringen utförs som totalentreprenad och projektledning
kommer att utföras i egen regi.
Tillkommande drift- och kapitalkostnader finansieras via
båtplatsavgifter.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 november 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP yrkar att texten tillkommande drift- och
kapitalkostnader via båtplatsavgifter ska strykas i missivet
Börje Dovstad (FP) och Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på Sofia
Bothorps ändringsyrkande.
Forts
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§ 245 forts
Investeringstillstånd för nya bryggor i Stadsmarinan
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Sofia Bothorps ändringsyrkande av texten och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Sofia Bothorps förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att investeringsutgiften 6 900 000 kronor finansieras ur 2013 års
investeringsram för avgiftsfinansierad hamnverksamhet med 4 900
000 kronor och med 2 000 000 kronor ur 2014 års investeringsram
för avgiftsfinansierad hamnverksamhet,
2. att samtidigt bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för
detta projekt, samt
3. att texten tillkommande drift- och kapitalkostnader finansieras via
båtplatsavgifter ska strykas i missivet
____
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Tekniska nämnden
Äldrenämnden
Projektledare
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2008.104.210

§ 246
Förstudie Strandgården, byggnad 34.
Stadsutvecklingsprojektet på Pottholmen är nu inne i ett skede med
detaljplanering och framtagande av underlag för exploateringsbeslut.
Föreningslivet som idag är aktivt inom området är organiserade
under namnet Träffpunkt Strandgården och består av drygt 10 olika
föreningar. Föreningslivet hyr lokaler i byggnader på Strandgården
som kommunen planerar att riva i samband med exploateringen av
Pottholmen. En förstudie skall utreda förutsättningarna för
föreningslivets möjligheter att fortsätta med sina verksamheter på
Pottholmen i byggnad 34 som skall bevaras och renoveras.
Följande frågor bör utredas:
 Nuvarande hyresgästers framtida lokalbehov som kan lösas inom
byggnad 34,
 Identifiering av lokalfunktioner som kan vara gemensamma och
samutnyttjas,
 Disponering av ytor inom byggnad 34 – med hjälp av arkitekt
 Utredning av ombyggnadsbehov för lokalanpassning och teknisk
försörjning mm,
 Ekonomiska förutsättningar avseende investeringsbehov,
hyressättning och betalförmåga/bidragsbehov.
I denna utredning krävs insats av egen personal med ca160 timmar
och hjälp från externa konsulter avseende arkitektinsats och
fastighetsteknik (brand mm).
Kostnaderna för att utföra denna fördjupade förstudie uppskattas till
175 tkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna förslag till förstudie,
att finansiering av förstudien, 175 tkr, sker med medel avsatta till
Pottholmsprojektet.
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Tekniska nämnden
Projektledare
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2008.104.210

§ 247
Fördjupad förstudie för ny Brandstation och ambulanscentral i
Karlskrona kommun.
Stadsutvecklingsprojektet på Pottholmen är nu inne i ett skede med
detaljplanering och framtagande av underlag för exploateringsbeslut.
Det har tidigt i projektet stått klart att frågan om flytt av
brandstationen är en nyckelfråga för att förverkliga planerna på en ny
stadsdel.
Sedan tidigare (år 2010) har Räddningskåren, med stöd från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tagit fram en studie
över funktioner och innehåll i en ny brandstation och till det en
dispositionsplan. Denna studie kommer att ligga till grund för den
fördjupade utredningen. Landstinget i Blekinge har parallellt studerat
hur en ny ambulanscentral skall utformas eftersom deras befintliga
anläggning är otidsenlig och undermålig. Möjligheterna att
samlokalisera brandstation och ambulanscentral är en intressant
fråga som har väckts från båda parterna.
Den fördjupade förstudien kommer att klarlägga förutsättningarna för
en lokalisering till Oskarsvärn och vilka vinster som en
samlokalisering mellan brandstation och ambulanscentral kan ge.
De parametrar som skall utredas är:
Geotekniska förutsättningar.
 Markbeskaffenhet.
 Höjdläge och eventuella åtgärder.
 Havsvattennivåhöjningar.
 Behov av grundförstärkningar.
 Miljöfrågor om eventuell sanering eller utredningar.
Behov av rivningar.
 Rivning av befintliga byggnader.
 Flytt av befintlig verksamhet och eventuell ersättningsbyggnation.
 Saneringskostnader efter rivning.
Infrastrukturfrågor.
 På och avfarter och alternativa utryckningsvägar.
 Nybyggnad av infrastruktur utanför tomten för att nå olika
utryckningsvägar.
Forts
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§ 247 forts
Fördjupad förstudie för ny Brandstation och ambulanscentral i
Karlskrona kommun.
 Trafikåtgärder skyltning mm.
 Övriga planfrågor.
Byggnads frågor.
 Lokalprogram och ytbehov.
 Byggnadsteknik och konstruktionslösningar.
 Samnyttjande av lokaler, synergieffekter
Ekonomiska frågor
 En budgetkalkyl över projektet tas fram.
 Eventuella hyresförhållanden klarläggs
I denna utredning krävs insats av egen personal med ca 140 timmar
och hjälp från externa konsulter som skall bedöma geoteknik,
konstruktionslösningar infrastruktur och miljöfrågor samt medverka
vid beskrivning av planerade insatser.
Kostnaderna för att utföra denna fördjupade förstudie uppskattas till
250 tkr, varav Landstinget finansierar halva denna kostnad.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 november 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Ordförande (M) yrkar att attsatsen ändras till att finansiering av halva
förstudiekostnaden, 125 tkr sker med medel avsatta till
Pottholmsprojektet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
ordförandes ändringsyrkande av attsatsen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna förslag till fördjupad förstudie, samt
2. att finansiering av halva förstudiekostnaden, 125 tkr sker med
medel avsatta till Pottholmsprojektet.
____
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Förvaltningschef SEF
Kommunjurist
Akten

KS.2013.67.046

§ 248
Översyn av donationsstiftelse.
Karlskrona kommun förvaltar drygt 60 olika donationsstiftelser.
Beroende på de olika stiftelsernas ändamål administreras frågor
kring utdelning från dem av kommunlednings-, utbildnings-, barn- och
ungdoms- social, äldre- eller kulturförvaltningen. Medelsförvaltningen
sköts av kommunstyrelsen. En del av dem har ett relativt lågt värde
med en mycket låg avkastning som inte förslår till någon egentlig
utdelning för det ändamål som är föreskrivet i stiftelsens stadgar.
Vidare är stiftelsens ändamål i en del fall otidsenliga så att det är
svårt att idag finna några destinatärer för utdelning.
En stiftelses förvaltare är vid varje tidpunkt ansvarig för att
föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Kan inte föreskrifterna följas
innebär ansvaret att förvaltaren måste verka för att göra det möjligt.
Förvaltaren kan ansöka om s k permutation, d v s ändring av
föreskrifterna. När en ändring berör stiftelsens ändamål görs en
sådan ansökan till Kammarkollegiet. I ändamålet inbegrips inte bara
stiftelsens syfte utan även föreskrifter om hur detta ska fullföljas, t ex
att endast avkastningen eller del därav får användas för att fullfölja
syftet. För en stiftelse med ett kapital vars avkastning inte räcker till
för ändamålet kan permutation sökas så att det blir tillåtet att
använda kapitalet för stiftelsens ändamål.
2010 ändrades stiftelselagen så att alla stiftelser oavsett storlek ska
registreras hos länsstyrelsen och tilldelas ett organisationsnummer.
Enligt övergångsregler ges äldre stiftelser, som bildats innan lagen
trädde i kraft, viss tid fram till 2015 att ansöka om registrering.
Övergångsregeln har tillkommit för att ge mindre stiftelser, som under
de senaste fem åren inte kunnat främja sitt ändamål, tid på sig att
överväga om beslut istället bör fattas om avveckling. Ändringarna i
stiftelselagen innebär också ökade möjligheter till att avveckla mindre
stiftelser.
SKL rekommenderar i sitt cirkulär 2010:5, som behandlar
ändringarna i stiftelselagen, att en inventering görs av
donationsfonderna innan registreringskravet inträder 2015. Forts
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§ 248 forts
Översyn av donationsstiftelse.
Detta för att ta ställning till om de ska registreras eller om de kan
vara föremål för avveckling eller permutation. En översyn skulle
också kunna göras för att försöka förbättra möjligheten till utdelning
från stiftelserna eller minska administrationen kring dem.
Serviceförvaltningen föreslår att en extern konsult engageras för
genomföra en översyn av kommunens donationsstiftelser för att
därefter återkomma till kommunstyrelsen med förslag kring vilka
stiftelser som kan vara föremål för permutation eller avveckling.
Konsultkostnaderna, liksom ansökningsavgiften för permutation, kan
ses som förvaltningskostnader för respektive stiftelse som blir
föremål för permutation eller avveckling och kan således belasta
respektive stiftelse.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 november 2013
tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Ordförande (M) yrkar att ärendet utgår och att en föredragning görs
på kommunstyrelsens allmänna utskott.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet utgår.
___

26 november 2013 22

Länsstyrelsen Blekinge Län
Tekniska nämnden
Kommunjurist
Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

KS.2013.408.308

§ 249
Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser inom Knösö
naturreservat med anledning av ett stort behov av nya
parkeringsplatser.
Jäv
Tommy Olsson (KD) och Sofia Bothorp (MP) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Tekniska nämnden beslutade 24 september 2013, § 73, att hos
kommunstyrelsen ansöka om tillstånd enligt föreskrifterna för Knösö
naturreservat för inrättande av parkeringsytor inom naturreservatet. I
ansökan har tekniska nämnden uppgett följande:
Klagomålen på vägen ut till Knösö udde har genom åren varit
många. Vägen är smal och parkerade bilar utmed vägen är ett
problem för boende, besökare och eventuella utryckningsfordon som
inte kommer fram. Parkeringsmöjligheterna vid Säljösund är
otillräckliga särskilt när barnkolonin har besöksdagar men även då
besökare till Säljö udde, Knösö naturreservat och boende på Säljö
nyttjar dessa parkeringsplatser. Behovet av fler parkeringsplatser i
detta område bedöms därför som stort.
Tekniska förvaltningen tillsammans med exploatören på Säljö udde
önskar bygga dessa nya parkeringsplatser enligt bifogad ritning. De
olika parkeringsytorna är utplacerade på olika platser i området, detta
för att göra så lite intrång i naturen som möjligt.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de åtgärder som planeras
på de olika parkeringsytorna.
1. Vinkelparkering anläggs utmed Knösövägen genom att vägen
breddas med 6 meter från korsningen och 40 meter norrut dock
längst till trädkronans ytterkant på befintlig ek. Befintligt staket flyttas
till framkant på parkeringen.
2. Befintliga parkeringsytor justeras med bärlager.
3. Vinkelparkering anläggs utmed befintlig väg genom att vägen
breddas med 6 meter söderut under en sträcka av 15 meter.
4. Befintliga parkeringsytor justeras och förlängs norrut med bärlager
och ansluts till befintliga berghällar som kommer vara kvar.
Samtliga parkeringsytor förses med lågt (ca 60 cm) trästaket i
framkant för att ordna parkeringen.
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§ 249 forts
Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser inom Knösö
naturreservat med anledning av ett stort behov av nya
parkeringsplatser.
Tekniska nämnden har till ansökan bifogat en karta där de föreslagna
parkeringsytorna markerats med 1-4.
Knösö naturreservat bildades 1982 med syfte att bevara ett för bad
och friluftsliv värdefullt område i Karlskrona kustbygd. Enligt
föreskrifterna för naturreservatet ska den kommunala myndighet som
kommunfullmäktige utsett meddela tillstånd enligt
naturreservatsföreskrifterna. Enligt föreskrifterna är det bl a förbjudet
att utan tillstånd från den kommunala myndigheten utföra anläggning
för annat ändamål än för områdets ändamålsenliga nyttjande och
skötsel. Enligt kommunfullmäktigebeslut 24 februari 1983, § 78,
utsågs kommunstyrelsen till tillsynsmyndighet för åtgärder inom
naturreservatet.
Naturreservatet ingår i Natura 2000. Anläggande av
parkeringsplatser inom området kräver, förutom kommunstyrelsens
tillstånd enligt naturreservatsbestämmelserna, även länsstyrelsens
tillstånd enligt bestämmelserna för Natura 2000 och strandskydd i
miljöbalken. Sedan tekniska nämndens beslut om ansökan hos
kommunstyrelsen om dispens från naturreservatsbestämmelserna,
har länsstyrelsen utifrån nämnda bestämmelser i beslut den 15
oktober 2013 lämnat tekniska nämnden tillstånd att anlägga
parkeringsplatser på de platser som på bifogad karta markerats med
2,3 och 4. Länsstyrelsen har emellertid avslagit ansökan om att
anlägga parkeringsplatser på den plats som markerats med 1 på
kartan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att enligt föreskrifterna för Knösö naturreservat ge tekniska
nämnden tillstånd att anlägga parkeringsplatser på de platser som
markerats med 2,3 och 4 på upprättad karta.
_____
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Finanschef
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2011.127.045

§ 250
Finansrapport oktober 2013 från internbanken.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för
Karlskrona Kommun” framgår att månadsrapportering avseende den
finansiella verksamheten ska levereras till KSAU samt
kommunstyrelsen senast nästkommande månad med undantag för
juni som rapporteras i augusti månad.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som
kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad
nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all
upplåning och utlåning i kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende
oktober månad 2013.
____
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Miljödepartementet
Handläggare
Akten

KS.2013.418.400

§ 251
Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för
grön infrastruktur på regional nivå.
Grön infrastruktur handlar om kontakten mellan naturområden så att
spridning av arter underlättas för att ge robustare ekosystem, som
kan fortsätta att förse oss med värdefulla ekosystemtjänster. Risken
för isolerade populationer av växter och djur är annars att de dör ut.
Remissen innehåller förslag på hur man skulle kunna gå tillväga för
att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur på regional nivå
samt vilket underlagsmaterial som kan behöva tas fram från statligt
håll för detta. Som grund för handlingsplanerna föreslås en nationell
landskapsklassificering göras i 1 km2-rutor. Dessa ska sedan
användas till regionala landskapsanalyser som kan bli underlag till
planeringsprocesser, förvaltning och framtagande av planer och
beslut.
I ärendet har samråd skett med kommunekolog Anders Klar.
Karlskrona kommuns synpunkter
Karlskrona kommun vill framhålla att det färdiga resultatet bör kunna
bli ett värdefullt hjälpmedel i kommunernas arbete med biologisk
mångfald, fysisk planering samt kan underlätta bedömningen vid
bygglov och andra tillstånd. Vi har dock några kommentarer som kan
användas för att göra de färdiga handlingsplanerna än mer
användbara.
När det gäller upplösningen i landskapsanalysen så behövs det en
mycket högre detaljnivå än den föreslagna kvadratkilometersrutan. I
ett landskap som Blekinges som är oerhört varierat och småskaligt
kommer det absolut inte att räcka. De arter vi har att värna om har
ofta relativt små livsmiljöer, till exempel enskilda träd eller bestånd,
och riskerar att bli helt förbisedda om grönstrukturen baseras på
landskapsnivå. Detta är helt avgörande för om kommunerna ska
kunna ha någon nytta av materialet i sin planering och
myndighetsutövning.
Det är bra att de nya data (sammanställningar) som kommer att tas
fram kommer att bli öppna och tillgängliga för alla.
Forts
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§ 251 forts
Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för
grön infrastruktur på regional nivå.
Det är dock viktigt att även bakomliggande grunddata går att ta del
av utan större kostnad. De centrala myndigheternas data (flygfoton,
geokartor, brunnsregister m.m.) är i nuläget belagda med ett för högt
pris för att kunna utnyttjas i det dagliga arbetet.
När det gäller genomförandet och kostnadsberäkningen är den
sannolikt grovt underskattad med hänvisning till de mycket
omfattande inventeringar som behövs för att göra handlingsplanerna
användbara på lokal nivå. Kunskapsbristen är omfattande och
mycket mer data behöver samlas in. Det är inte så sannolikt att den
uppsatta tidplanen (samma som vattendirektivet) kan hållas med
avseende på detta.
Sammanfattningsvis är vår uppfattning att man ger kommunerna
ansvaret att genomföra de statliga ambitionerna med en fungerande
grön infrastruktur, men föreslår ett analysredskap som inte kan
användas på lokal nivå. Därtill är upplösningen i de föreslagna
analyserna alltför grov.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Miljödepartementet
som svar på remissen.
______
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.407.344

§ 252
Ansökan om investeringstillstånd överföringsledningar
dricksvatten och spillvatten Mölletorp- Kättilsmåla.
Tekniska nämnden har hemställt att kommunstyrelsen beslutar att
meddela investeringstillstånd för 20 000 000 kronor avseende
överföringsledningar dricksvatten och spillvatten samt att
investeringsutgiften täcks genom ianspråktagande av 10 000 000
kronor ur 2013 års investeringsram och 10 000 000 kronor ur 2014
års investeringsram för va-verksamheten.
Karlskrona kommun har investerat 225 mnkr i
Johannishusåsprojektet och 150 mnkr i
ombyggnad/tillbyggnad/modernisering av Karlskrona vattenverk.
Lyckebyån är och kommer även i framtiden att vara den ordinarie
råvattentäkten för Karlskrona vattenverk. Kättilsmåla, Strömsberg
och Saleboda avloppsreningsverk avleder sitt behandlade
avloppsvatten till Lyckebyån. Planerna är att Kättilsmåla och
Strömsbergs avloppsvatten kommer att avledas till Koholmens
avloppsreningsverk och att Salebodas avloppsvatten avleds till
Nävragöls avloppsreningsverk med Silletorpsån som recipient.
I Kättilsmåla läggs befintligt vattenverk och avloppsreningsverk ned
och en ny tryckstegringsstation förser Kättilsmåla med dricksvatten
från Karlskrona vattenverk och avloppsvattnet leds via 3 nya
avloppsstationer till befintligt avloppsledningsnät i Mölletorp.
Från Mölletorp till Kättilsmåla finns ca 40 stycken enskilda avlopp
som kan anslutas till överföringsledningarna. Anläggningsavgifterna
på ca 6,0 mnkr skall periodiseras på 25 år och finansierar delar av
överföringsledningarna. Resterande nettokostnader om ca 410 tkr
årligen finansieras inom VA-kollektivet.
Forts
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§ 252
Ansökan om investeringstillstånd överföringsledningar
dricksvatten och spillvatten Mölletorp- Kättilsmåla.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
1. att investeringsutgiften 20 000 000 kronor finansieras ur 2013 års
investeringsram för vaverksamheten med 10 000 000 kronor och
med 10 000 000 kronor ur 2014 års investeringsram för
vaverksamheten, samt
2. att samtidigt bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för
detta projekt.
____
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LP-stiftelsen
Controller KLF
Handläggare
Akten

KS.2009.888.030

§ 253
Ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och LPverksamheten i Karlskrona för år 2014
LP-verksamheten i Karlskrona har inkommit med en ansökan om
förlängning av samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun och LPverksamheten i Karlskrona avseende bidrag till verksamheten. I
ansökan ansöker LP-verksamheten om ett bidrag på 860 000 kronor.
Under 2013 utgick ett bidrag på 730 000 och tidigare har bidragets
storlek varit 600 000 kronor inkluderat bidrag till hyra. LPverksamheten hänvisar till ökade kostnader för lokaler samt
ersättning för handledning och administration.
Ansökan grundar sig på tidigare avtal mellan Karlskrona kommuns
arbetsmarknadsavdelning 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 2013 och upphör
automatiskt efter detta datum.
Under senaste året har 17 personer varit placerade i verksamheten.
Enligt en rapport från Lp verksamheten per den 30/9 2013 var 7 i
anställning med bidrag och handeldarstöd från arbetsförmedlingen, 2
i fas 3 med ersättning från arbetsförmedlingen, 4 via frivården, 3 i
praktik via gymnasiet samt jobbcenter (HF), övriga från
Försäkringskassan
Arbetsmarknadsavdelningen har under 2013 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
kommunstyrelsen
1. att bevilja verksamhetsbidrag med 400 000 kronor från
arbetsmarknadsavdelningens projektbudget,
Forts
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§ 253 forts
Ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och LPverksamheten i Karlskrona för år 2014
2. att bevilja hyresbidrag med 330 000, samt
3. att teckna avtal för 2014 innehållande redovisningskrav halvårsvis
avseende deltagare i verksamheten samt ekonomisk redovisning.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.403.106

§ 254
Länsövergripande samverkansavtal - vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar samt ansvarsfördelning och
samordning av insatser till barn och ungdomar.
Förvaltningschef Claes Wiridén, kvalitetschef Anja Eklund och
utredare Jesper Björnson.
Representanter för länets kommuner och för landstinget har tagit
fram avtal om samverkan rörande vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar och barn och ungdomar och enligt följande:
-

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från
18 års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i
behov av insatser från båda huvudmännen

-

Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av
insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av
samtidiga insatser från olika aktörer under huvudmännen.

Barn- och ungdomsnämnden (sammanträde 2013-09-25, § 67),
utbildningsnämnden (sammanträde 2013-09-26, § 47),
handikappnämnden ( sammanträde 2013-10-03, § 53) samt
socialnämnden (sammanträde 2013-10-21, § 116) har lämnat
yttrande och därvid föreslagit kommunfullmäktige fastställa de
länsgemensamma samverkansavtalen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande länsövergripande avtal om samverkan
avseende vuxna med psykiska funktionsnedsättningar samt
ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och
ungdomar.
___
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.489.024

§ 255
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år
2014.
Enligt beslut i fullmäktige november 1999 skall
sammanträdesersättning och arvoden för nämndsordföranden, vice
ordföranden m.fl. samt månadsarvoden för kommunalråden,
oppositionsråden och politiska sekreterare uppräknas med den
genomsnittliga lönehöjningen som utgått till kommunanställda
tillhöriga personalorganisationen Vision.
Enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2006 (KF § 191/2006)
skall det ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
räknas upp på samma sätt som arvodena för politiska sekreterare.
På samma sätt förhåller det sig när det gäller uppräkningen av det
administrativa stödet till Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att uppräknade arvoden och sammanträdesersättningar
fastställes,
2. att arvode för politisk sekreterare fastställs till 31 014 kr per månad
(heltidsnivå) eller 209 kr per timme inklusive semesterersättning,
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs till 15 297 kronor per mandat,
4. att administrativa stödet till Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna fastställs till 2 922 kronor i månaden per parti,
samt
5. att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2014.
___

26 november 2013 33

Ekonomiavdelningen
Äldrenämnden
Akten

KS.2013.364.700

§ 256
Avgift för bårhusplats
Äldrenämnden har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 79
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att avgift för bårhusplats tas
ut av dödsboet med 1 600 kronor från och med 2014-01-01 med
uppräkning enligt SCB:s producentprisindex för tjänster(TPI) 68.2D,
samt att avgiften därefter justeras årligen och anpassas efter
Landstinget Blekinges debitering.
Kommunen har enligt 2c § Hälso- och sjukvårdslagen en skyldighet
att ta hand om avlidna till dess att den döda kroppen överlämnas för
bisättning (kistläggning). För kommunen innebär det ett transportoch förvaringsansvar för alla personer som avlider på särskilt
boende.
Ett avtal med Landstinget Blekinge om förvaring av avlidna antogs av
äldrenämnden 2012-10-24 som innebär att fr.o.m. 2012-07-01
debiteras Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun 1 600 kr per
avliden. Avgiften är fast t o m 2013-12-31 och prisjusteras fr.o.m.
2014-01-01 med SCB:s producentprisindex för tjänster(TPI) 68.2D.
Årskostnaden beräknas för närvarande till 500 000 kr.
Äldrenämnden beslutade 2013-05-22 att bårhuskostnaden för person
som avlider på särskilt boende ska debiteras dödsboet.
Bestämmelser om vårdavgifter i 26 § Hälso- och sjukvårdslagen
medger att kommuner får ta ut avgifter i samband med
omhändertagande av avlidna. Avgiften ingår inte i den kommunala
maxtaxan för äldreomsorg utan betalas av dödsboet. Avgiften är inte
belagd med moms. Sedan tidigare finns beslut om avgift för transport
av avliden.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 november 2013
tillstyrkt förslaget.
Forts
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§ 256 forts
Avgift för bårhusplats
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras till
Kommunledningsförvaltningen för att utreda hur andra jämförbara
kommuner hanterar bårhusavgifterna.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
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.2013.207.041

Socialnämnden
Äldrenämnden
Akten
§ 257
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Härmed överlämnas 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 också att de beslut som är tagna i
kommunstyrelse och kommunfullmäktige, alternativt i skrivandes
stund 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 + 11,7
mnkr på årsbasis jämfört med budgeterat + 7,3 mnkr. I det
prognostiserade resultatet har följande negativa orsaker beaktats.
-

den planerade utdelningen med 7 mnkr från moderbolaget är
flyttad till 2014
utebliven ersättning från Migrationsverket med 7 mkr

Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen för
kommunens resultat att uppnås under innevarande år. Prognosen
baserad på verksamhetsuppföljningen till och med oktober uppfyller
därmed de krav som ställs för att kommunen ska ha en ekonomi i
balans.
Uppföljningen per den 31 oktober bygger, avseende redovisningen
av de olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från
nämnder och förvaltningar.
I samband med behandling av delårsrapport per sista augusti
beaktade kommunfullmäktige de obalanser som då fanns hos några
av nämnderna. Kommunfullmäktige beslutade att de negativa
avvikelserna mot budget skulle medges eftersom de kunde hanteras
inom kommunens totala resultatprognos, men samtidigt att de inte
fick bli större.
Forts
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§ 257 forts
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Det gavs även i uppdrag till handikappnämnden, socialnämnden och
äldrenämnden att månatligen upprätta och till kommunstyrelsen
redovisa den ekonomiska utvecklingen.
Socialnämnden har i samband med sin uppföljning per sista
september anmält till kommunfullmäktige (SN § 111-2013) att
nämnden inte kan fullfölja sitt uppdrag inom den fastställda budgeten
för verksamheten. Den prognos som Socialnämnden redovisar i
denna uppföljningsrapport är i stort sett, med undantag av
nedanstående, avvikelsemässigt densamma som i september.
Socialnämndens tidigare prognoser har innefattat intäkt från
Migrationsverket avseende hyra. Migrationsverket bestrider
kommunens krav och Socialnämnden har därför överklagat verkets
beslut. I samband med upprättandet av denna uppföljningsrapport
har Kommunledningsförvaltningen, med hänvisning till den s.k.
försiktighetsprincipen, gett socialförvaltningen direktiv om att
prognosen inte ska innefatta den berörda ersättningen från
Migrationsverket. Detta innebär en ökad negativ avvikelse mot
budget (av engångskaraktär för 2013) med 7 mnkr jämfört med den
prognos som fastställts av Socialnämnden. Mot den bakgrunden är
det rimligt att Kommunfullmäktiges beslut om att medge
anslagsöverskridande inkluderar även dessa 7 mnkr för
Socialnämnden.
Med hänvisning till ovanstående anser
Kommunledningsförvaltningen att Socialnämndens anmälan är såväl
noterad som besvarad.
Kommunledningsförvaltningen kan därmed konstatera att beslutet
om att handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden ges
tillåtelse att bedriva sina verksamheter med negativa avvikelser mot
budget skall kvarstå oförändrat.
I samtliga partiers förslag till kommunfullmäktige avseende budget
2014 och plan 2015 och 2016 har de prognostiserade obalanser som
fanns/finns hos nämnderna under 2013 beaktats. Respektive nämnd
måste därmed anses ha tilldelats ekonomiska ramar som täcker det
givna ansvaret för verksamheten (i skrivandes stund under
förutsättning att inga förändringar i budgetförslagen sker).
Forts
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§ 257 forts
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen vill därför understryka respektive
nämnds ansvar att i det pågående arbetet med 2014 års
internbudget omgående säkerställa att uppdragen det kommande
året utförs med de medel som ställs till förfogande.
Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
kommunstyrelsen
att särskilt anmoda Socialnämnden och Äldrenämnden att
omgående tillse att verksamheten anpassas till de budgetramar
nämnderna tilldelats enligt fastställd Budget/Plan för åren 2014 –
2016
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt Äldrenämnden, Handikappnämnden och
Socialnämnden att vidta åtgärder så nämndernas negativa avvikelser
mot budget 2013 blir så låga som möjligt,
2. att Socialnämndens anmälan enligt § 111-2013 ska anses som
besvarad med hänvisning till dels medgiven negativ avvikelse mot
budget enligt delårsrapporten per augusti månad 2013, dels den för
individ- och familjeomsorgen utökade budgetramen enligt fastställd
Budget/Plan för åren 2014-2016, samt
3. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2013
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2011.230.610

§ 258
Svar på motion om läxhjälp.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 §
44 av Patrik Hansson (S) m fl. Förslaget är att ge berörda nämnder i
uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga skolor i
någon form erbjuda läxhjälp till elever.
Barn- och ungdomsnämnden lämnade den 19 december 2012, §
152, yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-29,§ 41, att återremittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
för att utveckla svaret utifrån innehållet i motionen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 29 maj 2013, § 40, att
förutom att konstatera att kommunens skolor har rutiner, och
utvecklingsplaner för läxor och läxhjälp som ligger väl i linje med
motionernas intentioner och med aktuell forskning, också besluta att
strategier för läxor och läxhjälp ges utrymme i förvaltningens
kontinuerliga kvalitetsuppföljning.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade därutöver att tillsända
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den av förvaltningen
framtagna rapporten Motionerna Läxhjälp och Skola utan hemläxor
– hur arbetar skolorna i Karlskrona kommun vidare utifrån
motionerna.
Utbildningsnämnden har den 26 september 2013, § 42, lämnat
yttrande och beslutsförslag över motionen. I yttrandet anges i elva
punkter utbildningsnämndens insatser och beslutade målsättningar
för att stärka alla elevers möjligheter att nå kunskapsmålen. I beslut
föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att dessa punkter är
utbildningsnämndens plan och att motionen därmed är besvarad.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 november 2013
tillstyrkt förslaget.
Forts
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§ 258 forts
Svar på motion om läxhjälp.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Ola Svensson
(SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Chatarina Holmbergs m fl bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2013.253.183

§ 259
Svar på medborgarförslag, Viltstaket sträckan Angöringen
första viadukten vid Ekbacken/AVA-vägen utanför KLRKs
ridanläggning.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 23 maj
2013, § 61 av Jenny Hagström. Förslaget är att ett viltstaket anläggs
vid Karlskrona Lyckå Ridklubb i syfte att öka säkerheten och
förhindra att lösspringande hästar kan komma upp på den
intilliggande E22. Sträckan som önskas är den mellan Angöringen
och fram till viadukten vid Axel W Anderssons väg.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 24 september 2013, § 83,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Teniska nämnden har därvid
angett att Karlskrona kommun inte är väghållare för E22 utan detta är
en statlig väg där Trafikverket är väghållare. Frågan om viltstaket vid
E22 ska därför lämnas över till Trafikverket för handläggning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att frågan om viltstaket utmed E22 lämnas över till Trafikverket för
handläggning, samt
2. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
______
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§ 260
Anmälningsärende
1.Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Länsstyrelsen Blekinge län
a) Beslut 2013-10-23, dnr 211-2549-2013, ansökan om tillstånd till
kameraövervakning på Dragsö Camping i Karlskrona kommun.
3. Skrivelse från äldreförvaltningen 2013-10-03 med anledning av
äldrenämndens budgetuppföljning 25 september.
4. Cirkulär
a) 13:52, Implementering av EU:s patientrörlighetsdirektiv.
b) 13:54, Rekommendation om kommunala energikrav på
flerbostadshus vid försäljning a kommunal mark.
c) 13:55, Överenskommelse om avgiftsbestämd KollektivAvtalad
pension (AKAP-KL) m.m
d) 13:57, Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA
samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och
KAP-KL under år 2014.
5. Region Blekinge, regisonstyrelsen 2013-10-09 § 85 planeringsoch budgetprocessen 2015-2017.
6. Region Blekinge, regisonstyrelsen 2013-10-09 § 89 inriktning på
framtida arbetet utifrån Turismstrategin.
7. Attraktiva Blekinge, Blekingestrategin 2014-2020.
8. Tekniska nämndens trafikutskott 2013-10-03, § 26 förslag
cykelstrategi i Karlskrona kommun.
9. Skrivelse 2013-10-28, KS.SEF.2011.99.001 Tidpunkt för
avrapportering av Kostutredningen är framskjuten.
10. LRF-Sydost 2013-10-24, skrivelse gällande miljötaxor.
11. Region Blekinge protokoll regionsstyrelsen 2013-10-09
12. Skrivelse 2013-11-04 från Båtsam, synpunkter på tekniska
nämndens förslag till avgifter 2014 för kommunala fritidsbåtplatser
19.1.
13. Skrivelse 2013-11-01 om tågtrafiken och väntetiden i Emmaboda.
14. Skrivelse 2013-11-05 från Naturskyddsföreningen och Verkö
byalag.
15. Skrivelse 2013-11-04 till generaldirektören på Migrationsverket
om ensamkommande flyktingbarn.
16.Avgifter år 2014 för Cura individutveckling.

