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Ärendeförteckning vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2016

§1

Information och föredragningar

§2

Kommunala val

§3

Information om samhällsekonomisk analys - Pottholmen

§4

Program för mål och uppföljning av privata utförare

§5

Finansrapport november 2015 för Internbanken

§6

Investeringstillstånd, tillbyggnad och ombyggnad av förskoleplatser –
Sjöstierna I och II

§7

Investeringstillstånd, utökning av förskoleplatser vid Hästö förskola

§8

Investeringstillstånd, behov av kompletterande lokalutbyggnad för
Lyckeby kunskapscentrum – LKC

§9

Projekterings- och investeringstillstånd för stadsmiljöutveckling

§ 10

Uppföljning av direktiv oktober 2015

§ 11

Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

§ 12

Svar på remiss. Får vi det bättre, om mått på livskvalitet (SOU 2015:56)

§ 13

Komplettering av taxa för lösen av omhändertagande av fordon för
år 2016

§ 14

Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2016

§ 15

Kommunsamverkan Cura individutveckling, utlåtande delårsrapport 2015

§ 16

Ägartillskott och utökad låneram för Utveckling i Karlskrona AB

§ 17

Ny Östersjöhall

§ 18

Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska vara
ekologisk
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 19

Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning

§ 20

Svar på medborgarförslag om att bygga fibernät på Aspö

§ 21

Svar på medborgarförslag om komplettering av gång- och cykelbana
längs med Landbrogatan så att den sträcker sig runt hela Hoglands Park

§ 22

Svar på medborgarförslag om att ordna fram fler cykelparkeringar längs
med Borgmästaregatan och speciellt i samband med gallerian
Wachtmeisters entréer

§ 23

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun under sommaren
gör satsningar på cykelkampanjer

§ 24

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Västra Gärdesvägen

§ 25

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet
vid Fisktorget på ett säkrare sätt

§ 26

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet
vid Fisktorget på ett säkrare sätt speciellt för cyklister som kommer
väster ifrån

§ 27

Svar på medborgarförslag om att göra fler marksymboler för cykling och
gående på gång- och cykelvägar

§ 28

Svar på medborgarförslag om att sätta igång projektet
”Linjeskepp Carlscroona”

§ 29

Svar på medborgarförslag om ny paroll för Karlskrona

§ 30

Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden bjuda in
Karlskronas samtliga vänorter att presentera sig

§ 31

Svar på medborgarförslag om att arrangemang och aktiviteter i
Wämöparken samordnas vid ett och samma tillfälle

§ 32

Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden
förbereda firandet av midsommarafton med att löva midsommarstången
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§ 33

Svar på medborgarförslag om att ordna guider till cykelturister

§ 34

Svar på medborgarförslag om att sommartid anordna ”ubåts-turen”

§ 35

Svar på medborgarförslag om att marknadsföra och stödja de lokala
loppmarknaderna

§ 36

Svar på medborgarförslag om uppförande av en sol-liga-barometer vid
Fisken eller Solgatan

§ 37

Svar på medborgarförslag om att genomföra riktade kampanjer till
kommunens samtliga vänorter om att marknadsföra kommunen

§ 38

Svar på medborgarförslag om att anordna en mer värdig och trevlig
mottagningsmiljö vid kajen

§ 39

Svar på medborgarförslag om julmarknad på Stumholmen

§ 40

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utlysa en tävling om ny kommunlogotyp

§ 41

Svar på medborgarförslag om att ordna ett centralt medborgarkontor

§ 42

Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med
Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för
att åter få igång servicen på Utklippan

§ 43

Anmälningsärenden

§ 44

Övrigt

§ 45

Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens beslut

_________
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Plats och tid Palanderska gården, sessionssalen, Drottninggatan 69
tisdagen den 12 januari 2016 klockan 08.30 – 13.55
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 10.55 – 13.00
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Patrik Hansson (S)
Magnus Larsson (C)
Camilla Brunsberg (M)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S), kl 08.40-13.55
Elina Gustafsson (S)
Rickard Jönsson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M), jäv § 9
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Nilsson Swahn (M)
Christopher Larsson (SD)
Lotta Antman (SD)
Sofia Bothorp (MP)

Ersättare

Lisbeth Bengtsson (S), kl 08.30-09.05,
kl 13.00-13.55, §§ 1-45
Håkan Eriksson (S), kl 08.30-09.05, § 1
Anna Ekström (L), kl 09.05-10.55, § 1
Tommy Olsson (KD)

Närvarande ersättare

Lisbeth Bengtsson (S), kl 09.05-13.00, § 1
Håkan Eriksson (S), kl 09.05-13.55, §§ 1-45
Marcus Degerskär (S)
Inger Eriksson (S)
Lenita Karlsson (S)
Peter Glimvall (M), kl 08.30-10.55, § 1
Sophia Ahlin (M), kl 10.00-10.55, § 1
Anna Ottosson (M), kl 10.20-10.55, § 1
Björn Nurhadi (SD)
Camilla Karlman (SD)
Maria Persson (C)
Anna Ekström (L), kl 08.35-09.05, § 1
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstemän Förvaltningschef
Redovisningschef
HR-chef
Kommunikationschef

Sign

Sign

Carl-Martin Lanér
Bengt Nilsson
Ewa Strömsten
Thomas Johansson
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Tjänstemän Samordnare
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Projektchef
Strateg
Finanschef

Anette Gladher, kl 08.30-09.05, §§ 1, 45
Göran Palmér, kl 09.20-09.30, §§ 1, 7-8
Per Jonsson, kl 09.50-10.30, §§ 1, 9, 17
Johan Stenér, kl 09.50-10.00, §§ 1, 9
Olle Karlsson, kl 10.30-10.40, §§ 1, 10
Helen Wolf, kl 10.40-10.55, §§ 1, 16

Övriga

-----------

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Lotta Antman

Justerade paragrafer

§§ 1 - 45

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Patrik Hansson

Justerare

______________________________
Lotta Antman

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 15 januari 2016
Intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare
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§1
Information och föredragningar
1. Förslag till fördelning av regeringens engångsanslag för ökat
flyktingmottagande, föredras av samordnare Anette Gladher.
2. Investeringstillstånd, tillbyggnad och ombyggnad av förskoleplatser –
Sjöstierna I och II, föredras av finanschef Bengt Nilsson.
3. Investeringstillstånd, utökning av förskoleplatser vid Hästö förskola,
föredras av förvaltningschef Göran Palmér.
4. Investeringstillstånd, behov av kompletterande lokalutbyggnad för
Lyckeby kunskapscentrum – LKC, föredras av förvaltningschef
Göran Palmér.
5. Projekterings- och investeringstillstånd för stadsmiljöutveckling,
föredras av förvaltningschef Per Jonsson och projektchef Johan Stenér.
6. Uppföljning av direktiv oktober 2015, föredras av strateg Olle Karlsson.
7. Ägartillskott och utökad låneram för Utveckling i Karlskrona AB,
föredras av finanschef Helen Wolf.
8. Byggnation ny Östersjöhall, föredras av kommundirektör Carl-Martin
Lanér och förvaltningschef Per Jonsson.
_________
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SydostLeader
Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/188 1.6.3

§2
Kommunala val
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Magnus Larsson (C) att ingå i föreningens kommunala
referensgrupp i SydostLeader.
________
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Kommunledningsförvaltningen

§3
Information om samhällsekonomisk analys – Pottholmen
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/109 1.5.2

§4
Program för mål och uppföljning av privata utförare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta Program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av
verksamheter som utförs av privata utförare, samt
2. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över och
uppdatera upphandlings- och inköpspolicyn.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att se över och uppdatera upphandlings- och inköpspolicyn.
Sofia Bothorp (MP) bifaller tilläggsyrkandet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 11 januari 2016 tillstyrkt
förslaget.
Ärendet
Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata
utförare. Detta gäller dock inte om det i lag eller förordning anges att
verksamheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om det innefattar
myndighetsutövning. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot
medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet
som bedrivs i egen regi.
Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod, enligt 3 kap 19 b §
kommunallagen, anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska också
ange hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
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§ 4 (forts).
Program för mål och uppföljning av privata utförare
I Karlskrona kommun omfattar programmet i tillämpliga delar även
verksamhet utförd i kommunal regi och följer riktlinjerna för uppföljning.
Kommunallagens bestämmelser om allmänhetens insyn gäller även de
kommunala bolagen.
Innehållet i programmet i form av t.ex. uppföljningskrav och riktlinjer för
allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i
upphandlingar som ligger framåt i tiden.
Syfte
Syftet med ändringarna i kommunallagen är en förbättrad uppföljning och
kontroll av privata utförare och att öka allmänhetens insyn i privata
utförares verksamhet. Kommunen ska tillhandahålla informationen för
allmänheten och vad som kan begäras in regleras i avtalen med utföraren.
Omfattning:
•

Gäller specifikt när verksamheter upphandlas

•

Gäller alla verksamheter som kommunen upphandlar

•

Gäller särskilt för de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör
medborgarna, hela eller delar

•

Omfattar inte fristående skolor och förskolor

Ansvar
Det är varje nämnd eller styrelse som ansvarar för uppföljning och kontroll
inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd eller styrelse ansvarar för att
uppföljningen regleras i de avtal som tecknas med varje utförare. Varje
nämnd/styrelse ska utifrån underliggande program utarbeta anvisningar för
när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Anvisningar ska
omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, d.v.s. även verksamhet i
kommunal regi. En samlad uppföljning av den totala verksamheten oavsett
utförare redovisas i nämndens/styrelsens årsrapport.
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§ 4 (forts).
Program för mål och uppföljning av privata utförare
Allmänhetens insyn
Varje nämnd/styrelse ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet
som lämnats över till en privat utförare (3 kap 19 a § kommunallagen).
Detta sker genom att en klausul om allmänhetens insyn finns med i
förfrågningsunderlag och avtal.
________
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/741 1.4.1

§5
Finansrapport november 2015 från Internbanken
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande rapport från Internbanken avseende november
månad 2015.

Ärendet
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona
kommun”, framgår att rapportering avseende den finansiella verksamheten
ska levereras till kommunstyrelsens allmänna utskott samt
kommunstyrelsen månatligen.
Rapportering 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 allt upplåning i kommunen

_________
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Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/1955 4.5.1

§6
Investeringstillstånd, tillbyggnad och ombyggnad av förskoleplatser Sjöstierna I och II
Finanschef Bengt Nilsson fördrar ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att utgift om 16 900 000 kronor för tillbyggnad och ombyggnad av
förskolelokalerna Sjöstierna I och Sjöstierna II ska täckas med
8 900 000 kronor ur kunskapsnämndens investeringsbudget för
fastighetsverksamhet år 2016 samt 8 000 000 kronor ur kunskapsnämndens investeringsbudget för fastighetsverksamhet år 2017,
2. att utgift om 16 900 000 kronor avseende förskolelokalerna Sjöstierna I
och Sjöstierna II inkluderar för kostverksamhetens nödvändiga
investeringar,
3. att från år 2017 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för ökade
avskrivningskostnader, dels beräknad ram för finansförvaltningen med upp
till 1 240 000 kronor och tilldelas kunskapsnämnden i utökad ram,
4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för tillbyggnad och ombyggnad av förskolelokalerna
Sjöstierna I och Sjöstierna II,
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa
denna investering,
6. att i 2016 års budgetberedning hantera kunskapsnämndens
finansiering avseende hyreskostnader för förskolelokalerna Sjöstierna I
och Sjöstierna II om på helår 460 000 kronor, samt
forts.
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§ 6 (forts).
Investeringstillstånd, tillbyggnad och ombyggnad av förskoleplatser Sjöstierna I och II
7. att ge kunskapsnämnden tillsammans med drift- och servicenämnden i
uppdrag att undersöka möjligheten att söka riktat statsbidrag för
upprustning av utemiljö och skollokaler i grundskolor och förskolor.

Ärendet
Kunskapsnämnden beslöt 2014 att projektera för ny förskolelokal på
Trossö. I projekteringen utreddes såväl möjligheterna att bebygga lämpliga
och lediga tomter som möjligheterna att hyra lediga lokaler. Länge fördes
diskussion med fastighetsbolaget Kungsleden om att hyra kvarteret
Lindblad och att i dessa lokaler inrätta verksamhet för sju avdelningar
förskola. Någon lösning för att kunna inrymma förskoleverksamhet i
kvarteret Lindblad uppnåddes dock inte.
Det är kunskapsnämndens ambition, i syfte att bedriva en effektiv
verksamhet, att förskolorna ska inrymma verksamhet med fyra till sex
avdelningar. Möjligheterna att kunna skapa denna storlek via helt nya
förskolor på Trossö är begränsade varför nämnden föreslår en lösning där
redan befintliga förskolor byggs ut. Nämnden föreslår därför kommunstyrelsen § 115, 2015-10-29, att de båda fastigheterna Sjöstierna I och II
används för just detta syfte.
Nämnden föreslår att verksamhetsyta skapas på följande sätt, i två
etapper:
Sjöstierna 1, - f.d. Amiralitetsskolan
Ombyggnad inklusive ny ventilation, för att inrymma 1-1,5 avdelningar för
äldre barn, samt personalrum och samtalsrum. Utökning av utemiljön.
Uppgår till 20-22 kvm per barn efter insats. Färdigställandetid är cirka
8 månader efter beställning.
Sjöstierna 2, - Sjöstiernans förskola
Tillbyggnad av befintlig fastighet, där Sjöstiernans förskola finns idag, med
cirka 300 kvm i två plan, för att inrymma ytterligare två avdelningar.
forts.
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§ 6 (forts).
Investeringstillstånd, tillbyggnad och ombyggnad av förskoleplatser Sjöstierna I och II
Utökning av lekmiljön sker i Amiralitetsparken, samt åtgärder för ökad lekvärdesfaktor på befintlig tomtmark, 20-22 kvm per barn efter insats. Färdigställandetid är cirka 13-15 månader, efter beställning från kunskapsnämnden. Till detta tillkommer tid för tomtförrättning.
Genomförandefas
Före detta Amiralitetsskolan, renoveras och byggs klar under etapp ett.
Därefter får den fungera som evakueringslokal för de två befintliga
avdelningarna, en åt gången i två etapper, under byggtiden och färdigställandet av tillbyggnaden av Sjöstiernans förskola.
Det innebär att den totala byggtiden för projektet är 21-26 månader efter
beställning från kunskapsnämnden.
Ekonomi
Tillbyggnadsutgiften för verksamhetslokaler på Sjöstierna 2 är beräknad till
cirka 11 mnkr. Utökningen av utemiljön samt insatser för utökad lekvärdesfaktor på befintlig tomtmark beräknas kosta cirka 2 mnkr.
Ombyggnad av f.d. Amiralitetsskolan beräknas till cirka 4 mnkr. Total
investeringsutgift beräknas till cirka 17 mnkr.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Medel för ny förskola på Trossö finns avsatta med 8,9 mnkr år 2016 samt
ytterligare 8,0 mnkr år 2017 d.v.s. totalt 16,9 mnkr.
Nämnden har i sin begäran inte begärt kompensation för ökade hyreskostnader. Efter avstämning med förvaltningen framkommer att behov av
kompensation föreligger med 1 700 tkr. Investeringens kapitalkostnader på
helår beräknas till 1 240 tkr föreslås tillföras nämnden i utökad ram. Någon
ytterligare utökning av nämndens ram med anledning av tillkommande
hyreskostnader om 460 tkr årligen föreslås inte. Finansiering av
kommande års årliga hyreskostnader om 460 tkr föreslås däremot hänskjutas till kommande budgetberedning.
forts.
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KS 2015/1955 4.5.1

§ 6 (forts).
Investeringstillstånd, tillbyggnad och ombyggnad av förskoleplatser Sjöstierna I och II
Regeringen har avsatt 330 miljoner per år 2016-2018 i ett riktat statsbidrag avseende upprustning och miljöanpassning av skollokaler.
Dessutom har nu regeringen föreslagit ett tidsbegränsat riktat statsbidrag
år 2016 om 500 miljoner kronor för att förbättra och rusta upp utemiljön vid
förskolor, grundskolor samt fritidshem.
Kunskapsnämnden bör tillsammans med drift- och servicenämnden utreda
möjligheten att ansöka om statsbidrag för att minimera kommunens utgifter
av ovan nämnda karaktär.
_________
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Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/1954 4.5.1

§7
Investeringstillstånd, utökning av förskoleplatser vid Hästö förskola
Förvaltningschef Göran Palmér föredrar ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att utgift om 1 356 000 kronor för utökning av förskoleplatser genom
paviljonger vid Hästö förskola ska täckas med 1 356 000 kronor ur
kunskapsnämndens investeringsbudget för inventarier,
2. att från år 2016 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för ökade
avskrivningskostnader, dels beräknad ram för finansförvaltningen med på
helår upp till 301 000 kronor och tilldelas kunskapsnämnden i utökad ram,
3. att i 2016 års budgetberedning hantera kunskapsnämndens
finansiering avseende hyreskostnader för utökning av förskoleplatser vid
Hästö förskola om på helår 359 000 kronor,
4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för etablering av paviljonger för två avdelningar
förskola på Hästö, samt
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa
denna investering.
Ärendet
Behov av fler förskoleplatser kombinerat med svårigheter att finna ledig
tomtmark gör alternativet att förtäta redan befintliga verksamheter alltmer
attraktivt. Att förtäta fastigheten vid Hästövägen, där förskoleverksamhet
idag bedrivs, med två ytterligare avdelningar bedöms av
kunskapsnämnden som lämpligt. En lösning med en paviljong om 380 kvm
på tomten och tillfälligt bygglov om 5 år, med möjlighet till ytterligare 5 års
förlängning, skulle möjliggöra två nya förskoleavdelningar med en utemiljö
för den tillbyggda förskolan om 38 kvm per barn.
forts.
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KS 2015/1954 4.5.1

§ 7 (forts).
Investeringstillstånd, utökning av förskoleplatser vid Hästö förskola
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Investeringen av grundläggningen beräknas till 1 356 000 kronor. I
nämndens investeringsbudget för inventarier år 2015 finns avsatt
12 600 tkr vilket är 3 200 tkr högre jämfört med ett normalår där inventariebudgeten uppgår till 9 400 tkr. Denna tillfälliga utökning möjliggör ovan
nämnda investering. Föreslagen finansiering förutsätter dock att
kommunstyrelsen tillstyrker överföring av investeringsmedel från år
2015 till år 2016 enligt kommunledningsförvaltningens kommande förslag
samt att kommunfullmäktige i sin tur beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag. Skulle så inte ske får kommunledningsförvaltningen återkomma
med nytt förslag till finansiering till kommunstyrelsen.
Vid en femårig avskrivning blir investeringens kapitalkostnader
301 000 kronor därutöver tillkommer för nämnden årliga kostnader i form
av hyra och drift om 660 000 kronor.
Kunskapsnämnden begär i sitt missiv inte någon ytterligare
ramförstärkning med anledning av tillkommande årliga kostnader om
961 000 kronor. Vid avstämning med förvaltningen framkommer dock
behov av ytterliga medel motsvarande 660 000 kronor. Investeringens
kapitalkostnader som på helår beräknas till 301 tkr föreslås tillföras
nämnden i utökad ram. Någon ytterligare utökning av nämndens ram med
anledning av tillkommande hyreskostnader om 359 tkr årligen föreslås inte
utan hänskjuts till 2016 års budgetberedning.
________
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KS 2016/110 4.5.2

§8
Investeringstillstånd, behov av kompletterande lokalutbyggnad för
Lyckeby kunskapscentrum – LKC
Förvaltningschef Göran Palmér föredrar ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att utgift om 6 300 000 kronor för utbyggnad av Lyckeby kunskapscentrum, LKC, ska täckas med 6 300 000 kronor ur kunskapsnämndens
investeringsbudget år 2016 för fastighetsverksamhet,
2. att från år 2016 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för ökade
avskrivningskostnader, dels beräknad ram för finansförvaltningen med, för
helår, upp till 460 000 kronor och tilldelas kunskapsnämnden i utökad ram,
3. att i 2016 års budgetberedning hantera kunskapsnämndens
finansiering avseende hyreskostnader för Lyckeby kunskapscentrum –
LKC på helår 190 000 kronor,
4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för utbyggnad av LKC,
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa
denna investering,
6. att avslå kunskapsnämndens begäran om 500 000 kronor i ytterligare
investeringsmedel för inventarieanskaffning till LKC, samt
7. att kunskapsnämnden i budgetberedningen avsätts tid för att redovisa
behovet av investeringar i nya verksamhetslokaler.
Ärendet
Den genomförda investeringen i LKC hade till sitt förfogande en
investeringsram på 21,5 mnkr vilket innebär att nybyggnadsytan, jämfört
med ursprungliga elevprognosbaserad projekteringsplan, minskades med
250 kvm.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad

19

Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/110 4.5.2

§ 8 (forts).
Investeringstillstånd, behov av kompletterande lokalutbyggnad för
Lyckeby kunskapscentrum – LKC
Verksamheten vid LKC har därför haft att hantera utrymmesbrist vilket är
särskilt kännbart för eleverna i årskurserna 7-9, men även skolan som
helhet har svårt med utrymme beträffande lokaler som är gemensamma
såsom slöjd, idrott, NO och matsal.
För att klara lokalförsörjningen på LKC inför läsåret 2015/2016 krävs att
lokalytan utökas med cirka 320 kvm enligt följande:
•

Matsalen utbyggnad cirka 60 kvm

•

Verksamheten i årskurs 7-9 ett nytt klassrum samt två grupprum
cirka 100 kvm

•

Särskolan tre nya rum 80 kvm

•

NO-sal med entré 80 kvm

Ovan föreslagna åtgärder beräknas ge en investeringsutgift om
6 300 000 kronor därtill begär nämnden medel för anskaffande av
inventarier till en utgift om 500 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Då behovet av en utbyggnad av LKC varit känt har en planering för detta
gjorts och i fullmäktiges budget ingår medel om 6,3 mnkr i kunskapsnämndens investeringsbudget för fastighetsverksamhet år 2016. I
nämndens investeringsbudget för inventarier år 2015 finns avsatt
12 600 tkr vilket är 3 200 tkr högre jämfört med ett normalår där inventariebudgeten uppgår till 9 400 tkr. Denna tillfälliga utökning borde möjliggöra
ovan nämnda investering då nämnden i oktoberuppföljningen
prognostiserar med 4 mnkr i icke utnyttjade investeringsmedel. Detta förutsätter dock att kommunstyrelsen tillstyrker överföring av investeringsmedel
från år 2015 till år 2016 enligt kommunledningsförvaltningens kommande
förslag samt att kommunfullmäktige i sin tur beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Skulle så inte ske får nämnden finansiera
inventarierna inom beslutad investeringsbudget.
forts.
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§ 8 (forts).
Investeringstillstånd, behov av kompletterande lokalutbyggnad för
Lyckeby kunskapscentrum – LKC
Kommunledningsförvaltningen vill återigen framhålla att det är av stor vikt
att de i budgeten beslutade investeringsramarna hålls.
Nämnden har i sin begäran inte begärt kompensation för ökade hyreskostnader. Efter avstämning med förvaltningen framkommer att behov av
kompensation föreligger med 650 000 kronor. Investeringens
kapitalkostnader som på helår beräknas till 460 tkr föreslås tillföras
nämnden i utökad ram. Någon ytterligare utökning av nämndens ram med
anledning av tillkommande hyreskostnader om 190 tkr årligen föreslås inte.
Finansiering av kommande års årliga hyreskostnader om 190 tkr föreslås
däremot hänskjutas till kommande budgetberedning.
Nämnden beskriver vidare en fortsatt ökning av elevantalet på LKC och
därmed ett behov av ytterligare utbyggnad av skolan. Redan till läsåret
2016/2017 uppskattas behovet av nya lokaler till cirka 200 kvm. Medel för
detta finns inte avsatt i nämndens investeringsbudget och planer de
kommande 5 åren. Kommunledningsförvaltningen ber därför, bland annat
mot bakgrund av den snabba befolkningsökningen i vår kommun, att
kommunstyrelsen noterar att gällande investeringsbudget och planer för
kunskapsnämnden både beträffande för- och grundskolor inte är tillräcklig.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att i samband med budgetberedningen tid särskilt ägnas åt kunskapsnämndens framtida lokalbehov.
________
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KS 2015/1660 4.6.2

§9
Projekterings- och investeringstillstånd för stadsmiljöutveckling
Förvaltningschef Per Jonsson och projektchef Johan Stenér föredrar
ärendet.
Jäv
Camilla Brunsberg (/M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att under förutsättning om samfinansiering i lika delar med fastighetsägare – meddela projekterings- och investeringstillstånd för del av Östra
Ronnebygatan,
2. att utgift om 2,0 mnkr för omgestaltning av Östra Ronnebygatan ska
täckas inom drift- och servicenämndens investeringsbudget för stadsmiljö
år 2016,
3. att under förutsättning att kommunstyrelsen meddelar investeringstillstånd för omgestaltning av Östra Ronnebygatan – för år 2016 utöka driftoch servicenämndens tilldelade budgetramar med upp till 63 500 kronor
genom ianspråktagande av dels kommunstyrelsens reserv för ökade
avskrivningskostnader dels finansförvaltningen att användas till
investeringens drift- och kapitalkostnad,
4. att under förutsättning att kommunstyrelsen meddelar investeringstillstånd för omgestaltning av Östra Ronnebygatan – fr.o.m. år 2017 årligen
utöka drift- och servicenämndens tilldelade budgetramar med upp till
127 000 kronor genom ianspråktagande av dels kommunstyrelsens reserv
för ökade avskrivningskostnader dels finansförvaltningen att användas till
investeringens drift- och kapitalkostnader,
5. att meddela projekteringstillstånd för Norra Kungsgatan och del av
Norra Smedjegatan,
forts.
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§ 9 (forts).
Projekterings- och investeringstillstånd för stadsmiljöutveckling
6. att utgift om 300 000 kronor för omgestaltning av Norra Kungsgatan ska
täckas inom drift- och servicenämndens investeringsbudget för stadsmiljö
år 2016, samt
7. att utgift om 200 000 kronor för omgestaltning av Norra Smedjegatan
ska täckas inom drift- och servicenämndens investeringsbudget för
stadsmiljö år 2016.

Ärendet
Drift- och servicenämnden beslöt den 27 oktober 2015 § 139 att hos
kommunstyrelsen ansöka om projekterings- och investeringstillstånd för
del av Östra Ronnebygatan, projekteringstillstånd för del av Norra Smedjegatan, samt projekteringstillstånd för Norra Kungsgatan. Nämnden begär
samtidigt utökad budgetram för täckning av ökad drift- och kapitalkostnader om på helår 140 000 kronor.
I syfte att utveckla stadsmiljön föreslås att Östra Ronnebygatan, (mellan
Smedjegatan och gamla länsstyrelsen på Ronnebygatan) samt del av
Norra Smedjegatan (mellan Ronnebygatan och Stortorget) utformas till
gångfartsområde. Syftet är att skapa en bättre helhet i stadsmiljön genom
att knyta samman Östra Ronnebygatan med Västra Ronnebygatan och
Norra Smedjegatan med Stortorget. Norra Kungsgatan i sin tur ska byggas
om till en gata med mer plats för oskyddade trafikanter. Ombyggnaden av
Norra Kungsgatan kommer att ske etappvis och i etapp 1 kommer
korsningen vid tunnelmynningen att omgestaltas.
Förslagen håller på att förankras med fastighetsägarna utmed respektive
gata. Begäran om projekterings- och investeringstillstånd för Östra
Ronnebygatan gäller under förutsättning att det blir en samfinansiering
med fastighetsägarna.
Projekteringen och investeringen på Ronnebygatan är kalkylerad till
4 mnkr. Utgiften delas 50/50 mellan Karlskrona kommun och berörda
fastighetsägare.
forts.
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§ 9 (forts).
Projekterings- och investeringstillstånd för stadsmiljöutveckling
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
För år 2016 finns totalt 6 000 000 kronor avsatta i investeringsram för
stadsmiljöprogram och sålunda finns utrymme för begärd investeringsutgift
om 2 000 000 kronor för omgestaltning av Östra Ronnebygatan.
Kommunledningsförvaltningen påminner drift- och servicenämnden om att
projekteringstillstånd understigande 1 000 000 kronor fattas av ansvarig
nämnd. Beträffande investeringstillstånd gäller samma sak, endast
investeringstillstånd överstigande 1 000 000 kronor behöver beslutas av
kommunstyrelsen. Att av kommunstyrelsen begära projekteringstillstånd
för omgestaltning av Norra Kungsgatan med en beräknad investeringsutgift på 300 000 kronor respektive 200 000 kronor för omgestaltning av
Norra Smedjegatan är inte nödvändig utan nämnden har delegation på att
själv fatta ett sådant beslut.
Beträffande begäran om utökad ram med på helår 140 000 kronor för
hantering av nämndens ökade drift- och kapitalkostnader har fullmäktige i
sin budget avsatt extra medel för att täcka investeringens kapitalkostnader
med på helår 127 000 kronor. Resterande årliga driftskostnader om
13 000 kronor får således hanteras inom av drift- och servicenämndens
tilldelade ram.
_________
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KS 2015/741 1.4.1

§ 10
Uppföljning av direktiv oktober 2015
Strateg Olle Karlsson föredrar ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna nämndernas delårsrapportering av handlingsplaner för
uppföljning av direktiv givna av kommunfullmäktige i budget 2015.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 oktober 2015, att
uppdra till kommundirektören att med september som avstämningstidpunkt
till kommunstyrelsen redovisa nuläge för direktiven i 2015 års budget.
Direktiv eller särskilda uppdrag skall enligt nuvarande regelverk, ekonomioch verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun, återrapporteras samlat i
mars månad respektive år. Det är vid detta tillfälle som kommunfullmäktige
kan ta ställning till att nämnder och styrelser verkställer det de blivit ålagda.
Samtliga direktiv eller särskilda uppdrag ska slutredovisas och godkännas
av kommunfullmäktige som särskilda ärenden löpande under budgetåret
eller i anslutning till den tidpunkt som angetts i direktivet.
Den avstämning som nu sker ger ett ytterligare underlag för bedömning av
uppdragens fullföljande.
Några direktiv rapporteras som fullföljda och avslutade. Om inte nämnden
eller styrelsen har lyft detta som ett särskilt ärende till kommunfullmäktige
kommer godkännandet av verkställigheten att beslutas om i den samlade
redovisningen av direktiven och uppdragen i samband med bokslut för
2015.
_________
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KS 2015/1903 1.7.4

§ 11
Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att kommunjurist Jessica Norlander anmäls som personuppgiftsombud till
Datainspektionen.

Ärendet
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad inom kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde. Enligt huvudregeln skall en personuppgiftsansvarig skriftligen anmäla all behandling av personuppgifter som
är helt eller delvis automatiserad innan behandling påbörjas till Datainspektionen. En personauppgiftsansvarig som tillsätter ett personuppgiftsombud – och anmäler detta till Datainspektionen – slipper dock ifrån
anmälningsskyldigheten.
Varje förvaltning inom Karlskrona kommun har ett personuppgiftsombud.
Ett personuppgiftsombud är den fysiska person som, efter förordnande av
den personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till att personuppgifter
behandlas på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed samt
påpeka eventuella brister för honom eller henne.
Personuppgiftsombudget skall föra en förteckning över de behandlingar
som den personuppgiftsansvarige genomför och som skulle ha omfattats
av anmälningsskyldighet om ombudet inte hade funnits (39 § PuL).
Har personuppgiftsombudget anledning att misstänka att den personuppgiftsansvarige bryter mot de bestämmelser som gäller för behandling av
personuppgifter och vidtas inte rättelse så snart det kan ske efter
påpekande, skall personuppgiftsombudet anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.
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§ 11 (forts).
Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Personuppgiftsombudet skall även i övrigt samråda med
tillsynsmyndigheten vid tveksamhet om hur de bestämmelser som gäller
för behandlingen av personuppgifter skall tillämpas (38 § PuL).
Mot bakgrund av att tidigare personuppgiftsombud för kommunledningsförvaltningen slutat sin anställning på Karlskrona kommun behöver nytt
personuppgiftsombud tillsättas.
_________
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KS 2015/1131 1.9.1

§ 12
Svar på remiss. Får vi det bättre, om mått på livskvalitet.
SOU 2015:56
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta remissvaret som sitt eget.

Ärendet
Utredningens uppdrag har varit att kartlägga och analysera befintliga mått
på livskvalitet, samt att föreslå mått på utveckling av livskvaliteten i det
svenska samhället. De föreslagna livskvalitetsmåtten ska komplettera BNP
och andra traditionella välfärdsmått för att ge möjlighet till att på ett bredare
vis belysa samhällets utveckling utifrån bl.a. ekonomiska, sociala, miljömässiga och subjektiva perspektiv. I uppdraget ingick även att föreslå hur
befintliga och eventuellt nya mått ska sammanställas och redovisas.
Mått på livskvalitet som ska kunna bilda underlag för politiska beslut, bör
bero på förhållanden som är relaterade till besluten. Om dessa
förhållanden förbättras till det bättre eller sämre, ska de kunna avläsas i
livskvalitetsmått i motsvarande mån.
Grundläggande kriterier för indikatorer med vars hjälp man kan bedöma
livskvalitet, ska innefatta att:
•

de är väl förankrade i aktuell forskning

•

de ligger i linje med svenska och internationella rekommendationer

•

de möjliggör analys av fördelningar och skillnader mellan samhällsgrupper

•

de kan uppvisa förändringar över tid

•

de är relevanta att använda som policyunderlag
forts.
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§ 12 (forts).
Svar på remiss. Får vi det bättre, om mått på livskvalitet.
SOU 2015:56
Utredningens förslag
Det är främst fyra tolkningar av vad livskvalitet innebär som återkommer i
den vetenskapliga litteraturen och i det internationella arbetet inom
området. Dessa är välstånd, lycka, meningsfullhet och handlingsfrihet. Av
dessa fyra är det enbart handlingsfrihet som enligt forskning förväntas
variera i anslutning till politiska åtgärder. Med det som utgångspunkt
föreslår utredningen att tio livskvalitetskomponenter i ett offentligt
perspektiv ska mätas och redovisas med hjälp av indikatorer. Dessa är:
1.

Hälsa

2.

Kunskap och färdigheter

3.

Sysselsättning

4.

Ekonomiska resurser

5.

Politiska resurser och medborgerliga rättigheter

6.

Sociala relationer

7.

Säkerhet till liv och egendom

8.

Bostad

9.

Tidsutrymme

10. Livsmiljö
Komponenterna har relativt låga samband inbördes, därför bör inte
livskvalitet sammanfattas i ett enda mått. Inte heller bör det grundas på
utbudet av samhälleliga tjänster utan snarare på medborgarnas
förhållanden – exempelvis bör man hellre mäta medborgares hälsa än
antalet läkarbesök. På samma vis bör ett mått på säkerhet avse
medborgarnas utsatthet för brott snarare än antalet poliser.
Utredningen ger förslag på indikatorer för samtliga tio komponenter ovan
som tillsammans kan utgöra ett underlag för en rapport om livskvaliteten i
Sverige.
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§ 12 (forts).
Svar på remiss. Får vi det bättre, om mått på livskvalitet.
SOU 2015:56
Vidare föreslår utredningen att en livskvalitetsrapport bör läggas fram vart
fjärde år och att den ska innehålla intervjuuppgifter på ett nettourval om
cirka 20 000 respondenter, kompletterande registeruppgifter och globala
indikatorer. Likaså föreslår utredningen att resultaten sammanställs utifrån
kön, åldersgrupper, samhällsklasser, regioner samt en uppdelning efter
vistelsetid i landet och att utlandsfödda redovisas efter ursprungsländer
indelade i regioner.
Våra synpunkter
”Ingenting är så bra för hälsan som att känna att livet är meningsfullt och
att varje dag innebär något nytt” citat Arvid Carlsson, 2000-års Nobelpristagare i medicin. – Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Den frågan
har ställts mer än en gång och är väl ett uttryck för att livskvalitet handlar
om så mycket mer än enbart ett ekonomiskt välstånd. Med det som
utgångspunkt är denna utredning angelägen och behovet av mått på
livskvalitet viktigt för att få fler perspektiv på om vi får det bättre än enbart
BNP och andra traditionella välfärdsmått. Utredningen föreslår flera idag
befintliga välfärdsindikatorer och mått vilket är bra. Jag saknar emellertid
ett avsnitt under punkt 5.2.1 Hälsa, där utredaren borde inkluderat WHO:s
definition av existentiell hälsa och dess samband med livskvalitet.
Teologie dr i regionspsykologi Cecilia Melder lade i januari 2011 fram sin
avhandling i ämnet och här borde man kunna hämta indikatorer att
komplettera livskvalitetskomponent Hälsa med.
________
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KS 2015/1659 1.4.1

§ 13
Komplettering av taxa för lösen av omhändertagande av fordon
för år 2016
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa 2016 års taxor för lösen av omhändertagande av fordon
enligt upprättat förslag.

Ärendet
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 142, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Taxor i förslaget har inte tidigare funnits i Karlskrona kommun men är en
förutsättning för att Karlskrona kommun ska kunna ta ut självkostnad av
fordonsägare för redovisade tjänster.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med verksamhetsansvariga inom
drift- och serviceförvaltningen. Jämförelse har gjorts med andra kommuner
som Ronneby, Sigtuna och Stockholms kommun, som tar ut avgifter för
dessa tjänster.
Tjänsterna ska upphandlas och inte utföras i egen regi.
_________
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KS 2015/2221 1.3.1

§ 14
Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge 2016
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor under 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016,
samt
2. att fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den 28 januari 2016.

Ärendet
Räddningstjänsten Östra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 2016
att fastställas av respektive medlemskommuns (Karlskrona och Ronneby)
fullmäktige. Förslaget till taxor avser tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Föreslagna
taxor framgår av bilaga. Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om
att taxorna ska fastställas gälla från och med den 1 januari 2016.
Av 2 kap 3 § kommunallagen följer att kommuner inte får fatta beslut med
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte
finns synnerliga skäl för det. Huvudregeln är därför att förbud mot
retroaktiva avgifter råder.
Föreslagen taxa för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva
varor innebär en sänkning av avgifterna i förhållande till 2015 års taxa.
Den nya taxan bedöms därför inte vara till nackdel för kommunens
medlemmar och kan därför börja gälla från den 1 januari 2016.
forts.
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§ 14 (forts).
Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge 2016
Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillstånd
innebär dock en höjning av grundavgiften med 28 kronor samt en höjning
av timtaxan med 14 kronor. En höjd avgift anses vara till nackdel för
kommunens medlemmar. Några synnerliga skäl att frångå principen om
förbud mot retroaktiva avgifter har inte framkommit. Den nya taxan kan
därför inte börja gälla förrän efter beslut fattats.
Det beslut genom vilket tidigare fastslagna taxorna beslutades var
formulerat på så sätt att taxorna endast gällde för 2015.
_________
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§ 15
Kommunsamverkan Cura individutveckling, utlåtande
delårsrapport 2015
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport 2015-08-31 från Kommunsamverkan Cura
Individutveckling.

Ärendet
Karlskrona kommun har tagit emot delårsrapport per den 31 augusti för
Kommunsamverkan Cura Individutveckling (Cura).
Delårsrapporten är granskad av kommunalförbundets revisorer.
Förbundets prognos för år 2015 uppgår till ett positivt överskott med
3,2 mnkr, där den sänkta avgiften för medlemskommunerna är beaktad.
Kommunledningsförvaltningen har inget att anmärka på i den avlämnade
delårsrapporten utan instämmer i revisorernas utlåtande, vars bedömning
är:
•

att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt

•

att förbundet enligt prognosen (3,2 mnkr) kommer att klara balanskravet

•

att de delar direktionens bedömning att det finansiella målet
kommer att uppnås vid helårsskiftet

Därutöver konstaterar revisorerna att de inte kan uttala sig om
möjligheterna för förbundet att uppnå de verksamhetsmässiga målen, då
dessa enligt direktionens beslut endast följs upp i samband med
årsbokslutet.
_________
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§ 16
Ägartillskott och utökad låneram för Utveckling i Karlskrona AB
Finanschef Helen Wolf föredrar ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att Utveckling i Karlskrona AB:s låneram för år 2016 utökas med
16 mnkr till 38 mnkr,
2. att minska Karlskrona kommuns låneram för år 2016 med 16 mnkr till
984 mnkr,
3. att fastställa 2016 års låneram avseende nyupplåning, omsättning samt
borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till
4 917 mnkr att fördelas enligt bilaga 1 KF ramar för upplåning och utlåning
och borgensteckning år 2016,
4. att ge AB Karlskrona Moderbolag maximalt 24 mnkr i aktieägartillskott
som ska lämnas som aktieägartillskott till Utveckling i Karlskrona AB, samt
5. att finansiera aktieägartillskott om maximalt 24 mnkr till Karlskrona
Moderbolag AB som ej uppnås via 2015 års resultat genom ökad
upplåning.

Ärendet
Bolaget har blivit reviderat av Skatteverket avseende år 2013 och 2014.
Revisionen har avslutats med en promemoria där Skatteverket anser att
bolaget ska betala 14,4 mnkr i inkomstskatt och mervärdesskatt.
Bolaget har fram till den 14 december på sig att lämna sina synpunkter på
promemorian. Skatteverket kommer att fatta beslut den 18 december.
Bolaget kan sedan överklaga Skatteverkets beslut. Rättsläget är inte helt
klart i de frågor som Skatteverket har synpunkter på.
forts.
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§ 16 (forts).
Ägartillskott och utökad låneram för Utveckling i Karlskrona AB
Vid tidpunkten för upprättande av årsbokslut för år 2015 kommer sannolikt
inte skattefrågan att vara avgjord. Efter avstämning med bolagets
revisorer, EY, kommer bolaget av försiktighetsskäl att behöva reservera
medel för en skattekostnad. Rerserveringen kommer beloppsmässigt vara
på maximalt det belopp som Skatteverket har synpunkter på i sin
promemoria för år 2013 och 2014 samt ett belopp för år 2015. Beloppet för
2015 motsvarar vad Skatteverkets resonemang i promemorian maximalt
skulle innebära för bolaget. Skattekostnaden som behöver reserveras
beräknas uppgå totalt till 24 mnkr.
En reservation i bokslutet är en kostnad och påverkar bolagets fria kapital.
Bolaget har ett fritt kapital på 570 tkr. Bolaget behöver ett aktieägartillskott
motsvarande reservationen. Ett aktieägartillskott kan endast lämnas av
den som äger aktierna d.v.s. AB Karlskrona Moderbolag. Moderbolaget
har inte utrymme i sitt fria kapital för denna transaktion. Kapitaltillskottet
måste därför ges från kommunen via Moderbolaget till Utveckling i
Karlskrona.
I en skatteprocess skiljer Skatteverket på själva sakfrågan och
inbetalningen av skatt. Bolaget kan behöva betala in skatten efter
Skatteverkets beslut den 18 december även om bolaget överklagar själva
beslutet i sakfrågan. För att bolaget ska kunna hantera en sådan situation
behöver bolaget en utökad låneram.
Ett aktieägartillskott är att betrakta som en finansiell investering och
påverkar således inte resultatet. Då Karlskrona kommuns resultat får år
2015, enligt uppföljning oktober, prognostiseras till 47,5 mnkr vilket är
19,5 mnkr högre än budgeterat resultat genererar det ett än bättre
kassaflöde. Således beräknas 19,5 mnkr av 24 mnkr finansieras via
kommunens bättre resultat. Resterande 4,5 mnkr föreslås finansieras via
ökad upplåning. Fullmäktige har i sitt budgetbeslut § 125 den 16-17 juni
2015 beviljat den samlade verksamhet en ram om 4 917 mnkr för
upplåning, utlåning och borgensteckning varav Karlskrona kommun
1 000 mnkr och Utveckling i Karlskrona AB 22 mnkr. Genom att omfördela
låneram motsvarande 16 mnkr mellan Karlskrona kommun och Utveckling i
Karlskrona behålls den totala låneramen oförändrad.
_________
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§ 17
Ny Östersjöhall
Kommundirektör Carl-Martin Lanér och förvaltningschef Per Jonsson
föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut nuvarande Idrottshall och
Östersjöhall till försäljning vad avser såväl byggnader som där tillhörande
markområde,
2. att i budgetarbetet för kommande år anvisa investeringsmedel för
flyttning av pumpstation,
3. att i resultatbudgeten totalt sett under de kommande åren bevaka och
därtill anvisa medel för ökade driftkostnader av engångskaraktär. Fördelning för olika år beror på när igångsättandet av projektet kan ske,
4. att återta i gällande investeringsplan anvisade medel om 103 mnkr,
samt
5. att i upphandlingen begära in förslag till hur framtida driftsorganisation,
tillsammans med intressenter kan se ut.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
6. att uppdra till kommundirektören att fastställa projektorganisationen.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) yrkar att i upphandlingen begära in förslag till hur
framtida driftsorganisation, tillsammans med intressenter kan se ut.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Sofia Bothorp (M) deltar inte i beslutet
forts.
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§ 17 (forts).
Ny Östersjöhall
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 11 januari 2016 tillstyrkt
förslaget.
Ärendet
Nuvarande idrottshall byggdes i början av 1960-talet. Vid genomgångar
som gjorts noteras att hallen i princip befinner sig i ”originalskick” med
ytskick och tekniska installationer. Underhållet har minimerats i väntan på
framtida planer på åtgärder.
Östersjöhallen är belägen längs Björkholmskajen på Trossö i Karlskrona
och är sammanlänkade med Idrottshallen via en entrébyggnad. Östersjöhallen uppfördes på 80-talet i huvudsak för tennisspel, men också för
mässor och utställningar.
Östersjöhallen utgörs av en större idrottshall som är delbar i två vilket
tillsammans med befintliga Idrottshallen ger möjlighet till tre hallar.
Hallarna fungerar idag för skolidrott, idrottsföreningar (främst handboll,
bordtennis samt dans). I viss utsträckning fungerar hallarna också för
mässor och evenemang.
Kommunen äger idag berörda byggnader och mark. Det har under en
längre tid pågått olika studier rörande ombyggnation av Östersjöhallen.
Flera olika utredningar har gjorts av möjligheter och problematik kring
befintliga byggnader och vilka framtida möjligheter som finns på berörda
fastigheter.
Kommunledningsförvaltningen och drift- och serviceförvaltningen har med
skrivelse den 15 december 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.
_________
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§ 18
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) yrkar på bifall till
motionens tre att-satser, 1 att ge berörd nämnd i uppdrag att endast
servera ekologiska frukter och bär i kommunens förskoler, 2 att berörd
nämnd sätter upp ett tidsbestämt mål för när all frukt som serveras i
kommunens skolor ska vara ekologisk, 3 att då det är slut på ekologisk
frukt köpa in alternativ kost som är ekologisk till skolan.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larsson (SD),
Lotta Antmans (SD) och Sofia Bothorps (MP) bifallsyrkande till motionen
mot kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag och beslutar enligt
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag röstar JA och den som vill
biträda Christopher Larsson (SD) m.fl. bifallsyrkande till motionen röstar
NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Magnus Larsson (C) och Lisbeth Bengtsson (S).
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§ 18 (forts).
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Följande röstar NEJ: Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD),
Sofia Bothorp (MP) och Tommy Olsson (KD).
Följande avstår: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M) och
Emma Swahn Nilsson (M).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 JA-röster och 4 NEJ-röster, 3 avstår,
enligt kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 11 januari 2016 tillstyrkt
förslaget.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att all frukt till förskolorna
och skolorna ska vara ekologisk.
Drift- och servicenämnden har den 27oktober 2015, § 146, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kostavdelningen har i uppdrag att öka andelen ekologiska inköp och att
kravcertifiera kostavdelningens kök (kravcertifiering nivå 1 under 2015).
I samarbete mellan köken och ledningen för kostavdelningen kompletteras
kontinuerligt inköpslistan för obligatoriska inköp av livsmedel. När det gäller
kommunens avtal för frukt och grönt kan köken köpa från leverantörens
totala utbud då avtalet inte avser utvalda produkter. Detta innebär att
inköpen av ekologisk frukt inte begränsas av vilka produkter som angivits i
upphandlingsunderlaget. Karlskrona kommuns leverantör gör
bedömningen att tillgången på ekologisk frukt kan möta efterfrågan.
Noteras bör dock att bristen på svensk ekologisk frukt är stor, vilket medför
att merparten av den ekologiska frukten importeras.
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§ 18 (forts).
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Merkostnaden för att köpa in all frukt ekologisk uppskattas till cirka 400 tkr
per år. Kostavdelningen har under en längre period successivt infört mer
ekologiska livsmedel inom ramen för fastställd livsmedelsbudget.
Köken får direktiv om att säsongsanpassa, minska svinnet och arbeta med
förändrade matlagnings- och arbetsmetoder, vilket långsiktigt gör att
inköpen av ekologiskt ökar.
_________
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§ 19
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs (M),
bifallsyrkande till motionen mot kommunstyrelsens allmänna utskotts
förslag och beslutar enligt kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till
beslut.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag röstar JA och den som vill
biträda Camilla Brunsbergs (M) bifallsyrkande till motionen röstar NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD),
Magnus Larsson (C), Sofia Bothorp (MP) och Lisbeth Bengtsson (S).
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M) och Tommy Olsson (KD).
Kommunstyrelsen beslutar med 11 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 11 januari 2016 tillstyrkt
förslaget.
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§ 19 (forts).
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Emma Stjernlöf (M). Förslaget är att analysera behovet av bättre
och behovsoptimerad schemaläggning och att utreda möjligheten att på
prov införa schemaläggning på ett eller flera vårdboenden inom funktionsstödsförvaltningen och äldreförvaltningen med hjälp av den beprövade och
sjukvårdsanpassade algoritmiska metoden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 20 november 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen arbetar redan idag med
att bemanna sina verksamheter efter brukarens behov. Det som tidigare
har saknats är en teknisk lösning, ett stödsystem där parametrar kan
läggas in för att synliggöra behovet för medarbetare. I augusti 2015
påbörjades första steget in i ett så kallat algoritmiskt schema för särskilt
boende i äldreförvaltningen. Detta genom stödsystemet Time Care som är
ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både
brukarens och arbetsgivarens behov samt medarbetarens individuella
önskemål angående arbetstider. Grunddata beskriver bemanningskrav och
inom den graf/ram som visar behovet schemaläggs medarbetarna.
Äldreförvaltningen har som mål att alla arbetsplatser inom verksamhetsområdena särskilt boende och hemtjänst skall vara i drift och arbeta med
behovsoptimerad bemanning via Time Care under 2016.
Funktionsstödsförvaltningen inväntar utvärderingen av de första boendena
i äldreförvaltningen innan de ämnar fatta beslut om införande av stödsystem för att hantera så kallade algoritmiska system.
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§ 20
Svar på medborgarförslag om att bygga fibernät på Aspö
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Maria Lundeberg. Förslaget är att alla ska ha
bredband via fibrer på Aspö.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 9 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren frågar i ett medborgarförslag när det är planerat för en
utbyggnad av bredband via fibrer till Aspö så att hela ön får möjlighet att
ansluta sig.
Bredband är en mycket viktig samhällsfråga där Karlskrona kommun har
antagit Regeringens målsättning att 90 % av Karlskrona kommuns hushåll
och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredbandsuppkoppling senast år
2020. Nuvarande IT Infrastrukturprogram håller på att uppdateras för att
tydliggöra betydelsen av bredband och sammanställa åtgärder för att
uppfylla målet. Den långsiktiga strävan är att alla medborgare ska ha
tillgång till digitala tjänster.
Affärsverkens stadsnät kommer att fiberansluta många fastigheter de
kommande åren och arbetar efter tre olika kategorier. Villaområde, Byanät
(landsbygd/skärgård) och Vita fläckar. Vart och vilken ordning som
kommer att byggas ut beror på affärsmässigheten och vilket intresse det är
på orten. Målsättningen är också att lägga med fibrer och tomkanalisation
(rör där fiber i efterhand kan blåsas in) vid om- och nybyggnadsområden.
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12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1625 1.2.2

§ 20 (forts).
Svar på medborgarförslag om att bygga fibernät på Aspö
När det gäller Aspö så finns det idag inte några planer att förlägga mer
fiber än det som gjordes i samband med nyexploatering. Aspö bör falla
inom de regler som gäller för Landsbruksstödet d.v.s. att det går att söka
bidrag för en bredbandsutbyggnad.
_________
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1654 1.2.2

§ 21
Svar på medborgarförslag om komplettering av gång- och cykelbana
längs med Landbrogatan så att den sträcker sig runt hela Hoglands
Park
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är komplettering
av gång- och cykelbanan längs med Landbrogatan så att den sträcker sig
runt hela Hoglands Park.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 150, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningens arbete med utbyggnad av cykelvägnätet
utgår från de kriterier som är uppsatta i Cykelstrategi 2030. Att bygga
cykelbana runt hela parken är därför i nuläget inte aktuellt.
_________
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12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1655 1.2.2

§ 22
Svar på medborgarförslag om att ordna fram fler cykelparkeringar
längs med Borgmästaregatan och speciellt i samband med gallerian
Wachtmeisters entréer
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i
nära anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 149, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan.
Borgmästaregatan är en välmöblerad gågata med många entréer till
fastigheter varför placering av nya cykelparkeringar måste ske efter noga
avvägning för att inte upplevas som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1656 1.2.2

§ 23
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun under
sommaren gör satsningar på cykelkampanjer
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är att under
sommaren göra nya satsningar med cykelkampanjer som får fler
människor att använda cykeln även efter sommaren.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 148, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
I Cykelstrategi 2030:s åtgärdsprogram finns kampanjer med, i syfte att
uppmuntra kommuninvånare att använda cykeln som transportmedel.
Under sommaren 2015 har cykelkampanjen ”Ohoj” genomförts. Fler
kampanjer planeras under hösten.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1657 1.2.2

§ 24
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på
Västra Gärdesvägen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013, § 124, av Robin Gladh. Förslaget är önskemål om att
trafiken på Västra Gärdesvägen på sträckan mellan Stålvägen och Östra
Augerumsvägen begränsas så att enbart fordon till fastigheter utmed
vägen tillåts, genomfartstrafik förbjuds, att tung trafik förbjuds samt att det
införs en hastighetsbegränsning på 30 km/h.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 147, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Ett svar på medborgarförslaget återremitterades den 4 november 2014 av
kommunstyrelsen, § 296, för komplettering med svar på förslagsställarens
samtliga förslag.
Västra Gärdesvägen är belägen mellan Stålvägen vid Torskors och Östra
Augerumsvägen vid Augerum. Västra Gärdesvägen är en statlig väg med
vägnummer 724 som förbinder de båda statliga vägarna väg 725, Östra
Augerumsvägen och riksväg 28.
Västra Gärdesvägen ligger precis utanför det område som definierats som
tättbebyggt område enligt lokala trafikföreskrifter från 1999. Inom
tättbebyggt område tar kommunen beslut i frågor som berör hastighet,
stannande och parkering oavsett vem som är väghållare.
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1657 1.2.2

§ 24 (forts).
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på
Västra Gärdesvägen
Utanför tättbebyggt område kan kommunen ta lokala trafikföreskrifter om
kommunen är väghållare, vilket kommunen är på Västra Gärdesvägen.
Karlskrona kommun har gjort en trafikmätning vid två punkter på Västra
Gärdesvägen, dels i den östra delen och dels i den västra delen.
Mätningen är utförd måndag till fredag i november 2013 och visar att under
ett genomsnittligt vardagsdygn passerar mellan 1 000 och 1 200 fordon på
Västra Gärdesvägen. Trafiken är högre i den västra delen och lägre i den
östra delen. I dessa siffror ingår tunga fordon, vilket utgör omkring
80 fordon under ett genomsnittligt dygn. Hastigheten på vägsträckan har i
den östra delen, strax väster om korsningen med Mölletorpsvägen,
uppmätts till 45 km/h i genomsnitt och 55 km/h i 85-percentilen och i den
västra delen, strax väster om korsningen Palettvägen, till 34 km/h i genomsnitt och 40 km/h i 85-percentilen. Med 85-percentil avses den hastighet
som 15 % av fordonen överskrider. Mitt på Västra Gärdesvägen finns farthinder i form av upphöjningar och där kan det antas att passerande
fordons hastighet är lägre.
Alternativa vägar för en eventuell omledning av trafik, så att denna inte
trafikerar Västra Gärdesvägen, är Augerumsvägen och Afvelsgärdesvägen
fram till riksväg 28. Afvelsgärdesvägen är en kommunal väg med
kommunen som väghållare. En omledning av tung trafik via Afvelsgärdesvägen skulle innebära en omväg på omkring 1 600 meter mellan
korsningen vid Augerumsvägen och till cirkulationsplatsen vid riksväg 28.
Det bedöms att vägalternativet via Västra Gärdesvägen har en restid på
201 sekunder samt vägalternativet via Afvelsgärdesvägen har en restid på
200 sekunder. Ett vägalternativ via Afvelsgärdesvägen bedöms alltså inte
innebära någon restidsförlust om den tunga trafiken skulle bli tvingade att
välja detta alternativ istället.
Afvelsgärdesvägen passerar med relativt gott avstånd till närliggande
bebyggelse. Vid bostadsområdet Spandelstorp är avståndet till närmsta
bostadsbebyggelse 50 meter.
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12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1657 1.2.2

§ 24 (forts).
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på
Västra Gärdesvägen
Längre västerut, strax öster om korsningen med Vedeby gata, ligger
närmaste bostadshus ungefär 25 meter från vägmitt.
Trafikbelastningen vid Afvelsgärdesvägen bedöms ligga på omkring
3 500 fordon/dygn. Västra Gärdesvägen trafikeras av omkring 30 tunga
fordon/dygn. En bullerberäkning har genomförts där antalet tillkommande
fordon vid en eventuell avstängning för tung trafik vid Västra Gärdesvägen
har adderats till flödet vid Afvelsgärdesvägen. Den beräkningen visar inte
på någon förändring av bullernivån.
Eftersom det bedöms att den tunga trafiken har alternativa vägar som
dessutom inte medför någon restidsförlust, föreslås att genomfart för tung
trafik förbjuds på Västra Gärdesvägen mellan Stålvägen och Augerumsvägen. Förbudet ska regleras med lokal trafikföreskrift samt utmärkas med
vägmärke i respektive korsning.
Förslagsställaren önskar också att enbart fordonstrafik till fastigheter längs
Västra Gärdesvägen tillåts. Det vore mycket svårt för polisen att övervaka,
då det måste bevisas att bilisten inte har ett ärende längs vägen. Om det
inte går att övervaka förbudet är bedömningen att det heller inte kommer
att efterlevas. Drift- och serviceförvaltningen ser därför inget behov av att
ytterligare begränsa genomfarten för bilister.
Förslagsställaren önskar också se att hastigheten begränsas till 30 km/h.
Drift- och serviceförvaltningen arbetar med en hastighetsplan under år
2015 och i den föreslås Västra Gärdesvägen få en begränsning på
40 km/h.
_________
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12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1651 1.2.2

§ 25
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya
hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg och
Entrévägen till hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, särskilt för
cyklister som kommer från väster. Förslagsställaren föreslår att sätta upp
speglar, göra väjningsplikt för de fordon som ska ut på Skeppsgossegatan
och skyltar och marksymboler för gående.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 153, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får
en orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte
eftersom vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot
Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler framöver.
Eftersom symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör
en viss halkrisk utreder andra kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
_________
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12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1652 1.2.2

§ 26
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya
hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, speciellt för cyklister som
kommer väster ifrån
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg och
Entrévägen till hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, särskilt för
cyklister som kommer från väster. Förslagsställaren föreslår att sätta upp
speglar, markera väjningsplikt för de fordon som ska ut på Skeppsgossegatan och skyltar och marksymboler för gående. Förslagsställaren har
föreslagit dessa åtgärder i ett tidigare medborgarförslag.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 152, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får
en orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte
eftersom vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Eftersom symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en
viss halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1653 1.2.2

§ 27
Svar på medborgarförslag om att göra fler marksymboler för cykling
och gående på gång- och cykelvägar
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att göra fler marksymboler för cyklister och gående
på gång- och cykelvägarna. Förslagsställaren föreslår att utforma mötet
mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till hotellet vid Fisktorget på ett
säkrare sätt. Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar samt markera
väjningsplikt för de fordon som ska ut på Skeppsgossegatan. Förslagsställaren har föreslagit dessa åtgärder i två tidigare medborgarförslag.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 151, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får
en orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte
eftersom vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg och
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Eftersom
symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en viss
halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra marksymboler
mer hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
_________
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Blad

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1997 1.2.2

§ 28
Svar på medborgarförslag om att sätta igång projektet
”Linjeskeppet Carlscroona”
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att genomföra
projektet ”Linjeskeppet Carlscroona”. Ett projekt som med tiden ska leda till
en färdigbyggd kopia av Chapmans konstruerade linjeskepp.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 47, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslaget är intressant men hör hemma hos Marinmuseum.
_________
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12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1998 1.2.2

§ 29
Svar på medborgarförslag om ny paroll för Karlskrona
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att man skall
marknadsföra Karlskrona med nya slogans.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 44, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona marknadsförs idag via Visit Karlskrona och kommunens nya
platsvarumärke.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2000 1.2.2

§ 30
Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden
bjuda in Karlskronas samtliga vänorter att presentera sig
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att aktiviteter
samordnas med våra vänorter i samband med Lövmarknaden.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 63,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Aktiviteten skall utredas. Förslaget har potential och kommer att beaktas i
den övergripande planeringen. Här finns möjligheter även vid andra
evenemang.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2001 1.2.2

§ 31
Svar på medborgarförslag om att arrangemang och aktiviteter i
Wämöparken samordnas vid ett och samma tillfälle
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att aktiviteter i
Wämöparken samordnas.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 62,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Aktiviteten skall utredas. Förslaget har potential och kommer att beaktas i
den övergripande planeringen.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2003 1.2.2

§ 32
Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden
förbereda firandet av midsommarafton med att löva midsommarstången
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är en midsommarfest i samband med Lövmarknaden.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 64,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Aktiviteten kräver personella resurser som tyvärr inte fungerar. Midsommar
är en storhelg som ger ett flertal medarbetare ledigt och kostnaden för
aktiviteten kommer att överstiga möjligheten för genomförandet.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2004 1.2.2

§ 33
Svar på medborgarförslag om att ordna guider till cykelturister
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget att guider på cykel
möter och tar hand om cykelturister.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 66,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Att hantera guider på cykel kan vara svårt. Däremot skall en tydligare
styrning om var man kan få information om t.ex. cykelvägar, toaletter och
övrig information för polska cykelturister upprättas.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2006 1.2.2

§ 34
Svar på medborgarförslag om att sommartid anordna ”ubåts-turen”
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att under
sommartid anordna ”ubåts-turen”. En båttur från Fisktorget och med
färdmålet Gåsefjärden och där ”U-137” grundstötte.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 48, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
En tur som denna har man vid flera tillfällen försökt att genomföra. Tyvärr
har dessa inte fungerat i ordinarie turlista. Särskilda turer är dock möjliga
att arrangera.
_________
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12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2007 1.2.2

§ 35
Svar på medborgarförslag om att marknadsföra och stödja de lokala
loppmarknaderna
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att marknadsföra
och stödja de lokala loppmarknaderna på bästa sätt.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 43, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utveckling i Karlskrona AB och Visit Karlskrona stödjer redan detta idag
genom sina marknadskanaler.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2008 1.2.2

§ 36
Svar på medborgarförslag om uppförande av en sol-liga-barometer
vid Fisken eller Solgatan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun skall ta fram en sol-liga-barometer som placeras centralt i
Karlskrona centrum.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 41, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utveckling i Karlskrona AB och Visit Karlskrona stödjer redan idag genom
synlighet på visitkarlskrona.se och även kopplat mot Karlskrona Stads-app.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2009 1.2.2

§ 37
Svar på medborgarförslag om att genomföra riktade kampanjer till
kommunens samtliga vänorter om att marknadsföra kommunen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att man skall
genomföra riktade kampanjer till kommunens vänorter.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 46, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Detta görs redan idag, dels genom direktkontakter men också genom
Visit Karlskrona.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2010 1.2.2

§ 38
Svar på medborgarförslag om att anordna en mer värdig och trevlig
mottagningsmiljö vid kajen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun skall anordna en trevlig mottagningsmiljö vid kaj för kryssningsbesök.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 42, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utveckling i Karlskrona AB och Visit Karlskrona stödjer redan detta idag
genom samverkan med Karlskrona City samt Karlskrona Redeviva vilket
idag är mycket uppskattat.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2011 1.2.2

§ 39
Svar på medborgarförslag om julmarknad på Stumholmen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Agnetha Ohlsson. Förslaget är att arrangera en
julmarknad på Stumholmen.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 40, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona har en julmarknad och en förändring måste ske i samverkan
med andra aktörer.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1732 1.2.2

§ 40
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att utlysa en tävling om ny kommunlogotyp
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att utlysa
en tävling om ny kommunlogotyp.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 2 december 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun ska utlysa en tävling om
ny kommunlogotyp. Enligt medborgarförslaget bör alla som har intresse av
kommunen få möjlighet att komma med egna förslag på logotyp då det är
en viktig symbol och ett varumärke.
När det gäller kommunlogotyper är det viktigt att skilja på Karlskrona
kommun som organisation och kommunen som geografisk plats. Idag finns
därför två olika logotyper.
Karlskrona kommun som organisation har en logotyp som bygger på
stadsvapnet som fastställdes av Kunglig Majestät 1943 och som har en
stark koppling till stadens historia. Logotypen är organisationens grafiska
symbol och signalerar tydligt vem som är avsändare.
Platsen Karlskrona har sedan augusti 2015 en egen logotyp där
Karlskrona delas i två ord som vilar på vågor. Platslogotypen har tagits
fram i det varumärkesarbete som kommunen driver tillsammans med
näringsliv, organisationer och föreningar sedan hösten 2014.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1732 1.2.2

§ 40 (forts).
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att utlysa en tävling om ny kommunlogotyp
Platslogotypen ägs gemensamt av alla som bor och verkar i Karlskrona
och den som vill har möjlighet att använda den i sin marknadsföring.
Det finns i dag inga planer på att byta ut organisationens logotyp, ett byte
är också förknippat med höga kostnader.
När det gäller platslogotypen som lanserades i augusti 2015 så är den
framtagen med stor delaktighet och engagemang från näringsliv,
organisationer och föreningar.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/472 1.2.2

§ 41
Svar på medborgarförslag om att ordna ett centralt medborgarkontor
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att anordna
ett centralt s.k. Medborgarkontor där kommunen kan presentera förslag för
framtiden och frågor kan diskuteras och en dialog föras.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 15 november 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun anordnar just nu en ny entré i kommunhuset
Ruthensparre som kommer att ligga i markplan och som kommer att
underlätta tillgänglighet och dialog mellan kommunen och medborgare/
brukare. Avsikten är också att där lokalisera ett informations/kontaktcenter
där olika frågor skall kunna hanteras och där kommunens kundservice ska
placeras. Ytorna i entréhallen avses också kunna användas till utställning
och dialog.
Den nya entrén med tillhörande service avses vara på plats från
hösten 2016.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

69

Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/114 1.2.2

§ 42
Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med
Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl.
för att åter få igång servicen på Utklippan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs (M) och
Sofia Bothorps (MP) bifallsyrkande till motionen mot kommunstyrelsens
allmänna utskotts förslag och beslutar enligt kommunstyrelsens allmänna
utskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag röstar JA och den som vill
biträda Camilla Brunsbergs (M) och Sofia Bothorps (MP) bifallsyrkande till
motionen röstar NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Christopher Larsson (SD) Lotta Antman (SD)
Magnus Larsson (C) och Lisbeth Bengtsson (S).
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Sofia Bothorp (MP) och Tommy Olsson (KD).
Kommunstyrelsen beslutar med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster enligt
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/114 1.2.2

§ 42 (forts).
Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med
Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl.
för att åter få igång servicen på Utklippan
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 11 januari 2016 tillstyrkt
förslaget.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
kommunen tillsammans med Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk,
Svenska kryssarklubben och fågelskådare, föreningar m.fl. gemensamt
arbetar för att få igång service på Utklippan och att ta fram en förvaltnings-/
skötselplan för Utklippan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 19 november 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Utklippan ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV) och fyren ägs
av Sjöfartsverket.
Det pågår redan idag ett samarbete mellan SFV, Länsstyrelsen Blekinge
län och Karlskrona kommun. Gruppen förstärks regelbundet med
representanter från Svenska kryssarklubben, Karlskrona ornitologiska
klubb.
För at kunna åstadkomma en utveckling togs 2013 fram en avsiktsförklaring mellan de parter som har verksamhet på ön undertecknad av
SFV, kryssarklubben, ornitologiska klubben, Karlskrona kommun och
dåvarande representant från caféet.
Med avsiktsförklaring som grund har en utvecklingsgrupp bildats för att
gemensamt diskutera möjliga åtgärder på Utklippan. Även Länsstyrelsen
ingår i gruppen.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/114 1.2.2

§ 42 (forts).
Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med
Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl.
för att åter få igång servicen på Utklippan
Bland annat har följande insatser gjorts på Utklippan under 2014 – 2015:
•

SFV har renoverat stenbryggan för angöring till Södraskär

•

Karlskrona kommun har bekostat inköp av roddbåtar för transporter
mellan Utklippans öar Norraskär och Södraskär

•

SFV, Länsstyrelsen och kommunen har i ett samfinansierat projekt
uppfört en ny informationspaviljong på Norraskär

•

I Karlskrona AB har placerat en digital informationsskärm i
paviljongen

•

Besiktning av fyren har genomförts för att framöver kunna utföra
åtgärder som kan möjliggöra guidade turer upp i fyren

Efter kontakt med representanter från SFV har framkommit att man
sannolikt inte kan öppna café eller vandrarhem under 2016 eftersom
SFV:s resurser har minskat. Ambitionen är att få i gång verksamhet så fort
möjlighet finns.
För turister och boende i Karlskrona är Utklippan en stor tillgång och
kommunen kommer att fortsätta samarbeta med ägaren SFV,
Länsstyrelsen Blekinge län, Sjöfartsverket och övriga verksamheter på ön.
Utklippan är givetvis tillgänglig för angöring och besök, dock utan
möjligheter att bo- och caféverksamhet under 2016.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 43
Anmälningsärenden
a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
b) Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 15:30. 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 2016.
Cirkulär 15:31. Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb.
Cirkulär 15:32. Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 12 – med Lärarnas
samverkansråd.
Cirkulär 15:34. Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2016 för lokaler med avtal
knutna till konsumentprisindex, KPI.
Meddelande nr 11. 23 oktober 2015. Överenskommelse om stärka
jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.
c) Lindesbergs kommun 27 oktober 2015. Stopp för ensamkommande
barn under 6 månader.
d) Socialnämnden 2015-11-16 § 180. Budgetuppföljningsrapport per
oktober 2015 samt personalnyckeltal för socialförvaltningen.
e) Landstinget Blekinge, landstingsstyrelsen 2015-10-19, § 212, politisk
organisation för samverkan kring gränsfrågor mellan kommun och
landsting.
f) Region Blekinge, regionstyrelsen 2015-11-11, § 127, priser och
produkter i kollektivtrafiken 2016.
g) CKS nyhetsbrev nr 4, december 2015.
h) Teater för äldre, ansökan om medel för fortsatt verksamhet.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 43 (forts).
Anmälningsärenden
i) Karlskrona kommun och polismyndigheten lokalpolisområde
Karlskrona, samverkansöverenskommelse i brottsförebyggande arbete
2016-2020.
j) Region Blekinge, regionstyrelsen 2015-11-11.

________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 44
Övrigt
Inga frågor ställdes och ingen information gavs.

________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Blad

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/116 1.4.1

§ 45
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Deltar ej i beslutet
Camilla Brunsberg (M), Tommy Olsson (KD), Christopher Larsson
(SD) och Sofia Bothorp (MP).
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tilldela kommunstyrelsen 10 mnkr som reserv för att hantera flyktingsituationen,
2. att tilldela socialnämnden 4,5 mnkr,
3. att tilldela kultur- och fritidsnämnden 2,0 mnkr,
4. att tilldela arbetsmarknadsnämnden 7,4 mnkr,
5. att tilldela funktionsstödsnämnden 0,1 mnkr,
6. att tilldela kunskapsnämnden 23,9 mnkr,
7. att tilldela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 mnkr,
8. att tilldela drift- och servicenämnden 0,25 mnkr,
9. att tilldela överförmyndarnämnden 0,5 mnkr,
10. att resterande 12,6 mnkr från den statliga engångsersättningen om
65,5 mnkr, utreds vidare och presenteras vid mars månads sammanträde i
kommunstyrelsen,
11. att samtliga nämnder som fått en utökad ram, med anledning av de
65,5 mnkr i engångsmedel, i samband med mars månads uppföljning
redovisar plan för medlens användande, samt
forts.
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 45 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
12. att vid samtliga uppföljningstillfällen och bokslut under år 2016 en
samlad redovisning sker av användningen av de till nämnderna tilldelade
engångsmedlen om 65,5 mnkr.

Ärende
Med anledning av det ökade kostnadstrycket i samband med
flyktingsituationen, beslutade regeringen i en extra ändringsbudget att
ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Vid
fördelningen av detta stöd mellan kommunerna har antalet asylsökande
och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i
relation till kommunens befolkningstal beaktats. Fördelningen för
kommuner har utgått från befolkningen den 31 december 2014,
asylsökande per den 1 november 2015 samt nyanlända under januari till
september 2015.
För Karlskrona kommun innebär detta att ett engångsbelopp om 65,5
miljoner kronor har utbetalats i december månad 2015. Trots att
utbetalningen har skett under år 2015 kan stödet även användas för att
täcka kostnader som kan förväntas uppstå under år 2016.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 242 att tilldela
kunskapsnämnden 4,0 mnkr ur detta belopp att användas för kostnader
som uppstått år 2015. Resterande belopp om 61,5 miljoner kronor
föreslås av utredaren avsättas för att hantera kostnader för 2016.
Medlen som ska fördelas ska inte påverka kostnaderna över åren utan
täcka kostnader som är att hänföra till engångsinsatser för nyanlända.
De insatser som görs med ovanstående medel måste av nämnderna
beaktas som engångsinsatser innebärande att framtida kostnader ska
hanteras inom nämndernas ordinarie budgetramar.
Medlen avses att användas till olika insatser för att underlätta och
påskynda etablering.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 45 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Bland annat fördelas medel till medfinansiering av utbildningsinsatser,
initiala kostnader för etablering av nya HVB för ensamkommande barn,
utökade föreningsbidrag, utökade satsningar på sysselsättningsinsatser
för att påskynda och förbättra etablering av nyanlända, etablering och
utbyggnad av skolverksamheter för nyanlända barn, insatser vid
planarbete och innovativa satsningar för bostäder, samt reserv för
kostnader som kan komma att uppkomma.
Förslag till fördelning
Central pott – 10 mnkr
Karlskrona kommun står inför utmaningar 2016 och kommande år för att på
ett framgångsrikt sätt kunna möte de behov som uppkommer i samband med
etablering av nyanlända. Prognoserna inför 2016 visar på att även under detta
år kommer ett stort antal människor på flykt att söka sig till Sverige och till
Karlskrona kommun. Med andledning av det förhållandet avsätts medel för att
under 2016 snabbt kunna vika medel för behov som kan uppkomma i någon
del av den kommunala verksamheten.
a) Socialnämnden 4,5 mnkr
Karlskrona kommun har under 2015 tagit emot 200 asylsökande
ensamkommande barn att jämföra med 2014 då antalet var drygt 40 barn.
Merparten av de 200 barn som kommit under 2015 har kommit efter augusti
månad, vilket har inneburit en stor påfrestning och utmaning för
socialnämnden i att göra skyddsbedömningar, utredningar och säkerställa
plats på HVB eller i familjehem. Flertalet barn bor på HVB och är i tonåren.
Etablering av kommunala HVB har varit svårt att få fram och ett stort antal
barn är placerade på privata HVB. Vidare har personal inte hunnit med att
utreda och säkerställa att barnen får sina behov tillgodosedda, vilket lett till att
verksamheten har Lex Sarah-anmält sig själv till IVO (tillsynsmyndigheten).
Under nästkommande år är prognoserna fortsatt höga på antalet
ensamkommande barn som förväntas komma till kommunen vilket ställer
stora krav på att kommunen måste klara utmaningen att etablera kommunala
HVB för att kunna säkerställa tryggt boende för barnen. Initialt driver detta
kostader för ombyggnad av lokaler, inköp av inventarier, etablering av ny
verksamhet.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

12 januari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 45 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
I samband med större antal asylsökande och den speciella situation de
befinner sig i tarvar detta behov av nya kunskaper hos personal, men också
behov av att utveckla nya metoder för rekrytering av familjehem, särskilt
förordnade vårdnadshavare och inte minst introduktionsmaterial anpassad till
de nyanlända barnen.
b) Kultur- och Fritidsnämnden 2 mnkr
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har under hösten 2015 sett ett
ökat användande av befintliga verksamheter. Fritidsgårdar i områden
där det finns HVB för ensamkommande barn har fått en ökad
besöksfrekvens och någon fritidsgård har också upparbetat ett
samarbete med näraliggande HVB. Bibliotek och idrottsanläggningar
har också ökat sin besöksfrekvens. Inom verksamheten konstaterar
man ett utökat behov av att kunna tillhandahålla fritidsaktiveteter för
boende på asylboende i alla åldrar. Behov kan också finnas att utöka
med någon fritidsgård i de områden där det bor flest nyanlända.
Samverkan med civilsamhället och föreningslivet är viktigt i dessa
sammanhang. Flera föreningar är intresserade av att hjälpa till och en
mängd idéer om samverkan mellan föreningsliv och kommun finns för
att med hjälp av fritidsaktiviteter underlätta och påskynda arbetet med
etablering av nyanlända.

c) Arbetsmarknadsnämnden 7,4 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden har en central uppgift i arbetet med att skapa en
framgångsrik etablering för nyanlända. Arbetsmarknadsnämnden har från
årsskiftet också det kommunalt övergripande ansvaret för arbetet med
integration och etablering. För att detta arbete ska vara framgångsrikt behöver
verksamheten tillgång till olika satsningar som påskyndar nyanländas väg in i
studier och eller arbete. Behov av att satsa på bland annat SFI-kordinatorer
för att hjälpa elever att få det stöd de behöver i utbildningen i svenska,
språkkoordinatorer för att få tillgång till praktikplatser/anställningar där
nyanlända får praktisk språkträning, samt andra sysselsättningsinsatser som
kan bidra till etablering på arbetsmarknaden, exempelvis en uppväxling av
riktade så kallade beredskapsjobb.
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§ 45 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Fler arbetsmarknads och utbildningsspår för att underlätta för nyanlända är
under bearbetning såsom exempelvis program för att stötta entreprenörskap
hos nyanlända, samt utvidga samhällsorienteringen till att också omfatta
ungdomar. När det gäller ensamkommande ungdomar görs också en satsning
på fler sommarjobb under 2016 där 1,5 mnkr av de fördelade pengarna avser
detta.
d) Funktionsstödsnämnden 0,1 mnkr
Nämndens medarbetare kommer i sitt arbete alltmer i kontakt med nyanlända
brukare. Inte sällan kräver det speciell kompetens för att möta och bemöta
människor med erfarenheter från krigshärdar och att vara på flykt. Medel
avsätts därför till lämplig kompentenshöjning.
Nämnden har i sitt arbete med nyanlända brukare kommit att möta komplexa
hjälpbehov av långvarig karaktär som det i dagsläget är oklart om annan
huvudman kommer att finansiera. Nämnden kommer att återkomma i detta
och kan därför komma att under 2016 behöva ekonomiska medel för att kunna
leverera rätt hjälp för speciella behov hos nyanlända brukare.

e) Kunskapsnämnden 23,9 mnkr
Till Karlskrona kommun kom under 2015 förutom de ensamkommande
barnen ytterligare cirka 165 asylsökande barn som omfattas av grund
och gymnasieskola. Antalet barn har inneburit och innebär en stor
utmaning för verksamheten nu och lång tid framöver. Den dramatiska
ökningen av antalet barn och ungdomar har inneburit att verksamheten
inte har kunnat leverera kartläggning av barnen, inte etablera
skolverksamhet i önskad omfattning och flera barn och ungdomar får
vänta länge på att få tillgång till skolgång. Nämnden kommer att genom
tilldelade medel höja kompetensen hos personalen där 1,9 mnkr avsätts
för detta. Investering i utbyggnad, ombyggnad och nyetablering av
lokaler är nödvändiga för ändamålet avsätts 14 mnkr och avser då
tillbyggnad på Tullskolan och nya lokaler för gymnasieelever. För att
fördela antalet nyanlända elever till alla skolor för att på så sätt ge bästa
möjlighet för eleverna och för att använda befintliga resurser på bästa
sätt behöver elever skolskjuts och därför avsätts 2 mnkr till detta
ändamål.
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§ 45 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Schablonersättningen för nyanlända elever har höjts och innebär att
medel framgent kommer att finnas att tillgå för att kunna ge nyanlända
elever den skolgång de har rätt till. Utmaningen framgent ligger i att
etablera lokaler för skolgång, rekrytera personal med rätt utbildning och
med rätt metoder och samverkan med andra tillhandahålla skolgång för
nyanlända elever.
f) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 mnkr
Bostadssituationen för nyanlända är svår i många kommuner och så även i
Karlskrona. De ökande flyktingströmmarna har genererat att Migrationsverket
har svårt att etablera boende för asylsökande och vid några tillfällen har man
inte kunnat garantera tak över huvudet. Läget är kritiskt. Detta läge gäller
också för de nyanlända som har fått uppehållstillstånd och ska etablera sig i
Sverige. Det råder långa väntetider för nyanlända för att hitta kommunplatser.
Detta genererar att de blir kvar på Migrationsverkets asylboenden alltför
länge, vilket försvårar etablering i Sverige. I Karlskrona har vi under senaste
åren sett en ökning av inneboende, trångbodda familjer, vilket i flera fall leder
till annan social problematik. Efterfrågan på bostäder för nyanlända kommer
att fortsätta vara hög de närmaste åren. I Karlskrona kommun har vi ett kraftigt
underskott på bostäder för nyanlända och antalet nyanlända i behov av
bostad har ökat kraftigt. Karlskrona Kommun har under de två senaste åren
inte lyckats tillhandahålla bostäder till nyanlända i den utsträckning som man
har skrivit avtal om med Länsstyrelsen. I mars kommer tvingande lagstiftning
att börja gälla som innebär att alla Sveriges kommuner ska ta emot
kommunplacerade nyanlända. Detta innebär att Karlskrona kommun
ytterligare behöver ta fram lämpliga bostäder såväl på kort som på lång sikt.

I Karlskrona kommuns bostadsförsörjningsprogram pekas nyanlända ut som
en grupp som behöver prioriteras. I programmet lyfts olika strategier fram som
ska prioriteras för att tillhandahålla bostäder. Bland annat nämns god
planeringsberedskap, ortsanalyser, effektivisering av det befintliga
bostadsbeståndet, strategier för markinnehav och utveckling av nätverk med
andra aktörer, samt intern samverkan mellan berörda förvaltningar för att
kunna uppnå målsättningen för bostadsförsörjningen.
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§ 45 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Bostadssituationen har snabbt förändats när det gäller nyanlända. Från att ha
varit ansträngd är den nu akut. Det handlar om att kunna säkerställa att
personer med uppehållstillstånd får tillgång till en lämplig bostad, att
ensamkommande barn kan säkerställas en plats på HVB, att lokaler för skola
finns att tillgå. För att detta ska bli möjligt behövs insatser på såväl kort som
på lång sikt.
En samverkan mellan berörda förvaltningar är nödvändig. I dagsläget finns en
strategisk arbetsgrupp som är förvaltningsövergripende som arbetar med
frågan. Denna insats behöver växlas upp och därmed föreslås att avsätta 0,25
mnkr till detta. Syftet är att man ska kunna arbeta fram skarpa förslag som det
sedan i sin tur behöver avsättas medel för att genomföra.

g) Drift- och servicenämnden 0,25 mnkr
Se text under punkten f.

h) Överförmyndarnämnden 0,5 mnkr
Antalet ensamkommande barn som kommit till Karlskrona Kommun har
under 2015 ökat kraftigt och förväntas också under 2016 vara högt. För
att kunna säkerställa att alla barn som kommer till Karlskrona kommun
utan vårdnadshavare får en god man har Överförmyndarnämnden
anställt en extra resurs. Överförmyndaren tilldelas därav medel för att
under 2016 kunna säkerställa det ökade behovet av gode män.
Resterande medel – 12,6 mnkr, fortsatt utredning
I dialogen med kommunens samlade nämnder/verksamheter har framkommit
flera förslag och behov som behöver utredas vidare. Ett
förvaltningsövergripande integrationsprojekt föreslås, satsning på
föräldrautbildning riktad till nyanlända, medel för insatser från FSF till personer
med särskilda behov, samt innovativa satsningar för att kunna säkerställa
bostäder till nyanlända, etablering av HVB och lokaler för skolverksamhet.
Dessa förslag behöver utredas vidare.
_________

Sign

Sign

Sign

82

Sammanträdesdatum

2 februari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2016
§ 46

Information och föredragningar

§ 47

Kommunala val

§ 48

Projekteringstillstånd för ny brandstation

§ 49

Projekteringstillstånd Hästöskolan

§ 50

Förslag till tilläggstrafik, trafikåret 2016/2017
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§ 59

Svar på remiss. Betänkande av bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)

§ 60

Avgifter för mat i dagverksamheten, äldrenämnden

§ 61

Hastighetsplan för Karlskrona kommun
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§ 66

Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn, längs Sandhamnsvägen

§ 67

Svar på medborgarförslag om att förtöja de flytande studentbostäderna i
direkt anslutning till Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Campusområdet vid Gräsvik

§ 68

Svar på medborgarförslag om en centrumklocka centralt belägen i
Rödeby

§ 69

Svar på medborgarförslag om att ta fram en komplett arkitekturguide för
bebyggelsemiljön i kommun

§ 70

Anmälningsärenden

§ 71

Övrigt

§ 72

Information om samhällsekonomisk analys – Pottholmen

§ 73

Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
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Plats och tid Palanderska gården, sessionssalen, Drottninggatan 69
tisdagen den 2 februari 2016 klockan 08.30 – 15.45
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 11.50 – 14.30
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Patrik Hansson (S)
Magnus Larsson (C)
Camilla Brunsberg (M)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Rikard Jönsson (S), kl 08.30-15.40, §§ 46-64
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Nilsson Swahn (M)
Christopher Larsson (SD), kl 08.30-15.10, §§ 46del av 61
Lotta Antman (SD)
Börje Dovstad (L)
Billy Åkerström (KD), § 54 jäv
Sofia Bothorp (MP), kl 08.30-11.50, § 46

Ersättare

Lisbeth Bengtsson (S)
Håkan Eriksson (S), kl 15.40-15.45, §§ 65-73
Camilla Karlman (SD), kl 15.10-15.45, §§ 62.73
Åsa Gyberg-Karlsson (V), kl 14.30-15.45, §§ 47-73
Sophia Ahlin (M) § 54

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S), kl 08.30-15.40
Marcus Degerskär (S)
Inger Eriksson (S)
Lenita Karlsson (S)
Sophia Ahlin (M) §§ 46-53, 55-73
Björn Nurhadi (SD), kl 08.30-15.10
Camilla Karlman (SD), kl 08.30-15.10
Maria Persson (C)
Anna Ekström (L), kl 08.30-10.00, § 46
Åsa Gyberg-Karlsson (V), kl 08.30-14.30, § 46

Tjänstemän Kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef
Kommunikationschef
Kommunjurist
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Carl-Martin Lanér
Anette Sturesson
Ewa Strömsten
Thomas Johansson
Jessica Norlander
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Tjänstemän Förvaltningschef
Projektchef
Mångfaldsstrateg
Utvecklingschef
Planarkitekt
Planchef
Redovisningschef
Projektledare

Per Jonsson, kl 09.20-10.35, § 46
Johan Stenér, kl 09.55-10.35, § 46
Eva Dahlberg, kl 10.35-11.10, § 46
Lottie Dahl Ryde, kl 10.35-11.10, § 46
Victoria Nordholm, kl 11.10-11.30, § 46
Ola Swärdh, kl 11.10-11.30, § 46
Bengt Nilsson, kl 11.40-11.50, § 46
Anders Jaryd, kl 08.30-09.25, § 46

Övriga

Martin Andersson, Blekinge Tekniska Högskola
kl 08.30-09.25, § 46

Professor

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Börje Dovstad

Justerade paragrafer

§§ 46 - 73

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Patrik Hansson

Justerare

______________________________
Börje Dovstad

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 8 februari 2016
intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare
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§ 46
Information och föredragningar
1. Information om samhällsekonomisk analys – Pottholmen, föredras av
professor Martin Andersson, Blekinge Tekniska Högskola.
2. Projekteringstillstånd för ny brandstation, föredras av förvaltningschef
Per Jonsson.
3. Hastighetsplan för Karlskrona kommun, föredras av projektchef
Johan Stenér.
4. Granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn, föredras
av mångfaldsstrateg Eva Dahlberg.
5. Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona, föredras av
mångfaldsstrateg Eva Dahlberg.
6. Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona, föredras av
mångfaldsstrateg Eva Dahlberg.
7. Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun, föredras av
planarkitekt Victoria Nordholm.
8. Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun, föredras av
redovisningschef Bengt Nilsson.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/150 1.2.5

§ 47
Kommunala val
Kommunstyrelsen beslutar
att utse ledamot i Karlskrona kommissionen vid kommunstyrelsens möte
den 1 mars 2016.
________
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Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/82 4.2.2

§ 48
Projekteringstillstånd för ny brandstation
Förvaltningschef Per Jonsson föredrar ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att bevilja drift- och servicenämnden projekteringstillstånd för projekt ny
brandstation enligt drift- och servicenämndens beslut 15 december 2015,
§ 169.

Ärendet
Som en del i arbetet med Pottholmsprojektet behöver nuvarande brandstation rivas, och en ny brandstation byggas. Den nya brandstationen
måste stå klar hösten 2018. Det är viktigt att påpeka att det kan finnas
moderniseringsbehov av nuvarande brandstation även om inte
Pottholmsprojektet påkallat åtgärden nu.
Kommunfullmäktige har i budget 2016 och planer för 2017 och 2018
reserverat investeringsmedel för en ny brandstation.
Drift- och servicenämnden har 15 december 2015 § 169 beslutat hemställa
om projekteringstillstånd hos kommunstyrelsen för ny brandstation, samt
för egen räkning utsett projektorganisation för en ny brandstation. Utöver
nämndens egna tjänstemän kommer räddningschef att ingå i
projektgruppen. Därtill kommer projektledare för Pottholmsprojektet att
adjungeras till projektet för ny brandstation.
Då det finns avsatta medel för projektet, samt att det följer arbetet med
genomförandet av Pottholmsprojektet, har kommunledningsförvaltningen
inget att erinra mot ärendet.
________
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Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2760 2.8.2

§ 49
Projekteringstillstånd Hästöskolan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att bevilja kunskapsnämnden projekteringstillstånd för arbetsmiljöärende
Hästöskolan enligt kunskapsnämndens beslut 26 november 2015, § 125

Ärendet
Kunskapsnämnden har den 26 november, § 125, behandlat ärende om
”Arbetsmiljöanmälan 6 kap § 6 a AML Hästöskolan, förslag till beslut”
I samband med detta beslutade nämnden att hemställa om projekteringstillstånd hos kommunstyrelsen för att kunna planera och redovisa de
lösningar som krävs för att lösa arbetsmiljöbristerna för Hästöskolan.
Därutöver begär nämnden hos drift- och servicenämnden att kunskapsnämnden:
•

kan förhyra Hästö medborgarhus,

•

åtgärdar ventilationsbrister,

•

samt föreslår hur drift- och servicenämnden ska finansiera dessa
åtgärder.

I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar så vill kommunledningsförvaltningen påtala att i händelse av att en investering som är
föranledd av projekteringen inte blir av, så bär beställaren kostnaderna för
projekteringen, även om kommunstyrelsen beviljar projekteringstillstånd.
Projekteringskostnaden tas inom befintliga ramar
Därutöver har kommunledningsförvaltningen inget att erinra mot ärendet.
________
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Region Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/3180 4.9.3

§ 50
Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2016/2017
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att linjerna 120, 121, 153, 171 samt 174 i enlighet med Region
Blekinges förslag ska utgöra tilläggstrafik under trafikåret 2016/2017,
2. att de berörda turerna finansieras inom ramen för budgeten för
kollektivtrafiken, samt
3. att Karlskrona kommun får återkomma till Region Blekinge gällande
linje 125, Sommarbussen Jämjö – Torhamn – Kristianopel – Fågelmara.

Ärendet
Karlskrona kommun har i skrivelse den 19 februari 2015 från Region
Blekinge/Blekingetrafiken erhållit förslag om tilläggstrafik för trafikåret
2016/2017 (20 juni 2016 – 18 juni 2017).
Blekingetrafiken genomför varje år en genomgång av trafiken för att till
kommunen redovisa linjer och turer med lågt resande. Turerna enligt
bilaga har kommunen möjlighet att köpa till som tilläggstrafik. Väljer
kommunen att inte köpa till trafiken kommer turerna att läggas ner inför
trafikåret 2016/2017.
Synpunkter
De turer som presenteras av Region Blekinge (exklusive linje 125
Sommarbussen) har Karlskrona kommun köpt under trafikåret 2015/2016
för 390 tkr i 2015 års kostnadsläge. Föreliggande förslag innebär att
Karlskrona kommun erbjuds köpa denna trafik för totalt 375 tkr i 2016 års
kostnadsläge.
forts.
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§ 50 (forts).
Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2016/2017
Tidigare har Karlskrona kommun bedömt att de redovisade turerna är
viktiga att behålla, trots ett relativt lågt resande, med hänvisning till att de
har stor betydelse för gymnasieresorna.
Kommunledningsförvaltningen menar att då resorna har stor betydelse för
gymnasieeleverna i de berörda orterna bör de föreslagna turerna på
linjerna 120, 121, 153, 171 och 174 bibehållas som tilläggstrafik även
under trafikåret 2016/2017. Trafiken ingår redan i kommunens budget för
kollektivtrafiken.
Utöver ovanstående turer begär Region Blekinge om besked gällande
linje 125 Sommarbussen Jämjö – Torhamn – Kristianopel – Fågelmara.
Linjen kördes första gången sommaren 2015 på uppdrag av Karlskrona
kommun. Linjen trafikerades dagligen med två turer i vardera riktning
under perioden 27 juni – 2 augusti. Linjen var avsedd främst för turisttrafik
och finansierades via den s.k. skärgårdsmiljonen. Resandet blev 2,5
resande per tur i snitt. För trafikåret 2016/2017 beräknas kostnaden till
cirka 158 tkr. Då trafiken bedrivs under perioden 27 juni – 2 augusti
belastar hela kostnaden budgetåret 2016. Med anledning av att denna
trafik tidigare har finansierats utanför kollaktivtrafikbudgeten föreslår
kommunledningsförvaltningen att Karlskrona kommun får återkomma till
Region Blekinge med besked i början av mars månad 2016.

________
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Havs- och vattenmyndigheten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/493 1.9.1

§ 51
Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till inriktning för
havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömning
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet och skicka yttrandet till Havs- och vattenmyndigheten
som svar på remissen med tilläggstext från Magnus Larsson (C).
Yrkande
Magnus Larsson (C) yrkar på att följande text arbetas in i yttrandet:
Karlskrona har flera företag inom fiskenäringen som är viktiga för vår
kommun. Fisket i Östersjön ska förvaltas på ett miljöriktigt sätt och med
hänsyn till den biologiska mångfalden. Det småskaliga kustnära fisket ska
värnas. Ett hållbart fiske ger utrymme för utveckling av näringen och
närproducerad mat. Fisketurism, produktutveckling, beredningsindustri och
traditionellt fiske bidrar till lokala jobb och en levande kust- och
skärgårdsbygd.
Christopher Larsson (SD) yrkar på att lägga till följande text till remissvaret
och ta det som sitt eget: Karlskrona har flera fiskeriföretag som är viktiga
för vår kommun och därför önskar vi att fisket i Östersjön förvaltas på ett
miljömässigt, effektivt och med hänsyn till den biologiska mångfalden. Vi
ser gärna att fler lokala fiskeriföretag etablerar sig och livnär sig på fiske för
humankonsumtion och inte rovfiskar för fiskmjölet, denna fisk behövs åt
mat till torsken. Vi har under en längre tid sett större och större fartyg som
dammsuger Östersjön på arter vilket får stora negativa konsekvenser för
den biologiska mångfalden och det ekologiska kretsloppet som följd.
Karlskrona har en mycket stor fisketurism och det är stora belopp som går
in i kommunkassan men det kräver att det finns fiskar som fisketuristerna
kan fiska upp.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Magnus Larssons (C) tilläggsyrkande och
Christopher Larssons (SD) tilläggsyrkande finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Magnus Larssons tilläggsyrkande.
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KS 2016/493 1.9.1

§ 51 (forts).
Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till inriktning för
havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömning
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Christopher
Larssons (SD) tilläggsyrkande röstar JA och den som vill biträda
Magnus Larssons (C) tilläggsyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Emma Swahn Nilsson (M), Christoper Larsson (SD),
Lotta Antman (SD).
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S),
Börje Dovstad (L), Magnus Larsson (C), Lisbeth Bengtsson (S) och
Åsa Gyberg Karlsson (V).
Följande avstår: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M) och
Billy Åkerström (KD).
Kommunstyrelsen beslutar med 3 JA-röster och 9 NEJ-röster, 3 avstår,
enligt kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag med tilläggsyrkandet
från Magnus Larsson (C).
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 januari 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Karlskrona kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Havs- och vattenmyndighetens Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning
av miljöbedömning, dnr 3779-14. Förslaget är på samråd till den
1 mars 2016.
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§ 51 (forts).
Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till inriktning för
havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömning
Havs- och vattenmyndigheten har haft regeringens uppdrag att förbereda
genomförande av svensk statlig havsplanering. Den 1 september 2014
infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige
som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner för Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet. Karlskrona kommuns havsområde ingår i
havsplanen Östersjön. Planerna ska omfatta större delen av territorialhavet
och svensk ekonomisk zon. I territorialhavet delar staten
planeringsansvaret med kommunerna. Enligt havsplaneringsförordningen,
2015:400, ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram förslag till havsplaner.
För att stödja och vägleda arbetet med att utveckla havsplaner samt skapa
tydlighet och förankring för den fortsatta planeringsprocessen, har Havsoch vattenmyndigheten tagit fram ett förslag till inriktningsdokument. I
förslaget redovisas förutsättningarna för utarbetande av havsplaner samt
förslag till havsplaneringens inriktning. Förslaget omfattar planeringsmåloch strategier och en redovisning av väsentliga frågor att hantera och ta
hänsyn till i planeringen av respektive havsplaneområde. Dokumentet
innehåller även redovisning av fortsatt process för utarbetande av
havsplaner inklusive arbetet med konsekvensbedömningar.
Dokumentet innehåller även förslag till avgränsning av den miljöbedömning
som ska genomföras. De förslag Havs- och vattenmyndigheten samråder
om är avsnittet Inriktning och Avgränsning för miljöbedömningen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse 1 januari
2016 lämnat yttrande och beslutsförslag.
________
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KS 2015/815 1.6.3

§ 52
GreenCharge fas 2 - Införande av elbilar och laddinfrastruktur
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att delta i projektet GreenCharge fas 2, samt
2. att kostnaderna för detta täck inom kommunledningsförvaltningens
ordinarie budget.

Ärendet
Karlskrona kommun har i skrivelse 25 september 2015 inbjudits till fortsatt
engagemang inom projektet GreenCharge fas 2.
Karlskrona kommun har tillsammans med ytterligare drygt 20 kommuner
och landsting/regioner i sydöstra Sverige deltagit i den tidigare delen av
projektet GreenCharge, åren 2012-2015. Detta projekt är nu avslutat och
avrapportering har skett. Det avslutade projektet var ett treårigt forskningsoch demonstrationsprojekt i syfte att öka kunskapen och förutsättningarna
för en hållbar introduktion av elfordon med tillhörande laddinfrastruktur i
sydostregionen, Blekinge, Småland, Öland och nordöstra Skåne.
Blekinge Tekniska Högskola, BTH, stod som huvudman och ansvariga för
forskningen med Miljöfordon Syd svarade för den operativa delen av
projektet. En särskild styrgrupp har lett arbetet. Karlskrona kommun har
varit representerad i denna. Det nu avslutade projektet har bidragit till en
introduktion av elfordon och förbättrad laddinfrastruktur i kommunen.
Affärsverken AB har varit den part som har etablerat laddinfrastrukturen för
elbilar i kommunen och det finns för närvarande 13 laddplatser som
Affärsverken AB driver. Vidare har en större roadshow besökt Karlskrona
där ett större antal elbilar har visats upp och demonstrerats. I anslutning till
detta hölls också ett välbesökt seminarium om elfordon. Test med el-buss
genom projektet genomförts i bland annat Karlskrona och under tiden har
också elbilar tillförts den kommunala fordonsflottan.
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§ 52 (forts).
GreenCharge fas 2 - Införande av elbilar och laddinfrastruktur
För närvarande genomförs och test/introduktion av elbilar ute i olika delar
av kommunens verksamheter.
Karlskrona kommun ligger med detta arbete långt fram när det gäller att
skapa förutsättningar för att gå vidare och för att skapa förutsättningar för
en omställning från fossilt till fossilfritt. En viktig förutsättning för detta är
dock att i samverkan med andra driva det gemensamma arbetet framåt
och att ta tillvara de erfarenheter och lösningar för vilka grunden har lagts i
det nu avslutade projektet.
Efter den nu avslutade delen, GreenCharge fas 1, är avsikten att fortsätta
arbetet i vidare form inom GreenCharge fas 2. Målsättningarna för detta
projekt är bland annat att profilera medverkande parter som spjutspetsar i
omställningen från fossilt till fossilfritt. Bredda fokus till fossilfritt och inte
enbart elfordon. Arbeta för en ökad grön infrastruktur som bland annat
innebär nya tankställen för förnybara drivmedel, öka antalet publika
laddplatser för elfordon, samverkan för gemensamma systemlösningar för
laddinfrastruktur, med mera.
För att genomföra GreenCharge fas 2 krävs medfinansiering av de i
projektet ingående parterna. Medfinansiering söks även från externa
aktörer bland annat från Energimyndigheten, Naturvårdsverket, EU,
Vinnova med flera. När det gäller medfinansiering från i projektet ingående
parter så behövs nu i fas 2, liksom i den avslutade fasen, medfinansiering
från deltagande kommuner och andra lokala och regionala partners.
För Karlskrona kommuns del äskas således en medfinansiering på
75 000 kronor/år under åren 2015-2018. Första året är förlängt
2015-10-01—2016-12-31, och för denna period är medfinansieringen
90 000 kronor. Denna medfinansiering kan täckas inom kommunledningsförvaltningens ordinarie budget.
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KS 2015/2965 8.2.4

§ 53
Drogvaneundersökning i Karlskrona
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att från och med år 2016 ska kommunledningsförvaltningen ha
samordningsansvaret för drogvaneundersökningen, samt
2. att avsätta 100 000 kronor för att finansiera Karlskrona kommuns
drogvaneundersökning år 2016. Finansieringen sker via centrala medel
inom kommunledningsförvaltningen med delfinansiering av förvaltningarna.

Ärendet
Sedan år 2003 har Karlskrona kommun, vartannat år, genomfört en
undersökning bland skolungdomar om alkohol och andra drogfrågor.
Meningen var att undersökningen skulle ha gjorts under år 2013 med det
rådde delade meningar om nytta av resultatet och hur det presenterades.
Våren 2013 bildades en arbetsgrupp bestående av medarbetare från
socialförvaltningen, dåvarande barn- och ungdomsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, idrott- och fritidsförvaltningen, samt
miljöavdelningen och kommunledningsförvaltningen. Gruppen omarbetade
drogvaneenkäten och lade upp en plan för arbetet och genomförde
drogvaneundersökningen hösten 2014. Resultatet presenterades i
januari 2015.
Efter omarbetning av enkäten omfattar den frågor om alkohol och droger
samt de tillkommande områdena tobak, spel och sociala medier. Drogvaneundersökningen vänder sig till samtliga elever i årskurs 9 vid alla
grundskolor och årskurs 2 på alla gymnasieskolor, både kommunala och
friskolor, i Karlskrona kommun.
Tidigare har socialförvaltningen samordnat arbetet kring att genomföra
drogvaneundersökningen. Kostnaden har fördelats mellan socialförvaltningen, dåvarande barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2965 8.2.4

§ 53 (forts).
Drogvaneundersökning i Karlskrona
Drogförebyggande arbete är av stort intresse sett ur ett övergripande
folkhälsoperspektiv, för fler förvaltningar/verksamheter men också polisen.
I den nya samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen
är ett av de prioriterade områdena ANDT-förebyggande arbete. ANDT står
för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak
För att tydliggöra och underlätta i våra processer är förslaget att planering,
genomförande och uppföljning fortsättningsvis ska ske i samverkan med
alla berörda förvaltningar men att samordningsansvaret med tillhörande
budget läggs på kommunledningsförvaltningen. Det här är också ett
önskemål från berörda förvaltningar.
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KS 2015/1918 5.1.1

§ 54
Svar på yttrande över Räddningstjänsten Östra Blekinge
handlingsprogram
Jäv
Billy Åkerström (KD) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna förslaget till handlingsprogram.

Ärendet
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har lämnat ett
förslag till Karlskrona kommun på ett reviderat handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Innan handlingsprogrammet
antas ska samråd ar skett med berörda myndigheter. Tiden för att lämna
yttrande var från början alltför kort för medlemskommunerna som begärde
och fick förlängd svarstid.
Förslaget till nytt handlingsprogram omfattar både förebyggande
verksamhet och räddningstjänst (operativ verksamhet) och antas av
Räddningstjänstens förbundsdirektion. Tidigare har förbundsdirektionen
antagit det operativa handlingsprogrammet medan medlemskommunerna
antagit det förebyggande programmet efter förslag från Räddningstjänsten.
Att handlingsprogrammet i sin helhet antas av förbundsdirektionen innebär
inte att kommunernas inflytande över Räddningstjänsten förändras. Det
primära inflytande över Kommunalförbundets verksamhet sker genom den
förbundsordning som kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
fastställer.
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§ 54 (forts).
Svar på yttrande över Räddningstjänsten Östra Blekinge
handlingsprogram
Handlingsprogrammet är ett måldokument för verksamhet och gäller för
hela mandatperioden. Med programmet som utgångspunkt upprättar
förbundsdirektionen årliga verksamhetsplaner och tillsynsprogram.
Räddningschefen upprättar i sin tur operativa- och förebyggande riktlinjer
samt riskanalyser. Det gör att verksamheten kan situationsanpassas på ett
bättre sätt än tidigare.
Förslaget till nytt handlingsprogram följer de ambitioner som finns i tidigare
program. Rollfördelningen mellan medlemskommunerna och
Räddningstjänsten görs något tydligare och förslaget innebär också att
verksamheten kan göras med situationsanpassad.
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KS 2015/3116 1.8.1

§ 55
Granskning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
Mångfaldsstrateg Eva Dahlberg föredrar ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta svaret som sitt eget och översända det till Karlskrona kommuns
revisorer.
Ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn. Granskningens syfte har varit att bedöma
hur ändamålsenligt samarbetet är mellan berörda nämnder och med andra
myndigheter för att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov. Syftet
har även varit att bedöma om kommunen har tillräcklig beredskap för att ta
emot ensamkommande flyktingbarn.
Revisionens rekommendationer till det fortsatta arbetet är ställt till
socialnämndens respektive kunskapsnämnden samt i ett tillägg även till
kommunstyrelsen.
Socialnämnden
•

Kartlägg om det finns utbildningsbehov är särskilt förordnad
vårdnadshavare och om så är fallet tillse att de erbjuds utbildning.

•

Stärk det strukturerade samarbetet med de skolor som tar emot
nyanlända barn och ungdomar samt med överförmyndarens kansli.

Kunskapsnämnden
•

Vidta åtgärder för att minska fördröjning av pedagogisk kartläggning
och skolstart.

•

Utveckla systematiken i rekryteringen av medarbetare till
modersmålsundervisningen.

•

Utveckla samverkan inom kommunen i syfte att få fram fler
språkpraktikplatser.
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§ 55 (forts).
Granskning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
I ett tillägg rekommenderas även följande:
•

Att kommunstyrelsen i nuvarande situation inrättar en tillfällig mindre
politisk ledningsgrupp, under vilken den befintliga särskilda arbetsgruppen bör lyda, för att underlätta, strategiskt leda, utveckla och
samordna för snabba insatser och beslut.

Nuläge
Ansvaret för integration är överflyttat till arbetsmarknadsnämnden från
årsskiftet 2015/2016.
Beredningsgruppen för integration är utsedd av kommundirektören och
gruppen leds från 1 januari 2016 av förvaltningschefen för arbetsmarknadsförvaltningen. Gruppen verkar förvaltningsöverskridande och ska
bereda frågor till kommunens ledningsgrupp som leds av kommundirektören samt kommunstyrelsen.
På grund av den akuta flyktingsituationen under hösten 2015 aktiverades
krisledningsgruppen. Krisledningsgruppen har också direktkontakt med
den politiska ledningen (KS). Krisledningsorganisationen har fungerat på
ett utmärkt sätt under den här tiden. En strategisk grupp som leds av en
samordnare har också bildats. Den strategiska gruppen hanterar frågor
som lokaler, bemanning och ekonomi, samt anordnande av skola och
socialtjänst kopplat till människor på flykt och vår kommunikation internt
och externt. Gruppen hanterar och ansvarar för att den politiska ledningen
informeras. Strategiska gruppen kan ge uppdrag till olika verksamheter/
personer och följer upp desamma.
Synpunkter på revisorernas rekommendationer
Det är positivt att en granskning av mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn har gjorts. Då flera nämnder och andra myndigheter och
organisationer är involverade i processen är det viktigt att säkerställa så att
vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för de ensamkommande
barnen. Samverkan mellan berörda parter är därför en viktig utgångspunkt
och förutsättning.
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§ 55 (forts).
Granskning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
Vi har en väl fungerande krisorganisation med koppling till den politiska
ledningen (KS). Det finns en given politisk ordning med nämnder och
ansvar. Vad gäller förslaget att inrätta en tillfällig mindre politisk
ledningsgrupp för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, ser vi
inget behov av det.
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KS 2015/284 5.2.1

§ 56
Karlskrona kommuns risk- och sårbarhetsanalys
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta Risk- och sårbarhetsanalys Karlskrona kommun 2015, samt
2. att upphäva tidigare Risk- och sårbarhetsanalys Karlskrona kommun
antagen av kommunstyrelsen 1 november 2011 § 254.

Ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen
analysera vilka händelser som kan inträffa inom det geografiska området
samt hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys enligt de föreskrifter som Myndigheten för samhälsskydd
och beredskap presenterar (MSBFS 2015:5).
Risk- och sårbarhetsanalys Karlskrona kommun 2015 är en utveckling och
fördjupning av den analys som antogs av kommunstyrelsen 2011.
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KS 2016/285 1.3.1

§ 57
Styrdokument för kommunens arbete med extraordinära händelser
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta upprättade styrdokument daterat 15 januari 2016 för kommunens
arbete med extraordinära händelser.

Ärendet
Enligt Karlskrona kommuns Trygghets- och säkerhetspolicy ska
kommunen bland annat ha en beredskap inför och förmåga att hantera
kriser och extraordinära händelser. Detta styrdokument syftar till att
beskriva kommunens arbete med krisberedskap under mandatperioden
2015 – 2018.
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 12/6159)
ska ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap innehålla:
1. en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske för att
reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan
att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet,
2. en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som
beskrivs i överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas,
3. en övnings- och utbildningsplan, samt
4. en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
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KS 2015/2062 1.7.5

§ 58
Arkivreglemente för Karlskrona kommun
Ordföranden beslutar
att ärendet utgår.

Ärendet
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands
när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.
Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs
tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig
informationsförsörjning.
Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning i arkivlagen (1990:782) och
arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). I reglementet finns särskilda bestämmelser för Karlskrona
kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 §
arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller
oavsedd hur information lagras, struktureras och förmedlas.
Karlskrona kommun är sedan 1 januari 2015 medlem i
Kommunalförbundet Sydarkivera. Syftet med kommunalförbundet är att det
i förbundsmedlemmarnas ställe ska fullgöra de skyldigheter enligt
arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna
överlämnas till kommunförbundet.
Gällande arkivreglemente för Karlskrona kommuns samlade verksamhet
antogs 21 december 2000, § 223, av kommunfullmäktige. Teknikneutrala
bestämmelser i arkivreglementet i kombination med Karlskrona kommuns
medlemskap i Sydarkivera för att ett nytt arkivreglemente ska antas.
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KS 2015/2036 1.9.1

§ 59
Svar på remiss, betänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att lämna nedanstående yttrande på betänkandet.

Ärendet
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.
Karlskrona kommun har fått inbjudan att lämna synpunkter på
betänkandet. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt yttrandet
baserat på underlag som inhämtats från äldrenämnden samt miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Utredningens huvudfrågor har varit:
-

Hur ska behovet av bostäder för äldre människor kunna tillgodoses
framöver?

-

Vilka hinder finns?

-

Vilka möjligheter har kommunerna att möta efterfrågan på bostäder från
en åldrande befolkning?

Betänkandet föreslår åtgärder inom fyra områden, i syfte att
1. förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet,
2. få fram fler bostäder för äldre,
3. underlätta för seniorer att flytta till eller bo kvar i en funktionell bostad,
samt
4. främja forskning och annan kunskapsutveckling angående seniorers
boendefrågor.
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Svar på remiss, betänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)
Några av de föreslagna åtgärderna förutsätter att kommuner integrerar
seniorers boendeutveckling i den övergripande bostadsförsörjningsplaneringen. Genom en lagändring ska säkras att socialtjänstens
(bland annat äldreomsorgens) kompetens och erfarenheter tas in i
bostadsplanering. Vidare ska kommunerna informera om den lokala
bostadsmarknaden, vilket förutsätter att det finns organisation och kunskap
som stödjer uppdraget. En sådan kunskap kan skaffas exempelvis med
hjälp av en tillgänglighetsinventering i flerbostadshus. Betänkandet föreslår
fortsatt statligt stöd till kommuner för att genomföra sådan inventering.
Betänkandet föreslår också stöd till fastighetsägare för att installera hissar.
För att kunna ta del av stödet krävs att kommunen har genomfört en
tillgänglighetsinventering, tagit fram en handlingsplan utifrån resultatet
samt att fastigheten ligger i ett område som kommunen har anvisat som
prioriterat område i handlingsplanen.
Investeringsstödet till byggandet av trygghetsbostäder föreslås gälla från
och med den 1 januari 2017 med likartade regler som fanns för stödet som
beviljades till och med 2014.
Vidare föreslås förenklad biståndsbedömning för hemtjänstinsatser som
underlättar kvarboende, städning, tvätt och inköp samt hjälp att komma ut.
Förslaget gäller seniorer som är 75 år och äldre. Utredningen hänvisar till
erfarenheter från Linköping som inte har visat någon överkonsumering av
hemtjänst.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 januari 2016
lämnat yttrande och beslutsförslag.
_________
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§ 60
Avgifter för mat i dagverksamheten, äldrenämnden
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja avgiften för mat i dagverksamheten till 58 kronor enligt underlag i
missivet och att höjningen träder i kraft 1 april 2016.
Yrkande
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar på att höja avgiften för mat i
dagverksamheten till 47 kronor från den 1 april 2016 och till 58 kronor från
1 januari 2017.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Åsa Gyberg-Karlssons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Åsa Gyberg-Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 januari 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Äldrenämnden har den 23 november 2015, § 191, tagit beslut i ärendet.
Avgiften för mat i dagverksamhet har tidigare endast motsvarat råvarukostnaden då maten en gång i tiden inhandlats och tillagats av brukare och
personal tillsammans. Idag serveras under en dag i dagverksamhet
frukost, lunch och eftermiddagsfika till en avgift på 37 kronor. Ingen av
dagverksamheterna lagar längre någon lunch själva utan beställer av
kommunens kök. Inför 2016 föreslås att avgiften för mat i dagverksamhet
likställs med avgiften för lunch, 58 kronor, vilket innebär en höjning med
21 kronor. Inför 2017 bör avgiften beräknas utifrån samma princip som för
korttidsboende, dock med hänsyn till att kvällsmålet inte ingår.
_________
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§ 61
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta hastighetsplan för Karlskrona kommun enligt alternativ 3, samt
2. att sträckor med 30 km/h vid skolor behålls och föreslås gälla klockan
06.00-18.00 året runt på grund av fritidsaktiviteter även när skolan är
stängd.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar på återremiss för 1. att förtydliga principerna
gällande trafiktåliga länkar där man skiljer på trafiklänkar med gång- och
cykelvägar och trafiktåliga länkar utan gång- och cykelvägar och vilka
hastigheter som ska gälla för dessa, 2. att avvakta hanteringen av det som
nu sker i Karlstad gällande länsstyrelsens upphävning av kommunens
beslut kring bashastighet om 40 km/timmen inom tätbebyggt område, samt
3. att utreda hur tvingande Trafikförordningen är.
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar på alternativ I.
Patrik Hansson (S) yrkar på att sträckor med 30 km/h vid skolor behålls
och föreslås gälla klockan 06.00-18.00 året runt på grund av
fritidsaktiviteter även när skolan är stängd.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Votering begärs.
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§ 61 (forts).
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet ska
avgöras i dag röstar JA och den som vill biträda Camilla Brunsbergs (M)
återremissyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S),
Börje Dovstad (L) Magnus Larsson (C), Lisbeth Bengtsson (S) och
Åsa Gyberg-Karlsson (V).
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M) Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD)
och Billy Åkerström (KD).
Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster och 6 NEJ-röster att ärendet
ska avgöras idag.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Patrik Hanssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt tilläggsyrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på Åsa Gyberg-Karlssons (V),
yrkande mot allmänna utskotts förslag och beslutar enligt allmänna
utskottets förslag till beslut.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag röstar JA och den som vill
biträda Åsa Gyberg-Karlssons (V) yrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S),
Lotta Antman (SD), Börje Dovstad (L), Magnus Larsson (C) och
Lisbeth Bengtsson (S).
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§ 61 (forts).
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Följande röstar NEJ: Åsa Gyberg Karlsson (V).
Följande avstår: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M) och Billy Åkerström (KD).
Christopher Larsson (SD) lämnar sammanträdeslokalen och lämnar ingen
röst.
Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster och 1 NEJ-röst, 4 avstår och 1
lämnar ingen röst att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 januari 2016 tillstyrkt
förslaget.
Ärendet
Drift- och servicenämnden har den 24 november 2015, § 163, tagit beslut
i ärendet.
Karlskrona kommun tog under 2011 fram en hastighetsplan för de
områden i kommunen som definieras som tätbebyggda. Inom dessa
områden är det kommunen som beslutar om högsta tillåtna hastighet.
Uppdraget genomfördes av ett konsultföretag.
Hastighetsplanen har utarbetats med utgångspunkt i skriften ”Rätt fart i
staden” som Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit
fram. Syftet med översynen är att få en bättre anpassning av hastighetsgränserna till de trafikpolitiska målen. Anpassningen av hastigheterna
syftar också till att förbättra trafiksäkerheten samt minska trafikens
miljöpåverkan.
Hastigheten påverkar trafiksäkerheten. Ju högre hastigheten är desto
högre är olycksrisken eftersom förarens möjlighet att reagera och hinna
avvärja en olycka minskar. Högre hastigheter ger också upphov till ett
högre krockvåld, vilket ökar risken att skadas allvarligt eller omkomma.
Som exempel är risken för en oskyddad trafikant, som en fotgängare eller
cyklist, att omkomma eller skadas allvarligt vid en kollision i 50 km/h 90 %,
40 km/h 30 %, medan risken vid 30 km/h enbart 10 %.
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§ 61 (forts).
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Även miljön kan förbättras med en lägre hastighet. På Trossö och på andra
platser i Karlskrona finns bostadsfastigheter som är utsatta för höga
bullernivåer.
Vid lägre hastigheter minskar bullret från biltrafiken vilket leder till en bättre
livsmiljö för kommunens invånare. Vid lägre hastigheter minskar
bränsleförbrukningen, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp. Även
övriga ämnen som kan vara skadliga för miljö och människor minskar med
lägre hastighet. Exempel på sådana ämnen är kväveoxid, kolväten och
kolmonoxid.
I utredningen gjordes en nulägesanalys över trafiksystemet. Syftet med
denna var att analysera hur väl nuvarande hastighetsgränser uppnår de
kvaliteter som beskrivs i handboken ”Rätt fart i staden”. Analysen kan
sammanfattas med att dagens hastigheter oftast är för höga enligt
handbokens krav.
Karlskronas gatunät inom tättbebyggt område har delats upp i 450 länkar
eller delsträckor. Dessa delsträckor har sedan bedömts enligt ett antal
aspekter och klassificerats i nivåerna god, mindre god samt låg standard.
Omkring en tredjedel (140 länkar) av delsträckorna har idag en hastighet
som motsvarar god standard för alla aspekter. Omkring 20 av
delsträckorna har en mindre god standard för en eller flera aspekter,
medan övriga 290 länkar (ca 65 %) har en låg standard för en eller flera
aspekter.
I Nättraby bedömdes 24 % av vägnätets totalt 80 länkar ha en god
standard, och 5 länkar ha en mindre god standard. Övriga 55 länkar
bedömdes ha en låg standard. I Rödeby bedömdes 20 % av de
100 länkarna ha en god standard, och 3 länkar ha en mindre god standard.
Övriga länkar bedömdes ha en låg standard. I Jämjö bedömdes knappt
20 % av de ca 80 länkarna ha en god standard och endast 2 länkar en
mindre god standard. Övriga länkar i Jämjö har en hastighet som
motsvarar låg standard.
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Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Efter den inledande bedömningen togs ett förslag fram med nya
hastighetsgränser. Syftet med förslaget var att föreslå en hastighetsgräns
som ger så god standard som möjligt utifrån de olika aspekterna, samtidigt
som en logisk och sammanhängande hastighetssättning eftersträvades.
I hastighetsplanen föreslogs generellt att samtliga bostadsgator skulle få
en högsta tillåtna hastighet om 30 km/h. Som generell hastighetsgräns på
det övriga vägnätet föreslogs en bashastighet om 40 km/h. På huvudgator
kan man generellt säga att hastigheten föreslås sänkas 10 km/h jämfört
med dagens hastighetsgräns på de flesta länkar, men hastigheten höjdes
också 10 km/h på ett antal länkar.
Hastighetsplanen sändes ut på remiss år 2012 till Länsstyrelsen,
Polismyndigheten i Blekinge län, Trafikverket, Blekingetrafiken samt
vägföreningarna i Rödeby, Jämjö och Nättraby. Varken Länsstyrelsen,
Polismyndigheten eller Trafikverket hade några större invändningar mot
förslaget.
Blekingetrafiken ansåg att en hastighetssänkning på bland annat
Vädergatan, Konstnärsvägen samt Sunnavägen vore negativt ur
kollektivtrafiksynpunkt. De förespråkade att nuvarande hastighet om 50
km/h på de två förstnämnda gatorna samt 70 km/h på Sunnavägen
behålls.
Rödeby vägförening ansåg bland andra synpunkter att hastigheten på
Stationsvägen ska vara 30 km/h.
Nättraby vägförening ansåg bland andra synpunkter att hastigheten på
Åvägen, Mjöviksvägen samt Gamla Dalbyvägen i Nättraby bör bibehållas
på dagens 50 km/h. Båda vägföreningarna ansåg det vara positivt att få en
högsta tillåtna hastighet på 30 km/h i utpräglade bostadsområden.
Förslaget till hastighetsplan återremitterades av tekniska nämndens
arbetsutskott den 9 december 2014 § 11 för vidare beredning.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

33

Sammanträdesdatum

Blad

2 februari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2617 4.9.2

§ 61 (forts).
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Konsultföretaget fick våren 2015 i uppdrag att revidera hastighetsplanen
och presentera de tre alternativa förslag som följer. De tre alternativen som
studerats skiljer sig enbart åt vad gäller hastigheten på gator i
villaområden. Huvudvägnätet är detsamma i samtliga alternativ.
Principen är att huvudnätet i orterna har 60 km/h på de trafiktåliga länkarna
där få oskyddade trafikanter rör sig och det finns alternativa vägar eller
separata gång- och cykelvägar. På de länkar i huvudnätet som saknar
cykelväg och/eller det förekommer korsande gång- och cykeltrafik på flera
platser föreslås 40 km/h. Även på stadsgator och matargator föreslås
40 km/h.
Gator med 30 km/h vid skolor behålls utan förändring och i samtliga förslag
föreslås 30 km/h gälla klockan 07-17 för skolor året runt på grund av
fritidsaktiviteter även när skolan är stängd.
Alternativ 1 – 40 km/h på bussgator
I alternativ 1 föreslås 30 km/h på bostadsgator. Vädergatan i Hässlegården
och Konstnärsgatan i Spandelstorp trafikeras av linjebusstrafik och för att
tillgodose Blekingetrafikens behov föreslås 40 km/h på dessa gator.
Motiven för alternativ 1 är ökad trafiksäkerhet och likformighet mellan
villaområden i olika delar av kommunen. 30 km/h i villaområden är
generellt önskat både av boende och av vägföreningar.
Ett genomförande av alternativ 1 skulle medföra cirka 700 nya skyltar plus
30 nya tilläggstavlor vid skolor, samt flytt av 50 befintliga skyltar. En
uppskattning av totalkostnaden av skyltar, inklusive stolpar, fundament
samt montage uppgår till cirka 900 000 kronor.
Alternativ 2 – 30 km/h i alla bostadsområden
I alternativ 2 föreslås hastighetsbegränsning 30 km/h på samtliga
bostadsgator, inklusive på Vädergatan och Konstnärsgatan. Motivet för
detta alternativ är att få ökad trafiksäkerhet och likformighet på gatorna
i Hässlegården och Spandelstorp.
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Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Ett genomförande av alternativ 2 skulle medföra cirka 650 nya skyltar plus
30 nya tilläggstavlor vid skolor, samt flytt av 50 befintliga skyltar. En
uppskattning av totalkostnaden av skyltar, inklusive stolpar, fundament
samt montage uppgår till cirka 800 000 kronor.
Alternativ 3 – Bashastighet 40 km/h
I alternativ 3 föreslås bashastigheten ändras till 40 km/h i tätorten. Det
innebär att gator som idag har 30 eller 50 km/h får högsta tillåtna hastighet
40 km/h. Sträckor med 30 km/h vid skolor behålls.
Motivet för en gemensam bashastighet är att det blir färre skyltar och att
det blir enklare och tydligare för trafikanten vilken hastighet som gäller i
tätt- bebyggt område. De blå skyltarna med rekommenderad hastighet tas
bort.
Ett genomförande av alternativ 3 skulle medföra cirka 350 nya skyltar plus
60 nya tilläggstavlor vid skolor, samt flytt av 50 befintliga skyltar. En
uppskattning av totalkostnaden av skyltar, inklusive stolpar, fundament
samt montage uppgår till cirka 450 000 kronor.
Konsekvenser av förslagen
De tre alternativen innebär alla en generell förbättring av trafiksäkerheten
då hastigheten minskar på de flesta gator från 50 km/h till 40 km/h. I de fall
där hastigheten höjs från 30 km/h till 40 km/h blir resultatet en anpassning
till rådande körsätt eftersom medelhastigheten i dessa områden normalt är
30 - 40 km/h redan idag.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är alternativ 1 och 2 att föredra i bostadsområden där många oskyddade trafikanter rör sig. Ett flertal områden i
kommunen har idag 30 km/h eller rekommenderad 30 km/h och det finns
en stor acceptans för denna hastighet bland de boende.
Det finns dock fördelar med hastighetsbegränsningen på 40 km/h även i
bostadsområden. Den faktiska hastigheten är som sagt ofta 30 - 40 km/h
vilket gör att en hastighetsbegränsning på 40 km/h kan vara mer anpassad
till de verkliga förhållandena.
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Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Om en stor andel bilister inte följer hastighets- begränsningen finns
farhågan att respekten för hastighetsreglerna minskar även för särskilt
utsatta platser som 30 km/h vid skolor. Samtidigt visar olika studier på att
införande av zoner med 30 km/h minskar medelhastigheten generellt i
området.
Kollektivtrafikens behov tillgodoses bäst i alternativ 3 som har en högre
hastighet på de sträckor busstrafiken går genom bostadsområden,
alternativ 1 tillgodoser behoven relativt väl. Alternativ 2 innebär en något
längre restid på busslinje 3, två sträckor på 1,7 km berörs.
Skillnaden mellan de tre alternativen gällande buller är marginell. Generellt
medför alternativ 3 något mer buller vid bostäder. En schablonräkning av
bullernivån på en villagata visar en skillnad i buller på cirka 2 dBA mellan
hastigheterna 30 km/h och 50 km/h. Skillnaden i buller mellan 30 km/h och
40 km/h är dock mindre och det mänskliga örat kan knappt
uppfatta en skillnad i ljudnivå på 1 dBA.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår hastighetsplanens
följande alternativ
Alternativ 3 är det alternativ som förvaltningen anser vara den lämpligaste
anpassningen av hastighetsgränserna med hänsyn till de trafikpolitiska
målen, trafiksäkerheten, allmänhetens respekt för hastighetsgränserna
samt miljöpåverkan. Det är också det mest konsekventa alternativet och
hastighetsplanen påverkas inte av eventuella förändringar av busslinjer.
Alternativ 3 innebär att bostadsgator som idag har 30 eller 50 km/h får
högsta tillåtna hastighet 40 km/h. Sträckor med 30 km/h vid skolor behålls
och föreslås gälla klockan 07-17 året runt på grund av fritidsaktiviteter
även när skolan är stängd.
Alternativet innebär en generell förbättring av trafiksäkerheten då
hastigheten minskar på de flesta gator från 50 km/h till 40 km/h. På de
bostadsgator där högsta tillåtna hastighet höjs från 30 km/h till 40 km/h blir
resultatet en anpassning till rådande körsätt eftersom medelhastigheten i
dessa områden normalt är 30 - 40 km/h redan idag.
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 61 (forts).
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Drift- och serviceförvaltningen är av uppfattningen att det är viktigt att vara
restriktiv med hastighetsbegräsningen 30 km/h för att inte urholka
trafikanternas respekt för hastigheten där den verkligen är befogad såsom
vid skolor. Det är en svår hastighet att hålla och bör därför inte användas
på längre sträckor.
Ett motiv för en gemensam bashastighet på 40 km/h är att det blir färre
skyltar och därmed blir det enklare och tydligare för trafikanten vilken
hastighet som gäller i alla tättbebyggda områden.
Ett genomförande av alternativ 3 skulle medföra cirka 350 nya skyltar och
en kostnad av 450 000 kronor, jämfört med alternativ 1 och 2 som innebär
ungefär dubbelt antal skyltar och dubbla kostnaden. Alternativ 3 är alltså
det minst kostsamma alternativet.
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§ 62
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar 1. att under områdena Trossö, i Mellanstaden och i Fastlandsstaden ska följande tillägg göras under rubrikerna:
Inriktning för nyproduktion – Bostäder och bostadsbyggande anpassade
efter studenters behov, med små prisvärda lägenheter och
korridorsboende, 2. att Karlskronahem får ett riktat uppdrag att även
uppföra lägenheter för studenter inom femårsperioden.
Magnus Larsson (C) yrkar avslag på Camilla Brunsbergs (M) tilläggsyrkande.
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Camilla Brunsbergs (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 januari 2016 tillstyrkt
förslaget.
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§ 62 (forts).
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
Ärendet
Varje kommun ska planera för att ange riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla att leva i
goda bostäder och möta behovet av bostäder för att få en bostadsmarknad
i balans.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för
Karlskrona kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
tillsammans med deltagare från kommunledningsförvaltningen och
AB Karlskronahem arbetat med att ta fram riktlinjer. Arbetet har föregåtts
av diskussioner och workshops med aktörer på bostadsmarknaden som
fastighetsägare, byggföretag, bostadsföretag, mäklare, tjänstemän och
politiker. Till riktlinjerna har även ett områdesindelat inriktningsdokument
för nyproduktion tagits fram som är kopplade till Karlskrona kommuns
Översiktsplan. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen var ute på remiss
mellan maj och augusti 2015. De cirka 30 inkomna yttrandena finns
sammanställda i en samrådsredogörelse. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod medan
inriktningsdokumentet för nyproduktion godkänns av kommunstyrelsen
varje år.
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KS 2016/495 1.4.1

§ 63
Budgetprocess år 2017 och planer 2018-2019
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att politisk representation i budgetberedningen ska utgöras av
kommunstyrelsens allmänna utskott (KS AU) kompletterat med gruppledare för de politiska partier i kommunfullmäktige som inte ingår i
kommunstyrelsens allmänna utskott,
2. att de politiska partierna ges möjlighet att adjungera de politiska
sekreterarna till budgetberedningen,
3. att ge samtliga mottagare av kommunalt partistöd, i uppdrag att lämna
redovisning av erhållet partistöd avseende perioden 2014-10-15 —
2015-12-31 till budgetberedningen den 5 april, samt
4. att senarelägga planerat kommunstyrelsens allmänna utskott
respektive kommunstyrelsen en vecka till den 31 maj respektive den
7 juni 2016.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av den förestående
budgetprocessen tagit fram en processbeskrivning av densamma. Detta
för att tydliggöra syftet med de olika aktiviteterna samt även beskriva hur
dessa hänger ihop med den slutligt fastställda budgeten.
I detta finns tre delar som är viktiga för kommunstyrelsen att ta ställning till.

I
Den första delen är sammansättning av den kommande budgetberedningen och dess politiska representation. Karlskrona kommun har
lång tradition av att säkerställa att det råder en öppenhet till samtliga
partier som är representerade i kommunfullmäktige, och att samma
information och underlag ges till samtliga partier.
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§ 63 (forts).
Budgetprocess år 2017 och planer 2018-2019
Därför har kommunstyrelsen inför varje budgetperiod tidigare beslutat att
kommunens budgetberedning ska utgöras av ett förstärkt
kommunstyrelsens allmänna utskott. D.v.s. budgetberedningen utgörs av
kommunstyrelsens allmänna utskott samt gruppledarna för de politiska
partier i kommunfullmäktige som inte ingår i kommunstyrelsens allmänna
utskott. Därtill har de politiska partierna möjlighet att adjungera de politiska
sekreterarna.

II
Den andra delen som är relevant att tydliggöra är det kommunala
partistödet, där kommunallagens 2 kap reglerar kommunalt partistöd och
även föreskriver att redovisning av hur detta används ska lämnas till
kommunfullmäktige, vilket även kommunfullmäktige beslutat
(KF 2014 § 63). Dessa regler gäller från och med 15 oktober 2014.
Dessutom ska kommunfullmäktige varje år ta beslut om utbetalning av
kommunalt partistöd. Med anledning av det bör det redan nu ges i uppdrag
till de politiska partierna att partistödet ska redovisas till budgetberedningen i enlighet med anvisningarna och därmed möjliggöra för
kommunstyrelsen att bereda ärende om partistöd, samt föreslå kommunfullmäktige eventuella förändringar. Beaktas detta i budgetprocessen når
kommunen dessa delar och det inkluderas i samband med budgetbeslutet.

III
Den sista delen avser själva tidsplaneringen av budgetprocessen under
våren 2016. I samband med att kommunfullmäktige beslutade om
sammanträdesplan 2016 för kommunstyrelsen och nämnder i november
beslutades att kommunstyrelsens sammanträde i juni skulle hållas den
31 maj. Genom att senarelägga detta sammanträde en vecka, så att
beredningen i allmänna utskottet hålls den 31 maj och kommunstyrelsen
den 7 juni, kan tiden för budgetberednings/kommunstyrelsens
budgetarbete förlängas med en vecka, utan att det påverkar kommande
planering för kommunfullmäktige.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2961 1.6.3

§ 64
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona
Mångfaldsstrateg Eva Dahlberg föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona med
giltighetstiden 2016-2018,
2. att Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015
ersätts med Övergripande plan för social mångfald med giltighetstiden
2016-2018,
3. att Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona överlämnas till
Räddningstjänsten och andra kommunala förbund för beslut om antagande
i respektive organisation, samt
4. att en mening läggs till i stycket under rubriken ”Kommunen som
förebild” efter första meningen som lyder: Karlskrona kommun har skrivit
under CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen om jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, och ska verka i dess
anda.

Yrkande
Chatarina Holmberg (S) yrkar att en mening läggs till i stycket under
rubriken ”Kommunen som förebild” efter första meningen som lyder:
Karlskrona kommun har skrivit under CEMR-deklarationen, den europeiska
deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå, och ska verka i dess anda.
Lotta Antman (SD) yrkar att följande ändringsförslag införs i Karlskronas
övergripande plan för social mångfald för åren 2016-2018:
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN
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KS 2015/2961 1.6.3

§ 64 (forts).
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona
-

Respekt för allas olikheter, förutsättningar, möjlighet till delaktighet och
gemensamt ansvar.

-

En mångfald av kulturer och språk kan leda till nytänkande, framtidstro
och en utveckling av kommunen.

-

Möten sker jämlikt med förtroende, öppenhet och utan diskriminerade
attityder.

-

Vi förstår, värdesätter och tillvaratar erfarenheter, kunskap och olikheter
hos oss själva och andra människor.

-

Alla människor är delaktiga och ges möjlighet att utvecklas och ta
ansvar.

-

De hinder som försvårar delaktighet i samhället undanröjs.

-

Alla anställda i kommunen behandlas lika och personalsammansättningen avspeglar den mångfald av kompetenser som finns i
befolkningen.

-

Vi sätter invånaren/brukaren först men för att lyckas med mångfaldsarbetet börjar vi inifrån i vår egen organisation.

-

Mångfalsarbetet är en ständig pågående process och ingår som en
naturlig del i dagligt arbete, verksamhetsplanering och uppföljning.

Camilla Brunsberg (M) yrkar på att en mångfald av kulturer, språk och
värdering leder till nytänkande, framtidstro och en utveckling av kommunen
på sidan fem under Vår utgångspunkt, andra punkten, ändras till att en
mångfald av kulturer och språk leder till nytänkande, framtidstro och en
utveckling av kommunen.
Börje Dovstad (L) yrkar på bifall till kommunstyrelsens allmänna utskotts
förslag och avslag på Camilla Brunsbergs och Lotta Antmans yrkande.
forts.
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§ 64 (forts).
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag med
Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande mot Lotta Antmans (S) och
Camilla Brunsbergs (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag med Chatarina Holmbergs (S)
tilläggsyrkande.
Reservationer
Lotta Antman (SD) och Camilla Brunsberg (M) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 januari 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog den Övergripande plan för social mångfald
13 december 2012, § 202, med giltighetstiden 2013-2015. Det gjordes ett
gediget arbete i samband med att nuvarande övergripande plan för social
mångfald togs fram, men en översyn av mångfaldsplanen ska göras vart
tredje år och det har gjorts under hösten 2015. Alla förvaltningar och bolag
har haft möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget på reviderad plan har
också behandlats i folkhälsorådet, som i det här fallet förstärktes med de
partier som inte har ordinarie ledamöter i folkhälsorådet.
Svaren från förvaltningarna och bolagen visar att de är nöjda med
nuvarande plan. Ett nytt stycke kring intersektionalitet har lagts till och
några mindre korrigeringar har gjorts i planen. Folkhälsorådet har inga
synpunkter på förslaget till Övergripande plan för social mångfald i
Karlskrona med giltighetstid 2016-2018. Däremot finns ett önskemål från
folkhälsorådet att planen även ska omfatta Räddningstjänsten och andra
kommunala förbund, men att beslut måste fattas i respektive organisation.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

44

Sammanträdesdatum

Blad

2 februari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2964 1.6.3

§ 65
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona
Mångfaldsstrateg Eva Dahlberg föredrar ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona med
giltighetstiden 2016-2018,
2. att Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona ersätter
Drogförebyggande strategier inom alkohol-, drog- och tobaksområdet för
Karlskrona kommun 2004-2010, Handlingsplan för drogförebyggande
arbete i Karlskrona kommun 2007-2010 samt Ungdomspolitiskt program
för Karlskrona kommun, gäller från och med 2012-10-18, samt
3. att Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona överlämnas till
Räddningstjänsten och andra kommunala förbund för beslut om antagande
i respektive organisation.

Ärendet
I Karlskrona kommuns folkhälsoarbete utgår vi från det nationella övergripande målet för folkhälsa att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt de elva övergripande
målområdena. Målområdena berör kommunens olika verksamheter på ett
eller annat sätt. Den länsgemensamma folkhälsopolicyn som kommunfullmäktige antog den 10-11 december 2014 (KS 2014.223.440), med de
utpekade strategiska områdena ligger också till grund för vår lokala folkhälsoplan.
Alla förvaltningar och bolag har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget
på övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona.
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§ 65 (forts).
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona
Uppdraget från styrgruppen för folkhälsoarbetet var att folkhälsoplanen
skulle ha samma upplägg som den övergripande planen för social
mångfald samt att tre andra styrdokument införlivades i den övergripande
planen för folkhälsoarbetet.
Förslaget har också behandlats i folkhälsorådet, som i det här fallet
förstärktes med de partier som inte har ordinarie ledamöter i
folkhälsorådet. Folkhälsorådet har inga synpunkter på förslaget till
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona med giltighetstid
2016-2018. Däremot finns ett önskemål från Folkhälsorådet att planen
även ska omfatta Räddningstjänsten och andra kommunala förbund, men
att beslut måste fattas i respektive organisation.
Det drogförebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och
spel (ANDTS) är ett av de strategiska områdena i den länsgemensamma
folkhälsopolicyn och är en viktig del i handlingsplanen för folkhälsoarbetet i
Karlskrona som ska tas fram.
Ett av de nationella folkhälsomålen handlar om delaktighet och inflytande i
samhället ett annat om barn och ungas uppväxtvillkor. I förslaget till övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona är en av de prioriterade
grupperna barn och unga. Karlskronakommissionens arbete har också
fokus på barn och unga där en långsiktig strategi och förslag till handlingsplan ska tas fram under 2016.
Den övergripande planen för folkhälsoarbetet föreslås ersätta följande
dokument:
•

Drogförebyggande strategier inom alkohol-, drog- och tobaksområdet för Karlskrona kommun 2004-2010, antaget av kommunfullmäktige 2003-10-23

•

Handlingsplan för drogförebyggande arbete i Karlskrona kommun
2007-2010, antaget av kommunfullmäktige 2007-08-30

•

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun som gäller från
och med 2012-10-18 och som nu står inför en översyn och
revidering.
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§ 66
Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn, längs Sandhamnsvägen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.

Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Lotta Antman (SD). Förslaget är gång- och cykelväg i
Torhamn, längs med Sandhamnsvägen, från korsningen Brändakärsvägen fram till affären Torshallen.
Drift- och servicenämnden har den 15 december 2015, § 172, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Väg 751, Sandhamnsvägen, är en statlig väg där Trafikverket är
väghållare. Det är Trafikverket som är ansvarig för eventuell utbyggnad av
gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet, kommunen kan därför inte
besluta att detta ska ske.
Vilka länkar som ska prioriteras i Blekinge är framtagna i dialog mellan
Region Blekinge, Trafikverket och kommunerna och är förankrade hos
Regionstyrelsen. Den regionala cykelplanen och dess bifogade objektsblad
med prioriterade åtgärder sträcker sig från år 2014-2025. I den finns inte
Sandhamnsvägen med. Inför nästa period som sträcker dig från år 2025
kommer drift- och serviceförvaltningen ha med Sandhamnsvägen som en
potentiell länk att åtgärda.
_________
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§ 67
Svar på medborgarförslag om att förtöja de flytande studentbostäderna i direkt anslutning till Blekinge Tekniska Högskola, BTH,
och Campusområdet vid Gräsvik
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att utreda
möjligheten att förtöja de flytande studentbostäderna i direkt anslutning till
Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Campusområdet vid Gräsvik.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2015, § 249,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Det finns sedan KA 2-tiden, brygg- och kajanläggningar som borde kunna
erbjuda denna placering. Detta torde vara betydligt bättre läge både för de
boende studenterna och för BTH och för staden. Också Stumholmskanalen, vid kv Sparre, torde kunna vara ett bättre fungerande alternativ
istället för Lerkajen vid Saltsjöbaden.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har i samverkan med andra
berörda förvaltningar, tittat på alternativa lokaliseringar för det fartyg som
är avsett att hysa både studentbostäder och vandrarhem. Campus Gräsvik
har varit ett sådant område men detta har avfärdats, i första hand på grund
av för grund vattendjup. Även placeringen vid kv Sparre har diskuterats
men även det avfärdats på grund av påverkan på kulturmiljö och tveksamheter vad gäller infrastruktur och parkering. Fartyget har nu tidsbegränsat
bygglov på fem år vid Oljekajen, Hattholmen.
_________
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§ 68
Svar på medborgarförslag om en centrumklocka centralt belägen
i Rödeby
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 september 2014, § 157, av Jörgen Anehäll. Förslaget är att en
centrumklocka uppförs centralt i Rödeby, förslagsvis monterad på taket till
fastigheten som huserar bland annat Coop Konsum. Där är den väl synlig
från hela centrum menar förslagsställaren
Drift- och servicenämnden har den 15 december 2015, § 173, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
En klocka av detta slag kostar mellan 15 000 kronor och 25 000 kronor
exklusive moms. En monteringskostnad på cirka 10 000 kronor tillkommer.
Drift- och serviceförvaltningen har inte budget att prioritera en sådan
utsmyckning.
_________
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§ 69
Svar på medborgarförslag om att ta fram en komplett arkitekturguide
för bebyggelsemiljön i kommunen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att ta fram
en komplett arkitekturguide för bebyggelsen och bebyggelsemiljön i
kommunen. Ett arkitekturlexikon som i bild och text ger beskrivningar av
offentliga, privata, religiösa och allmänna arkitekturmiljöer. Gärna i en
publikation i bokform men också i digital form, och med sammanfattningar
på flera språk.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2015, § 250,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget är intressant
och att det är en god idé att ta fram underlag om arkitektur och
bebyggelsemiljöer i kommunen. I nuläget saknas dock resurser för ett så
omfattande arbete.
Förvaltningen avser dock söka stöd hos Länsstyrelsen för att ta fram ett
kulturmiljöprogram kring bebyggelsen inom världsaravet. Tanken är att
detta ska göras tillgängligt både digitalt och i pappersform. Detta kan vara
ett första steg i arbetet med att visa värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer i kommunen.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

2 februari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 70
Anmälningsärenden
a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
b) Länsstyrelsen Blekinge
Beslut 2015-05-27. Dnr 303-1415-15. Projekt ”Förstudie Offensiv
destinations-utveckling – Kustvägen Sydost/Östra skärgården”.
c) Länsstyrelsen Skåne.
Beslut 2015-06-04. Tillstånd enligt miljöbalken till hamnverksamhet.
d) Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 15:35. Pensionsbestämmelser för teater- och musikverksamhet i
kommunal regi.
Cirkulär 15:36. Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare,
skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt
AGS-KL.
Skrivelse ställd till kommunstyrelseordförande och region- och
landstingsordföranden 2015-12-03.
Cirkulär 15:40. Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö, AFS 2015:4.
PM 2015-12-10. Behov av regeländring med anledning av
flyktingsituationen.
Skrivelse till kommunstyrelsen 2015-12-16. Öppna jämförelser Energi och
klimat 2015 – Byggnader och transporter i kommuner och landsting
Cirkulär 15:43. Redovisningsfrågor 2015 och 2016.
e) Socialnämnden 14 december 2015 § 199. Budgetuppföljningsrapport per
november 2015 för socialnämnden.
Socialnämnden 5 januari 2016 § 1. Återkallande av beslut.
f) Kunskapsnämnden 26 november 2015 § 127. Uppföljningsrapport per
oktober 2015 för kunskapsnämnden.
g) Kommunledningsförvaltningen 2016-01-13. Remiss kring ITinfrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2016-2020.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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2 februari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 70 (forts).
Anmälningsärenden
h) Region Blekinge, Delårsrapport per den 31 augusti 2015.
i) Region Blekinge, Medlemsavgifter 2016 till Region Blekinge efter slutligt
taxeringsutfall.
j) Regionsstyrelsens sammanträdesprotokoll 2015-12-09.
k) Samverkansnämnden i Blekinge sammanträdesprotokoll 2015-11-20.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

2 februari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 71
Övrigt
Inga frågor ställdes och ingen information gavs.

________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

2 februari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/240 1.2.2

§ 72
Information om samhällsekonomisk analys – Pottholmen
Professor Martin Andersson, Blekinge Tekniska Högskola, informerar
i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Informationen innehåller:
•

Budskap

•

Utmaning

•

Regional utveckling i Sverige

•

Varför staden?

•

Allmänt om Pottholmen

•

Blekinge Tekniska Högskolas bedömning

•

Vikten av attraktorer

__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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2 februari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/753.1.4.1

§ 73
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
Redovisningschef Bengt Nilsson föredrar ärendet.
Åsa Gyberg-Karlsson (V) deltar inte i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att för år 2015 avstå en utdelning om 24,3 mnkr från moderbolagskoncernen, vilket innebär att kommunens resultat preliminärt blir
motsvarande lägre, men får inte påverkan på den samlade verksamhetens
ekonomiska resultat, samt
2. att den avstående utdelningen ska användas för amortering inom
moderbolagskoncernen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen för
egen del
3. att kommunen ska föra en avsättning med 15 mnkr avseende
förväntade saneringskostnader för Östersjöhallen.

Ärendet
Det pågående arbetet med färdigställande av kommunens årsbokslut visar
på ett preliminärt resultat som uppgår till ca 103 mnkr. Detta överstiger
kommunens budgeterade resultat, samt tidigare lämnade prognoser.
Med anledning av att resultatet är positivt och bättre än förväntat kan det
finnas anledning att vidta åtgärder som ger kommunens samlade
verksamhet förbättrade ekonomiska förutsättningar.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

2 februari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753.1.4.1

§ 73 (forts).
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
Resultatet för Karlskona kommun uppgår preliminärt till +103 mnkr.
Från detta resultat ska poster som vid en balanskravsavstämning
räknas av. Efter detta uppgår det balanskravsjusterade resultatet till
92,5 mnkr.
Första åtgärd, avsättning för kommande saneringskostnader
Med anledning av kommunstyrelsens beslut § 17, 2016 samt
kommunfullmäktiges beslut den 28 januari om Östersjöhallen, innebär det
att kommunen kan göra en avsättning för förväntade saneringskostnader.
Då ovan nämnda beslut innebär att det är en händelse i närtid där det
kommer att krävas ekonomiska resurser och att de underlag som ligger till
grund för bedömningen ger en rimlig säkerhet vid beräkning av kommande
kostnader.
I ärendet beräknas kommande saneringskostnader uppgå till mellan 5 och
27 mnkr. Då beslut inte är taget om den exakta omfattningen på det
område som ska saneras görs en bedömning av kostnaderna väster om
vägen. Dessa saneringskostnader (alternativ 1 – 3 i handlingen) uppgår till
mellan 5 och 14 mnkr. För att få ordentliga underlag bedöms det vara
nödvändigt för kommunen att genomföra ytterligare markundersökningar.
Därtill är det viktigt att vara medveten om att kostnaderna för tidigare gjord
sanering i närområdet blev högre än beräknat. Enligt försiktighetsprincipen
bör därför en avsättning göras enligt alternativ 3 men även inkludera
kommande markundersökningar och antagande om högre kostnader. Det
bör därför göras en avsättning med 15 mnkr.
Med beaktan av ovanstående beräknas kommunens resultat att uppgå till
88,0 mnkr och det balanskravsjusterade resultat till 77,5 mnkr.
En avsättning för sanering kommer att påverka både kommunens och den
samlade verksamhetens resultat.
Andra åtgärden, avstående utdelning
En åtgärd som även vidtagits tidigare år (exempelvis i bokslut 2011) har
varit att kommunen avstår den av kommunfullmäktige beslutade
utdelningen från Karlskrona Moderbolag.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

2 februari 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753.1.4.1

§ 73 (forts).
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
I budgeten för år 2015 uppgår denna till 24,3 mnkr. Genom att avstå denna
utdelning för år 2015 skulle kommunens resultat justeras med
motsvarande till 63,7 mnkr. Balanskravsjusterat resultat blir därmed
53,2 mnkr.
En sådan åtgärd innebär att Karlskrona Moderbolag ska se över
möjligheterna att göra amortering istället, vilket ger bland annat en ökad
soliditet.
Ett avstående av utdelning 2015 kommer inte att påverka den samlade
verksamhetens resultat då detta är en post som elimineras, utan påverkar
endast kommunens resultat.
Kommunens bokslut i övrigt
Djupare analys och genomgång av kommunens bokslut pågår och
kommer så fort den är genomförd att presenteras för kommunstyrelsens
allmänna utskott. Enligt plan kommer bokslutet att behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde i mars för att därefter överlämnas till
revisorerna. Eftersom den andra åtgärden kräver kommunfullmäktiges
beslut krävs att frågan vid kommunstyrelsens februarisammanträde.
Vad gäller resultaten ovan reserverar vi oss för att i och med att det är ett
pågående arbete kan det innebära smärre justeringar. Dock är läget som
så att bokslutet är tillräckligt säkerställt för att kunna föreslå dessa
åtgärder.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars 2016

§ 74

Information och föredragningar

§ 75

Kommunala val

§ 76

Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet

§ 77

Delegationsordning för kommunstyrelsen

§ 78

Ansökan om arrangemansbidrag 2016 för Carlskrona Classic

§ 79

Svar på granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

§ 80

Finansrapport december 2015 samt januari 2016 från Internbanken

§ 81

Finansiella riktlinjer AB Karlskrona Moderbolag

§ 82

Projektering- och investeringstillstånd, del av Stortorget

§ 83

Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum, LKC

§ 84

Lokalbehovsanalys och förslag till lösning av lokalbristen för Lyckeby
Kunskapscentrum, LKC för läsåret 2016/2017

§ 85

Förändring av förskolelokaler på Gullberna

§ 86

Skärgårdsfesten 2016

§ 87

Svar på remiss. Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering
för byggande, SOU 2015:109

§ 88

Verksamhetsberättelse 2015 för kommunledningsförvaltningen/kommunstyrelsen

§ 89

Redovisning av medarbetarenkät för kommunledningsförvaltningen 2015

§ 90

Komplettering av intern kontroll 2016 till verksamhetsplan/internbudget 2016
och planer 2017-2018

§ 91

Verksamhetsplan 2016 för Trygghet och säkerhet
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 92

Utvecklingsplan för Örlogsstaden Karlskrona åren 2016 – 2025

§ 93

Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2016/2017

§ 94

Bidrag till landsbygds- och skärgårdsutveckling från landsbygds- och
skärgårdsmiljonen

§ 95

Taxa för idrotts- och fritidsanläggningar

§ 96

Revidering av Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser

§ 97

Revidering av Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd

§ 98

Ansökan om permutation – Stiftelsen John Jeanssons stiftelse

§ 99

Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen

§ 100

Årsbokslut 2015 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter

§ 101

Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde

§ 102

Förslag till förändringar Pantarholmskajen, Fregatten

§ 103

Förändrat ägardirektiv Utveckling i Karlskrona AB

§ 104

Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling

§ 105

Svar på medborgarförslag om att ordna en speciell service för cykelfelanmälan

§ 106

Svar på medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för el-cyklar

§ 107

Svar på medborgarförslag om uppsättande av fler symboler på cykelvägnätet

§ 108

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
Hattholmen och Skeppsbrokajen

§ 109

Svar på medborgarförslag om att göra kajen längs Skeppsbrokajen och
Handelshamnen till gång- och cykelväg
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 110

Svar på medborgarförslag om att ordna cykelmotorväg från Högvakten
fram till Sunna kanal

§ 111

Svar på medborgarförslag om att bilda ett cykelråd

§ 112

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar längs med
Borgmästaregatan

§ 113

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan

§ 114

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Borgmästaregatan

§ 115

Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri

§ 116

Anmälningsärenden

§ 117

Övrigt

_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Palanderska gården, sessionssalen, Drottninggatan 69
tisdagen den 1 mars 2016 klockan 08.30 – 14.30
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 10.55 – 13.30

Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Patrik Hansson (S)
Magnus Larsson (C)
Camilla Brunsberg (M)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S), jäv § 85
Rikard Jönsson (S)
Carl-Göran Svensson (M), kl 08.30-09.35,
13.30-14-30
Emma Nilsson Swahn (M)
Christopher Larsson (SD)
Börje Dovstad (L)
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Lisbeth Bengtsson (S)
Håkan Eriksson (S), kl 13.45-13.50 § 85
Peter Glimvall (M), kl 09.35-10.55, § 74
Björn Nurhadi (SD)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S), kl 13.30-13.45, 13.50-14.30
Marcus Degerskär (S)
Inger Eriksson (S)
Lenita Karlsson (S)
Peter Glimvall (M), kl 08.30-09.35, 13.30-14.30
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Anna Ekström (L), kl 08.40-10.55, § 74
Tommy Olsson (KD)

Tjänstemän Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunikationschef
HR-chef
Stadsarkitekt
Projektchef
Tf förvaltningschef

Sign

Sign

Carl-Martin Lanér
Anette Sturesson
Thomas Johansson
Ewa Strömsten
Hans Juhlin, kl 08.30-08.55, §§ 74, 104
Johan Stenér, kl 08.30-08.55, §§ 74, 104
Karl-Johan Swärdh, kl 08.30-08.55, §§ 74, 104

Sign

Blad
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1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Tjänstemän Näringslivsutvecklare
Controller
Redovisningschef
Controller

Carl-Axel Ottosson, kl 08.55-09.20, §§ 74, 92
Malin Frej, kl 09.35-10.00, §§ 74, 88
Bengt Nilsson, kl 10.05-10.55, §§ 74, 100
Anna Fasth Olsson, kl 10.05-10.40, §§ 74, 100

Övriga

----------

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Magnus Larsson

Justerade paragrafer

§§ 74 - 117

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Patrik Hansson

Justerare

______________________________
Magnus Larsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 mars 2016 § 76-77
och
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 7 mars 2016 §§ 74-75,
78-117 intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare

Sign

Sign

Sign

Blad

5

Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 74
Information och föredragningar
1. Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling, föredras av
stadsarkitekt Hans Juhlin och projektchef Johan Stenér.
2. Utvecklingsplan för Örlogsstaden Karlskrona år 2016-2025, föredras av
näringslivsutvecklare Carl-Axel Ottosson.
3. Verksamhetsberättelse 2015 för kommunledningsförvaltningen/
kommunstyrelsen, föredras av kommundirektör Carl-Martin Lanér och
controller Malin Frej.
4. Redovisning av medarbetarenkät för kommunledningsförvaltningen
2015, föredras av kommundirektör Carl-Martin Lanér.
5. Årsbokslut 2015 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter,
föredras av redovisningschef Bengt Nilsson, controller Anna Fasth
Olsson och HR-chef Ewa Strömsten.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Karlskrona kommissionen
Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
Den valda
Akten

KS 2015/150 1.2.5

§ 75
Kommunala val
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Camilla Persson (V) till ledamot i Karlskrona kommissionen.

________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Styrelser/Nämnder
Kommunala bolag
Förvaltningar
Akten

KS 2016/386 1.3.1

§ 76
Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att fastställa Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade
verksamhet från och med den 1 mars 2016,
2. att Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet
ersätter tidigare Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade
verksamhet fastställda av kommunfullmäktige 20 oktober 2011, § 146,
samt
3. att anse paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet
Nu gällande policy samt riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet antogs av kommunfullmäktige i oktober 2011. Dessa
avser såväl de fall där kommunen är sponsor som de fall där kommunen är
mottagare av sponsring. Av policyn framgår definitionen av begreppet
sponsring, vad syftet med sponsringen är, gällande ramar samt
grundläggande villkor utifrån externt regelverk.
Riktlinjerna ska utgöra ett stöd vi all handläggning av sponsring och
innehåller villkoren för sponsring, avtal och uppföljning. Policyn och
riktlinjerna ska ses som en övergripande reglering som anger en
miniminivå där respektive nämnder eller bolag vid behov kan anta mer
detaljerade riktlinjer anpassade för aktuell verksamhet.
Kommunfullmäktige har i det beslut varigenom policy och riktlinjer
fastställdes delegerat till kommunstyrelsen att besluta om alla nödvändiga
förändringar av riktlinjerna.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/386 1.3.1

§ 76 (forts).
Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet
Ändringar
Något behov av att uppdatera Policy för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet föreligger inte. Däremot föreligger ett behov av att
förtydliga de fastställda riktlinjerna utifrån kommunstyrelsens övergripande
ansvar för kommunens utveckling. Vidare måste ”informationsavdelningen”
ändras till ”kommunikationsavdelningen”.
De ändringar som föreslås i Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet är följande:


Ett stycke har lagts till som förtydligar kommunstyrelsens möjlighet
att gå in och besluta om sponsring i de fall annan nämnd eller bolag
inte avser att sponsra den aktuella verksamheten, evenemanget
eller arrangemanget.



Medel för sådan sponsring tas ur reser som ligger under
kommunstyrelsen.



Ärenden avseende sådan sponsring bereds av kommunledningsförvaltningen.



Uppdatering har gjorts med anledning av att informationsavdelningen har ändrat namn till kommunikationsavdelningen.



Tidigare krav på att en kopia på avtal om sponsring ska skickas till
informations-/kommunikationsavdelningen stryks. Att kopia på
avtalet ska skickas till kommunikationsavdelningen framstår som
administrativt krävande och fyller ingen funktion då det enligt
riktlinjerna åligger respektive nämnd att följa upp avtalen och
utvärderar sponsorsamarbetet.



Riktlinjerna endast utgör minimiregler. Detta framgår av fastställd
policy men för tydlighets skull läggs en mening om detta till även i
riktlinjerna.

________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelning
Kommundirektör
Akten

KS 2016/383 1.2.3

§ 77
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. att fastställa uppdaterad Delegationsordning för kommunstyrelsen att
gälla från och med den 1 mars 2016,
2. att Delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad 2 juni 2015,
§ 166, ska uppföra att gälla, samt
3. att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att fastställa uppdaterad delegationsordning
för kommunstyrelsen, med tillägget att p. 1.17 ändras så att delegat istället
är kommunstyrelsens allmänna utskott att gälla fr.o.m. 1 mars 2016.
Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs (M) ändringsförslag.
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Camilla
Brunsbergs (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda allmänna
utskottets förslag röstar JA och den som vill biträda Camilla Brunsbergs
(M) ändringsyrkande röstar NEJ.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/383 1.2.3

§ 77 (forts).
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Christopher Larsson (SD), Börje Dovstad (L), Magnus Larsson (C),
Lisbeth Bengtsson (S) och Björn Nurhadi (SD).
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Billy Åkerström (KD) och Åsa Gyberg-Karlsson
(V).
Kommunstyrelsen beslutar med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster enligt
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag.
Reservation
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Emma Swahn-Nilsson
(M) och Billy Åkerström (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 februari 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Nu gällande delegationsordning behöver uppdateras.
Av nya ”Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommun” framgår att
kommunstyrelsen i det fall nämnd eller bolag avstår från att sponsra
verksamhet, evenemang eller arrangemang har möjlighet att beslut om
sponsring. För sådan sponsring gäller utöver de generella kriterierna enligt
fastställd policy att sponsringen ska anses viktig ur allmän eller näringslivspolitisk synpunkt. Medel för sådan sponsring finns i kommunstyrelsens
reserv. Sådana ärenden bereds av kommunledningsförvaltningen
För att sådana ärenden ska kunna hanteras på ett effektivt sätt föreslås
kommundirektören få delegation att besluta om sådan sponsring upp till
100 000 kronor.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Carlskrona Classic
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2738 10.10.4

§ 78
Ansökan om arrangemangsbidrag 2016 för Carlskrona Classic
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att lämna bidrag till Internationella kammarmusikfestivalen Carlskrona
Classic för år 2016 med 110 000 kronor, samt
2. att kostnaden tas ur kommunstyrelsens reserv för näringslivsinsatser.

Ärendet
Internationella kammarmusikfestivalen Carlskrona Classic ansöker om
medel för att genomföra arrangemang sommaren 2016. Festivalen ska
präglas av hög konstnärlig kvalitet och samla olika människor med olika
bakgrunder och åldrar med kulturen som mötesplats.
Festivalen är inne på sitt tredje år och syftar till att samverka med
internationella musiker och orkestrar som bidrar till den höga konstnärliga
kvalitén som ska prägla festivalen. Målet är att erbjuda fantastiska
konserter i vackra miljöer till invånare i regionen och sommarbesökare.
Carlskrona Classics vision är att växa som internationell och nationell
klassisk musikfestival och väcka intresse, inspirera och stimulera till en
hållbar utveckling. Marknadsföring kommer ske genom de
marknadsföringskanaler vi använt tidigare, sociala medier samt i
samverkan med Visit Karlskrona.
Carlskrona Classics verkar och arbetar ur ett jämställdhetsperspektiv, det
kan t.ex. handla om antalet kvinnliga och manliga artister under festivalen
och att både kvinnor och män finns representerade på marknadsföringsmaterial.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2738 10.10.4

§ 78 (forts).
Ansökan om arrangemangsbidrag 2016 för Carlskrona Classic
Carlskrona Classics har under 2015 erhållit bidrag från kultur- och
fritidsnämnden för att genomföra arrangemanget, men beloppen har inte
varit tillräckliga vilket riskerar att verksamheten framåt inte kan
genomföras.
Arrangemanget 2016 har beskrivits med verksamhetsplan och kalkyl.
Arrangemanget är uppskattat och det finns ett allmänt intresse att
genomföra det. Det profilerar kommunen och det ger ett viktigt bidrag till
lokala besöksnäringen inte minst på landsbygden i kommunen.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunrevisionen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/3115 1.8.1

§ 79
Svar på granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta svaret som sitt eget och översända det till Kommunrevisionen.

Ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut. Den syftar till att bedöma om och hur nämnder
och styrelser säkerställer att fullmäktiges beslut verkställs samt om det
finns ett ändamålsenligt system för återredovisning av genomförda
uppdrag.
Granskningen visar att det är låg andel av medborgarförslag och motioner
som besvaras inom ett år. Granskningen visar också att återredovisning av
beslut inte sker i önskvärd utsträckning. Revisionen anför att
kommunstyrelsen bör ta ett större ansvar och vidta åtgärder för att ärenden
ska hanteras i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Kommunrevisionen föreslår därför för kommunstyrelsens del.


Kommunstyrelsen bör utveckla avsnittet ”Beredning” samt avsnittet
”Förslag till beslut” i riktlinjer för ärendehantering i kommunens
samlade verksamhet.



Kommunstyrelsen bör revidera nuvarande arbetsordning så att den
innehåller föreskrifter om omfattning och former för återredovisning
av hur uppdraget verkställs.



Att berörda nämnder och fullmäktiges presidium besvarar
obesvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 januari 2016
lämnat yttrande och beslutsförslag.
________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/741 1.4.1

§ 80
Finansrapport december 2015 samt januari 2016 från Internbanken
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna föreliggande rapport från Internbanken avseende
december månad 2015, samt
2. att godkänna föreliggande rapport från Internbanken avseende januari
månad 2016.

Ärendet
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona
kommun” framgår att rapportering avseende den finansiella verksamheten
ska levereras till kommunstyrelsens allmänna utskott samt
kommunstyrelsens månatligen.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten
bedrivs inom de ramar för risktagande som kommunstyrelsen fastställt.
Rapporteringen ska på en aggregerad nivå visa bokförda värden och
förändringar av dessa avseende all upplåning och utlåning i kommunen.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

KS 2016/397 1.3.1

§ 81
Finansiella riktlinjer AB Karlskrona Moderbolag
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att överlämna förslag till oförändrad finansiell riktlinje för AB Karlskrona
Moderbolag.

Ärendet
Enligt Karlskrona kommuns finanspolicy skall Moderbolaget lämna förslag
till finansiell riktlinje till kommunstyrelsen.
Den finansiella riktlinjen är genomgången tillsammans med kommunens
finanschef och inget behov av att förändra riktlinjen har framkommit.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/676 4.6.2

§ 82
Projektering- och investeringstillstånd, del av Stortorget
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela projektering- och investeringstillstånd för del av Stortorget,
2. att utgift om 3,5 mnkr för omgestaltning av del av Stortorget ska täckas
inom drift- och servicenämndens investeringsbudget för stadsmiljö år 2016,
3. att - under förutsättning att kommunstyrelsen meddelar investeringstillstånd för omgestaltning av del av Stortorget – för år 2016 utöka drift- och
servicenämndens tilldelade budgetramar med upp till 91 000 kronor genom
ianspråktagande av dels kommunstyrelsens reserv för ökade
avskrivningskostnader dels finansförvaltningen att användas till
investeringens drift- och kapitalkostnader, samt
4. att - under förutsättning att kommunstyrelsen meddelar investeringstillstånd för omgestaltning av del av Stortorget – fr.o.m. år 2017 årligen
utöka drift- och servicenämndens tilldelade budgetramar med upp till
207 000 kronor genom ianspråktagande av dels kommunstyrelsens reserv
för ökade avskrivningskostnader dels finansförvaltningen att användas till
investeringens drift- och kapitalkostnader.

Ärendet
Drift- och servicenämnden beslöt den 26 januari 2016 § 7, att hos
kommunstyrelsen ansöka om projektering- och investeringstillstånd för del
av Stortorget. Nämnden begär samtidigt utökad budgetram för täckning av
ökade drift- och kapitalkostnader om på helår 207 000 kronor.
En del i stadsmiljöutvecklingen är omgestaltning av Stortorget. Omgestaltningen kommer att följa planen för Stortorget som togs fram 2010
och genomförs etappvis. Syftet med den första etappen är att skapa en
mötesplats för människor runt Karl XI-statyn på torget.
forts.
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/676 4.6.2

§ 82 (forts).
Projektering- och investeringstillstånd, del av Stortorget
Detta ska ske genom att ersätta planeringen med en stensatt trappa.
Planen är att ombyggnaderna ska utföras under våren 2016 och vara klara
senast i juli 2016. Såväl cityfastighetsägare samt den framtagna handelsutredningen pekar på att åtgärder på Stortorget är viktiga och ska
prioriteras.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Investeringen runt Karl XI-statyn är kalkylerad till 3,5 mnkr. Projektet
föreslås finansieras med 3,5 mnkr ur drift- och serviceförvaltningens
investeringsanslag för stadsmiljö år 2016. I kommunstyrelsens reserv för
avskrivningar samt finansförvaltningen finns medel avsatta för att kunna
täcka den av drift- och servicenämnden beräknade helårskostnaden om
207 000 kronor.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
Kommundirektören
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/110 4.5.1

§ 83
Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum (LKC)
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att utgift om 18 800 000 kronor för utbyggnad av Lyckeby kunskapscentrum, LKC, ska täckas med kunskapsnämndens investeringsbudget för
fastighetsverksamhet för år 2016 med 6 300 000 kronor och för år 2017
4 400 000 kronor samt med kommunstyrelsens reserv för investeringar för
år 2016 med 100 000 kronor och för år 2017 med 8 000 000 kronor,
2. att från år 2018 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för ökade
avskrivningskostnader, dels beräknad ram för finansförvaltningen med för
år 2018 maximalt 417 000 kronor och för år 2019 och framåt med maximalt
1 000 000 kronor och tilldelas kunskapsnämnden i utökad ram,
3. att i 2016 års budgetberedning hantera kunskapsnämndens
finansiering avseende hyreskostnader för Lyckeby kunskapscentrum –
LKC – om för år 2018 maximalt 208 000 kronor och för år 2019 och framåt
om maximalt 500 000 kronor,
4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för utbyggnad av LKC,
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa
denna investering,
6. att upphäva tidigare fattat beslut av kommunstyrelsen, § 8, 12 januari
2016 rörande ”Investeringstillstånd gällande behov av kompletterande
lokalutbyggnad för Lyckeby kunskapscentrum – LKC”,
7. att kunskapsnämnden i budgetberedningen avsätts tid för att redovisa
behovet av investeringar i nya verksamhetslokaler, samt
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/110 4.5.1

§ 83 (forts).
Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum (LKC)
8. att kommundirektören ges i uppdrag att i samband med hanteringen av
årsbokslut 2015 och överföring av investeringsmedel till år 2016 tillse att
kommunstyrelsens reserv återställs till 10 000 000 kronor.

Ärendet
Utifrån Skolöverenskommelsens beslut avvecklades Lyckebyskolans
fritidshems- och skolverksamhet. Skolan lades ner sommaren 2014 och
verksamheterna flyttade in i nyrenoverade lokaler på Vedebyskolan, vilket
då också ombildades till en F-9 skola. Det nya verksamhetsnamnet blev
Lyckeby Kunskapscentrum – LKC. Skolan byggdes om- och till för att
kunna serva både F-5 verksamheten från Lyckebyskolan och
Verköskolans årskurs 3, samt för 7-9 verksamheten för hela
Lyckebyområdet.
Beviljad budget om totalt 21,5 mnkr klarade inte av att lösa det totala
behovet av lokalyta utifrån elevprognosen, utan prutningar i lokalbehovet
blev nödvändigt. Med anledning av dessa prutningar av lokalytan,
samtidigt som elevgrupperna ökade, har LKC under de senaste två läsåren
fått göra tillfälliga och anpassade lösningar för att klara verksamheterna,
med bl.a. bussning av elever till andra lokaler, samt viss verksamhetsförändring. Trycket på befintliga lokaler har också varit stort, eftersom vissa
lokalfunktioner helt eller delvis saknats under de senaste åren.
För att lösa de befintliga lokalbehov som har identifierats och nu förtydligats, krävs en nybyggnadsyta av totalt 824 kvm, varav en ren
verksamhetsyta med 740 kvm och där resterande 84 kvm utgör yta för
entréer, kapprum och toaletter.
Nybyggnadsytorna fördelas enligt följande:


Matsal 100 platser med 100 kvm (40 kvm mer än tidigare plan)



Särskolan – 80 kvm fördelat på 3 rum (enligt tidigare plan)
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/110 4.5.1

§ 83 (forts).
Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum (LKC)


No-sal och grupprum – 80 kvm (enligt tidigare plan)



4 klassrum och 4 grupprum med flexibel planlösning – 280 kvm



Slöjdsal och Hem- och konsumentkunskapssal – 200 kvm



Entréer, kapprum och toaletter – 84 kvm

Tidplan för genomförande av utbyggnaden:


Tillfällig paviljong klar till höstterminen 2016, för en tidsbegränsad
lokallösning från höstterminen 2016 – 2018



Matsalen byggs till under hösten 2016



Utbyggnad av No-sal, klassrum med grupprum, särskolans lokalyta



Ny slöjdsal och sal för hem- och konsumentkunskap sker under 2017
och 2018



De tillfälliga paviljongerna avvecklas under 2018

Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kunskapsnämnden beslöt i september 2015 att under 2016 och 2017 göra
ytterligare utbyggnader av LKC, vilka dock inte kommer att genomföras.
Kommunstyrelsen fattade i januari beslut om att bifalla kunskapsnämndens
äskande rörande tidigare föreslagna utbyggnader. Detta beslut föreslår vi
nu att det ändras till förmån för de nu föreslagna åtgärderna då behoven
förändrats utifrån den verklighet och elevvolym som nu prognostiseras.
Utgiften för den nu föreslagna utbyggnaden beräknas totalt till 18,8 mnkr
och fördelas med 6,4 mnkr år 2016 och 12,4 mnkr år 2017. Årshyran för
utbyggnaden beräknas till cirka 1 500 tkr. Kunskapsnämnden har i sin
nuvarande investeringsbudget avsatt 6,3 mnkr år 2016 samt 4,4 mnkr år
2017 för utbyggnad av LKC.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/110 4.5.1

§ 83 (forts).
Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum (LKC)
Således saknar kunskapsnämnden investeringsmedel motsvarande
8 100 tkr (100 tkr år 2016 samt 8 000 tkr år 2017) för att kunna genomföra
föreslagen utbyggnad.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens reserv för
investeringar tas i anspråk för att kunna genomföra föreslagna
utbyggnader. Då kommunstyrelsens reserv för år 2017 uppgår till 10 mnkr
noterar kommunledningen att stora delar av reserven förbrukas med föreslagen åtgärd varför stor restriktivitet ska råda när överföring av ej igångsatta investeringsprojekt hanteras i årsbokslutet för år 2015.
Medel för investeringens kapitalkostnader motsvarande 1 mnkr finns
avsatta i kommunstyrelsens reserv för avskrivningar samt hos finansförvaltningen. Finansieringen av tillkommande hyreskostnad om på helår
500 tkr föreslås hänskjutas till budgetberedningen.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Akten

KS 2016/110 4.5.1

§ 84
Lokalbehovsanalys och förslag till lösning av lokalbristen för
Lyckeby Kunskapscentrum, LKC, för läsåret 2016/2017
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att - under förutsättning att paviljong förhyrs i Lyckeby
Kunskapscentrum – för år 2016 tillföra kunskapsnämnden 4 345 000
kronor genom att i anspråkta kommunstyrelsens reserv för tillfälligt stöd för
flyktinger med 4 345 000 kronor, samt
2. att - under förutsättning att paviljongen förhyrs i Lyckeby
Kunskapscentrum – till 2016 års budgetberedning hänskjuta
kunskapsnämndens begäran om ökade driftsmedel för år 2017 med
1 571 000 kronor och för år 2018 med 885 kronor.

Ärendet
Lyckeby Kunskapscentrum – LKC - har dragits med brist på lokaler under
de senast två läsåren. Genomförd utbyggnad av LKC har inte löst alla
lokalproblem. Befintliga lokaler kommer inte heller att räcka till från läsåret
2016/2017.
För att lösa kommande lokalbehov för skolan föreslås en snabb lösning, i
form av en tillfällig förhyrning av paviljong, färdig att tas i bruk i början av
augusti 2016.
Genom att hyra paviljong finns möjlighet att lösa det uppkomna problemet i
avvaktan på en mer långsiktig och hållbar lösning. I etableringsförslaget
föreslås att paviljongen placeras på lämplig plats på planen vid
Vedebyhallen. Hänsyn vid placering bl.a. att tas till den kommande
byggnationen av ny idrottshall intill Vedebyhallen och skolans entréväg. De
tillfälliga undervisningslokalerna, som kan vara möjliga att hyra (dock med
tidsbegränsat bygglov) är en tvåplansbyggnad med total area om cirka
900 kvm.
forts.
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Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

24

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/110 4.5.1

§ 84 (forts).
Lokalbehovsanalys och förslag till lösning av lokalbristen för
Lyckeby Kunskapscentrum, LKC, för läsåret 2016/2017
Det kommer att finnas totalt 6 klassrum, toaletter och kapprum. Då skolan
idag saknar tillräckligt med utrymme både vad gäller klassrum och
grupprum och att både elev- och klassantalet ökar, menar
kunskapsförvaltningen, att angivet antal klassrum behövs för att den
dagliga verksamheten skall kunna fungera.
Den redovisade elevprognosen i tabellen nedan grundar sig på LKC:s
faktiska elevsiffror per 8 december 2015 och inkluderar särskolans
nuvarande omfattning. En ökad elevtillströmning såväl utifrån flera elever i
särskolan än dagens 30 elever, liksom en ökning av tillströmningen av
nyanlända, eller högre elevtillströmning än prognostiserad beaktas inte i
nedanstående elevprognos. Verksamheten beräknar att elevtillströmningen
till årskurs 7-9 kommer att öka med omkring 30 elever per läsår de
närmaste 3-4 åren, vilket då skulle ge en större elevvolym än redovisad
elevprognos.
Årskurs Läsår
15/16
F
15
1
19
2
24
3
38
4
43
5
45
6
41
Totalt
225

16/17
17
15
19
38
38
43
45
215

17/18
11
17
15
29
38
38
43
191

18/19
23
11
17
34
29
38
38
190

19/20
16
23
11
28
34
29
38
179

Årskurs Läsår
15/16
7
111
8
96
9
89
Totalt
296

16/17
127
111
96
334

17/18
112
127
111
350

18/19
127
112
127
366

19/20
109
127
112
348

forts.
Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/110 4.5.1

§ 84 (forts).
Lokalbehovsanalys och förslag till lösning av lokalbristen för
Lyckeby Kunskapscentrum, LKC, för läsåret 2016/2017
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen ifrågasätter inte fackmännens prognos av
antalet elever och med anledning av det behovet av paviljong utan inriktar
sig på att finna en finansieringslösning av nämndens ökade kostnader
under åren 2016 t.o.m. år 2018.
Kommunledningsförvaltningen vill dock understryka att det är av yttersta
vikt att nämnden innan äskande görs av ytterligare medel noga har uttömt
möjligheten att finna finansieringslösning inom redan tilldelade ramar. Då
kommunledningen får anta så har gjorts i detta ärende föreslås kommunstyrelsens reserv för tillfälligt stöd för flyktingar tas i anspråk för att hantera
ökade kostnader under år 2016. Reserven bedöms kunna tas i anspråk då
kommunen det senaste året, med anledning av flyktinginvandringen, tagit
emot ett stort antal barn med rätt till skolundervisning. Nämndens ökade
kostnader under åren 2017 och 2018 hänskjuts till kommande budgetberedning.
Förhyrning av paviljonger under 2 år klassificeras inte som investering,
eftersom innehavandetiden är för kort. Minimum för klassificering som
investering är minst 3 år. Detta innebär att driftkostnaderna tillfälligt ökar
för kunskapsnämnden med nedan angivna belopp.
Driftkostnad modul
Etableringskostnad
Modul hyra under 2 år
Driftkostnader värme, vatten
Totalt per år 2016-2018

_________

Sign

Sign

Sign

2016
3 460 000
685 850
200 000
4 345 850

2017
0
1 371 700
200 000
1 571 700

2018
0
685 850
200 000
885 850

Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/3128 4.5.1

§ 85
Förändring av förskolelokaler på Gullberna
Kommunstyrelsen beslutar
1. att avslå kunskapsnämndens begäran om att förhyra nya och
ombyggda lokaler för förskolorna på Gullberna,
2. att avslå kunskapsnämndens begäran om 290 000 kronor för ökade
matkostnader,
3. att avslå kunskapsnämndens begäran om 350 000 kronor för
inventarier till förskolorna,
4. att avslå kunskapsnämndens begäran om 250 000 kronor för
inventarier till tillagningskök, samt
5. att avslå kunskapsnämndens begäran om 570 000 kronor för ökade
hyreskostnader för reservlokal.

Jäv
Elina Gustafsson anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på att-sats nr 6, som lyder att
hänskjuta till 2016 års budgetberedning att hantera behovet av ett nytt
HVB-hem för ensamkommande barn samt förändring av förskolelokaler på
Gullberna.
Propositions och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag på att-sats nr
6 mot Camilla Brunsbergs (M) avslagsyrkande på att-sats nr 6 och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Brunsbergs (M)
avslagsyrkande på nr att-sats 6.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/3128 4.5.1

§ 85 (forts).
Förändring av förskolelokaler på Gullberna
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 februari 2016 tillstyrkt
förslaget.
Ärendet
Kunskapsnämnden beslöt den 17 december 2015, § 160, att hos
kommunstyrelsen ansöka om utökad investeringsram för inventarier om
600 tkr samt utökad ram om på helår 860 tkr för tillkommande driftskostnader.
Bakgrunden till äskandet är ett förslag som innebär att de två kommunala
förskolor som idag finns på Gullbernaområdet slås samman till en enda
förskola. Den ena av de två befintliga förskolorna byggs om till en förskola
med sex avdelningar vilket innebär att sex kommunala förskoleavdelningar
i området samlas i en fastighet.
Den förskola som lämnas består av två våningar. Våning två föreslås göras
om till ett HVB-hem med plats för 14 ensamkommande barn samtidigt som
våning ett lämnas tom men behålls tills vidare som reservlokal. Förslaget
är framtaget i samråd med drift- och serviceförvaltningen samt
socialförvaltningen. Samtliga lokaler som omnämns ägs av Klövern AB.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ovan nämnd förslag innebär
en årlig merkostnad om cirka 950 tkr (inklusive kapitalkostnader för
nödvändiga investeringar) och att det är en merkostnad som av
kunskapsnämnden bedöms endast kunna hanteras genom tillskjutning av
ytterligare medel. Förvaltningen har tillfrågats om huruvida en hänskjutning
av ärendet till årets budgetberedning skulle innebära svårigheter för
verksamheten och då fått till svar att så inte är fallet.
Behovet av HVB-hem för ensamkommande barn är i dagsläget mycket
svårbedömt och kommunen har idag platser till förfogande via privataktör
som inte används. Med anledning av detta föreslås behovet av ett nytt
HVB-hem hänskjutas till 2016 års budgetberedning.
_________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Controller kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Utveckling i Karlskrona AB
Akten

KS 2016/1263 1.11.1

§ 86
Skärgårdsfesten 2016
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att utöka kommunstyrelsens budgetram med 3 mnkr för år 2016 som
finansiering till Karlskrona Skärgårdsfest, samt
2. att finansiera denna utökning med att ianspråkta 3 mnkr för år 2016
från kommunstyrelsens resurs för utveckling.

Ärendet
Karlskrona Skärgårdsfest har under sina tre uppstartsår påvisat positiv
utveckling gällande samfinansiering och partnerskap. De budgetramar som
bolagets styrelse beslutat om har hållits och under 2015 uppnåddes
balansomslutning på strax över 6 miljoner kronor vilket innebär att övriga
intäkter redan efter två år nästintill uppnår den summa Karlskrona kommun
investerat i Karlskrona Skärgårdsfest.
Övergripande siffror från årets festplatser och programpunkter samt
resultat från besökarenkäten redovisar ett ökat antal besökare och positiva
resultat för hela besöksnäringen.
Omfattning
Även inför 2016 fokuserar Karlskrona Skärgårdsfest på att öppna upp
skärgården ännu mer. De senaste årens satsning på sex festdagar har
fallit mycket väl ut. Ändringen från tre dagar resulterade i starkare
hävstång på investerade medel samt tydligare och enklare marknadsföring
av programmet. Det motverkade även konkurrensen mellan olika
festplatser och gav högre kapacitet på attraktiva programpunkter.
Utmaningen ligger även fortsättningsvis i att skapa god infrastruktur kring
skärgårdsprogrammet. Med fokus på kreativa lösningar och gränsöverskridande samarbeten fortsätter vi utveckla festens program.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/1263 1.11.1

§ 86 (forts).
Skärgårdsfesten 2016
Finansiering och långsiktighet
Vi presenterar under våren 2015 inriktningen för finansiering och
partnerskap under rubriken ”Hela Karlskrona ställer sig bakom” i foldern
”Karlskrona_skargardsfest_beslutsunderlag. Fler företag har klivit in som
nya sponsorer under gångna året, däribland Holmgrens Bil och
McDonalds. Omkring 15 företag anslöt sig även till 1680-paketet och en
rad nya partners som ställer upp med andra värden än ekonomiska
transaktioner i monetära medel har säkrats. Exempel på det sistnämnda är
marknadsföringspartners, biljettsystem och byggnation i ställningar och
staket. Inför 2016 fortsätter arbetet med 1680-paketet där ökat samarbete
med Karlskrona City och Karlskrona Företags- och Hantverksförening är
två viktiga insatser. Här finns stark potential då paketets omfattning är
möjlig för företag av alla storlekar.
Under tidig vår 2016 måste även styrelsen besluta om Karlskrona Skärgårdsfests framtid.
Säkerhet och riskhantering
Karlskrona Skärgårdsfest fortsätter vara ett föredöme i sydöstra Sverige i
allmänhet och Blekinge i synnerhet gällande besökares trygghet och
antalet rapporterade fall hos myndigheterna. Närpolischefen i Blekinge
hyllade även i år festen som en stor framgång. Säkerhetsgruppen som
innefattar representanter från festorganisationen, Polisen, Räddningstjänsten, vaktbolag, Landstinget och Karlskrona kommun har under 2015
tydliggjort strukturen för samverkan och arbetet mycket framgångsrikt.
Även väderaspakterna, som alltid innebär en risk vid sommarevenemang,
har visat sig från sin bästa sida under de första åren vilket gör att
förhandlingsläget med näringslivet inför 2016 är fördelaktigt. Detta understryker vikten av långsiktighet.
Hantering under 2016
Av ”Budget 2016 och planer för 2017-2018” som beslutades av kommunfullmäktige den 17 juni 2015 framgår att Utveckling i Karlskrona AB ska
arrangera Skärgårdsfesten.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/1263 1.11.1

§ 86 (forts).
Skärgårdsfesten 2016
Utveckling i Karlskrona AB har under ett flertal år erhållit aktieägartillskott
från Karlskrona kommun. Detta aktieägartillskott har använts för att
finansiera ett flertal verksamheter i Utveckling i Karlskrona AB, bland annat
Skärgårdsfesten. Skatteverket driver för närvarande en process mot
Utveckling i Karlskrona AB och anför att erhållet aktieägartillskott ska ses
som ersättning för utförda tjänster mot kommunen. Utveckling i Karlskrona
AB delar inte Skatteverkets uppfattning men föreslår i detta läge (i väntan
på att domstolen ska avgöra frågan) att kommunens finansiering sker
genom at en faktura om 3 mnkr ställs ut från Utveckling i Karlskrona AB
avseende 2016. I enlighet med Skatteverkets inställning kommer moms att
utgå.
Kommunens finansiering av kostnaden behöver ske genom att ianspråkta
3 mnkr från kommunstyrelsens resurs för utveckling och att den överförs till
kommunledningsförvaltningen.
Beskrivning av Karlskrona Skärgårdsfest är inhämtad från VD i Utveckling i
Karlskrona AB.
________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Näringsdepartementet
Akten

KS 2015/3219 1.9.1

§ 87
Svar på remiss. Bättre samarbete mellan stat och kommun vid
planering för byggande, SOU 2015:109
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet såsom sitt eget och översända det till regeringen.

Ärendet
Karlskrona kommun har utsetts som remissinstans för ovanstående
utredning. Ärendet har beretts av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, i samråd med
kommunledningsförvaltningens planeringsavdelning.
Utredaren har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som syftar till
att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och antalet
kommunala markanvisningar. Genom tilläggsdirektiv utvidgades uppdraget
till att även omfatta frågor om bl.a. vilka möjligheter kommunen ska ha att
ställa detaljerade krav i en detaljplan, förutsättningar för en bättre
kommunal planberedskap samt behovet av effektivisering av de statliga
myndigheternas – särskilt länsstyrelsernas medverkan i plan- och
byggprocessen och tidsåtgången för denna.
I uppdraget ingick en inventering och analys av olika kommuners hinder
och incitament avseende planläggning.
Uppdraget är uppdelat i fyra delar.


Utred förutsättningarna för aktiv planläggning i kommunerna



Utreda förbättringar i detaljplaneprocessen och statliga
myndigheters roll i denna



Överväga begränsningar i kommunernas möjligheter att ställa krav i
detaljplanerna



Öka aktiviteten i kommunens markanvisningar
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/3219 1.9.1

§ 87 (forts).
Svar på remiss. Bättre samarbete mellan stat och kommun vid
planering för byggande, SOU 2015:109
En kort beskrivning av de delar av utredningen som är särskilt intressanta,
samt de slutsatser utredaren dragit i dessa, följt av Karlskrona kommuns
kommentarer till densamma finns i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 4 februari 2016. De avsnitt som bedöms som
särskilt intressanta för en ökad bostadsplanering, alternativt de delar där
kommunen har ytterligare synpunkter att tillföra, redogörs. De delar som
lämnas utan kommentar tillstyrks av Karlskrona kommun utan vidare
kommentarer.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 4 februari
2016 lämnat yttrande och beslutsförslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Revisionen
Akten

KS 2015/744 1.4.1

§ 88
Verksamhetsberättelse 2015 för kommunledningsförvaltningen/
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att godkänna verksamhetsberättelse förår 2015,
2. att under rubriken Omvärldsanalys och årets händelse sidan 4 första
meningen ändras till: Det har skett en ökad inflyttning till Karlskrona och
befolkningen har ökat betydligt mer 2015 än vad vi sett något år de
senaste 30 åren. Samtidigt ser vi att rörligheten ökar, vi ser en ökning av
människor på flykt som söker sig till Sverige och som innebär att det ställs
nya krav på de varor, produkter, tjänster och arbetstillfällen som erbjuds av
till exempel kommunen, samt
3. att lämna verksamhetsberättelsen för år 2015 till Revisionen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
4. att det negativa resultatet om -3,4 mnkr, inte ska överföras till år 2016.

Yrkande
Chatarina Holmberg (S) yrkar att under rubriken Omvärldsanalys och årets
händelse sidan 4 första meningen ändras till: Det har skett en ökad
inflyttning till Karlskrona och befolkningen har ökat betydligt mer 2015 än
vad vi sett något år de senaste 30 åren. Samtidigt ser vi att rörligheten
ökar, vi ser en ökning av människor på flykt som söker sig till Sverige och
som innebär att det ställs nya krav på de varor, produkter, tjänster och
arbetstillfällen som erbjuds av till exempel kommunen.
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på Chatarina Holmbergs (S)
ändringsyrkande.
forts.
Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/744 1.4.1

§ 88 (forts).
Verksamhetsberättelse 2015 för kommunledningsförvaltningen/
kommunstyrelsen
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar bifall på Chatarina Holmbergs (S)
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S)
ändringsyrkande mot Camilla Brunsbergs avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Chatarina Holmbergs (S)
ändringsyrkande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 februari 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Kommundirektör Carl-Martin Lanér och controller Malin Freij föredrar
ärendet.
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed 2015 års verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen för handläggning.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen redovisar en avvikelse
mot budget för verksamheterna 2015 med +4,1 mnkr exklusive sparbeting.
I de fall sparbetingen inte uppfylls i sin helhet kommer de att påverka
kommunstyrelsens utfall. Sparbetingen uppgår till 12,8 mnkr. De är inte
utfördelade till förvaltningarna och påverkar därmed utfallet. Avvikelsen för
sparbeting uppgår till -7,5 mnkr.
_________
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Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/776 1.5.2

§ 89
Redovisning av medarbetarenkät för kommunledningsförvaltningen
2015
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna redovisningen av kommunledningsförvaltningens medarbetarenkät för 2015.

Ärendet
Kommundirektör Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Svarsfrekvensen för medarbetarenkäten som genomfördes i november
2015 ligger kvar på samma nivå som tidigare med 90 %. Enkäten är
utskickad till cirka 100 individer.
De två frågor där flest medarbetare svarar positivt var:
-

Mitt arbete känns meningsfullt, snitt 4,48

-

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, snitt 4,33

De två frågor där flest medarbetare svarar negativt var:
-

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, snitt 3,08

-

Jag hinner oftast med mina arbetsuppgifter inom ramen för min
arbetstid, snitt 3,29

Handlingsplanen skall upprättas av varje enskild grupp tillsammans med
sin chef för att förbättra de områden som upplevs som mest negativa.
________
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/979 1.4.1

§ 90
Komplettering av intern kontroll 2016 till verksamhetsplan/internbudget 2016 och planer 2017-2018
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna intern kontrollplan för 2016.

Ärendet
I dokumentet Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun, beslutat av
kommunfullmäktige 28 maj 2009, § 103, framgår bland annat tidpunkter för
beslut och rapportering av intern kontroll. Senast i februari varje år ska
nämnder/styrelser anta en särskild plan. Rapportering av uppföljningen ska
ske i samband med årsbokslutet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 10 februari 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetschef
Akten

KS 2016/979 1.4.1

§ 91
Verksamhetsplan 2016 för Trygghet och säkerhet
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för område
Trygghet och säkerhet.

Ärendet
Verksamhetsplan 2016 för Trygghet och säkerhet kompletterar kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för innevarande år.
Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan/internbudget
godkänndes av kommunstyrelsen 24 november 2015, § 367.
_________
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Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Utveckling i Karlskrona AB
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/1264 1.6.2

§ 92
Utvecklingsplan för Örlogsstaden Karlskrona år 2016-2025
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta utvecklingsplanen för Örlogsstaden Karlskrona år 2016-2025,
2. att finansieringen på 333 000 kronor för 2016 finansieras från
kommunstyrelsens reserv för näringslivsutveckling, samt
3. att finansieringen från år 2017 behandlas i budgetberedningen.

Ärendet
Näringslivsutvecklare Carl-Axel Ottosson föredrar ärendet.
1998 utnämndes Örlogsstaden Karlskrona till världsarv av UNESCO.
Stadens unika värden ska matchas av hållbar besöksmålsutveckling med
fokus på kvalitet i besökarens upplevelse.
Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket och Karlskrona kommun äger
de flesta av Karlskronas militärhistoriska besöksmål. I samråd med
Utveckling i Karlskrona AB har vi nu för första gången enats kring en
gemensam långsiktig utvecklingsplan.
Planen syftar till att tillvarata potentialen hos 18 särpräglade besöksmål,
t.ex. fort, kastell, batteri, krut- och våghus, befästningstorn, ammunitionsfabrik, skyddsrum, stenhuggeri, transportväg, fyrplats, badhus.
Utvecklingsplanen är vårt gemensamma redskap i vårt långsiktiga
utvecklingsarbete.
Den omfattar de syften och mål vi delar, valda utvecklingsområden och de
insatser som krävs för att uppnå syfte och mål. En utvecklingsgrupp
ansvara för planens genomförande, årlig avstämning, utvärdering och
justering. För att nå maximal effekt prioriterar de löpande insatser utifrån
givna mål, status, horisontella perspektiv, omvärldsfaktorer och resurser.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/1264 1.6.2

§ 92 (forts).
Utvecklingsplan för Örlogsstaden Karlskrona år 2016-2025
Utvecklingsplanen syftar till att uppnå nio gemensamma långsiktiga
målsättningar och totalt kommer tolv insatser att genomföras under
perioden 2016-2025.
Finansiering
För att öka den externa medfinansieringen kommer lämpliga aktörer att
bjudas in att samverka och medfinansiera utvecklingsplanens insatser. För
att möjliggöra detta så tillför varje part årligen minst 333 000 kronor till
planens gemensamma insatser.
Tillsammans tillför därmed Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket och
Karlskrona kommun åren 2016-2025 minst 10 miljoner kronor för
utvecklingsplanens genomförande. Utöver dessa medel, tillför respektive
part egna eller externa resurser för insatser på egna berörda besöksmål.

________

Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Region Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/3180 4.9.3

§ 93
Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2016/2017
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela Region Blekinge att inte handla upp linje 125 Sommarbussen för trafikåret 2016/2017, samt
2. att föreslå Region Blekinge att i möjligaste mån anpassa nuvarande
busstrafik till båttrafiken till och från Torhamn.

Ärendet
Karlskrona kommun har i skrivelse den 19 december 2015 från Region
Blekinge/Blekingetrafiken erhållit förslag om tilläggstrafik för trafikåret
2016/2017 (20 juni 2016 – 18 juni 2017).
Karlskrona kommun har tidigare avgivit yttrande över förslaget genom
kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2016, § 50, utom i den del som
avser linje 125, Sommarbussen Jämjö – Torhamn – Kristianopel –
Fågelmara.
Linjen kördes första gången sommaren 2015 på uppdrag av Karlskrona
kommun. Linjen trafikerades dagligen med två turer i vardera riktning
under perioden 27 juni – 2 augusti. Linjen var avsedd främst för turisttrafik
och finansierades via den s.k. skärgårdsmiljonen. Resandet blev 2,5
resande per tur i snitt. För trafikåret 2016/2017 beräknas kostnaden till
cirka 158 tkr. Då trafiken bedrivs under perioden 27 juni – 2 augusti
belastar hela kostnaden budgetåret 2016.
Synpunkter
Med ett genomsnittligt resande på linje 125 med 2,5 passagerare är det
enligt kommunledningsförvaltningen inte försvarbart att fortsätta med
trafiken.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/3180 4.9.3

§ 93 (forts).
Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2016/2017
Även på delen Kristianopel - Fågelmara var det färre än 3 resande i snitt
per tur.
När det gäller den ordinarie busstrafiken mellan Torhamn och Jämjö så
finns det 8 resmöjligheter i vardera riktningen på vardagar med 3-4
resenärer/tur. Under lördag och söndag finns ingen busstrafik. Från Region
Blekinges sida bedömer man att trafikutbudget är väl anpassat till
efterfrågan. Kommunledningsförvaltningen föreslår dock att Region
Blekinge i möjligaste mån anpassar nuvarande busstrafik till båttrafiken till
och från Torhamn.
________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2109 10.10.3

§ 94
Bidrag till landsbygds- och skärgårdsutveckling från landsbygds- och
skärgårdsmiljonen
Kommunstyrelsen beslutar
1. att kostnaderna om sammanlagt 593 020 kronor för de sexton projekten
ska täckas med delar av de för år 2016 särskilt avsatta medlen för
landsbygds- och skärgårdsutvecklingen, den s.k. landsbygds- och
skärgårdsmiljonen, samt
2. att avslå ansökan nummer 12 från Jämjö Folketshus.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på ansökan nummer 12 från Jämjö
Folketshus.
Magnus Larsson (C) yrkar på bifall till Camilla Brunsbergs (M)
avslagsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag på ansökan
nr 12 mot Camilla Brunsbergs (M) avslagsyrkande på ansökan nr 12 och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Brunsbergs (M)
ändringsyrkande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 februari 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
I kommunens budget för 2016 finns en miljon kronor för landsbygds- och
skärgårdsutveckling genom den s.k. landsbygds- och skärgårdsmiljonen.
Syftet är att dessa medel ska användas för att göra skärgården än mer
attraktiv och tillgänglig.
forts.

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2109 10.10.3

§ 94 (forts).
Bidrag till landsbygds- och skärgårdsutveckling från landsbygds- och
skärgårdsmiljonen
Skärgården ska marknadsföras så att fler väljer att besöka, bosätta sig i
och uppleva Karlskrona.
Projekten kan omfatta förbättrade kommunikationer, åtgärder i hamnar,
toaletter, avfallshantering, röjning på öarna m.m.
En arbetsgrupp för hantering av ansökningar till landsbygds- och
skärgårdsmiljonen arbetar under ledning av kommunalråd Magnus Larsson
tillsammans med tjänstemän från kommunledningsförvaltningen, drift- och
serviceförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
Utveckling i Karlskrona AB.
Vid sista ansökningsdagen den 30 november 2015 hade det inkommit
totalt 27 stycken ansökningar. Ansökningarna bereds för närvarande i
arbetsgruppen och kommer att lyftas upp för beslut i kommunstyrelsen
under våren.
Kommunledningsförvaltningen, Arbetsgruppen för landsbygds- och
skärgårdsmiljonen har med skrivelse den 2 februari 2016 lämnat yttrande
och förslag till beslut.
_________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/657 1.3.1

§ 95
Taxor för idrotts- och fritidsanläggningar
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor för idrotts- och fritidsanläggningar enligt upprättat
förslag.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på förändrade taxor
för idrotts- och fritidsanläggningar. En justering av gällande taxor har inte
gjorts sedan 2007 och förändringar i anläggningsbeståndet har visat på
behovet av revidering.
Kommunfullmäktige återremitterade kultur- och fritidsnämndens förslag till
ändrade taxor vid sammanträdet den 3 juni 2015, § 95, med yrkande att ”ta
fram förslag på höjda avgifter för vuxna och kommersiella aktörer istället
för att höja avgifterna för barn och unga. I beredningen av taxor och
avgifter måste det tydliggöras vilken åldersgräns det är som gäller,
eftersom bidragsnormen har justerats åldersmässigt till 7-25 år”.
Reviderat förslag innehåller en oförändrad taxa för barn och unga
(0-20 år) och en höjning av vuxentaxan med 20 kronor/timme för både
föreningar samt privata/kommersiella aktörer. Intäkten syftar till att klara av
de ökade kostnaderna relaterat till drift och skötsel av anläggningarna
inom framförallt städ.
Taxor för barn- och ungdomsverksamhet (0-20 år) samt handikapporganisationer föreslås bli oförändrade för att fortsatt gynna och stimulera
aktiviteter för denna grupp.
Barnkonventionens definition på barn: ”ett barn är varje människa under
18 år”.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/657 1.3.1

§ 95 (forts).
Taxor för idrotts- och fritidsanläggningar
Idrotten vill, RF:s idédokument, skiljer på barn/ungdomsidrott och vuxenidrott enligt följande: ”Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.
Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12 års ålder. Med
ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser
vi idrott för dem som är över 20 år”.
Med anledning av detta föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att
ungdomstaxan fortfarande ska omfattas av 0-20 år istället för att följa
verksamhetsbidragets inriktning 7-25 år.
Verksamhetsbidraget syftar till att ge goda ekonomiska förutsättningar för
föreningar att bedriva barn och ungdomsverksamhet. På så sätt möjliggörs
en rik och aktiv fritid för Karlskrona kommuns barn och unga samt
personer med funktionsnedsättning. Anledningen till att åldern för verksamhetsbidraget höjdes från 20 år till 25 år var för att stimulera och uppmuntra
föreningarna till en verksamhet som innebär att människor väljer att idrotta
längre.
Vid sidan av kontantstödet (verksamhetsbidrag m.m.) erhåller föreningslivet i Karlskrona kommun ett indirekt stöd i form av tillgången till
subventionerade lokaler och anläggningar. Detta stöd går till den del av
föreningslivet som bokar tider via kultur- och fritidsförvaltningen. Inte minst
gäller detta idrottsanläggningar där föreningar använder stora delar av den
tillgängliga tiden. Även om anläggningarna används för skolans
verksamhet och av allmänheten är den totala lokalsubventionen till
föreningslivet betydande.
Taxor för lokaler och anläggningar
En höjning med 20 kronor/timme har föreslagits för både föreningar och
kommersiella aktörer. De justeringar och förtydliganden som i övrigt har
gjorts presenteras nedan.
-

Sign

Uppdelning mellan fullmått och mindre idrottshallar. De idrottshallar
som inte är fullmått (40 x 20 m) har tilldelats en lägre taxa än de
idrottshallar som är fullmått.
forts.

Sign

Sign
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KS 2016/657 1.3.1

§ 95 (forts).
Taxor för idrotts- och fritidsanläggningar
-

Rosenholmshallen har tillkommit. Hästö IF hade tidigare skötsel och
uthyrning av hallen enligt avtal men där nu kommunen tagit över detta.

-

Bland idrottsplatser/fotbollsplaner har det gjorts en uppdelning mellan
A-plan, B-plan och C-plan. Förslag av taxa grundar sig på kvalitet och
planens storlek.

-

Konstgräset – tidigare fanns två olika säsongsbaserade taxor vilket nu
har justerats till samma taxa året runt. Justeringen innebär framförallt
en sänkt timtaxa för barn och ungdom.

-

Likvärdig timtaxa för samlingslokalerna.

-

Justerad höjning för arrangemang – höjning syftar bland annat till att
täcka städkostnader, personal m.m.

________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/593 1.3.1

§ 96
Revidering av Ledningsplan vid kriser och extraordinarie händelser
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna revideringen av Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser, samt
2. att upphäva Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser
antagen 20 september 2012.

Ärendet
Varje kommun ska enligt lagen, 2006:544, om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap upprätta en plan för hantering av extraordinära händelser.
Med en extraordinär händelse avses en situation som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma
insatser av en kommun eller landsting.
Planen beskriver övergripande hur Karlskrona kommuns krisledningsarbete fungerar vid kriser och extraordinära händelser och utgör ramarna
för organisationens samlade krisberedskap.
Ledningsplanen med tillhörande bilagor skall revideras minst en gång per
mandatperiod.
_________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/594 1.3.1

§ 97
Revidering av Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna revideringen av Reglemente för Karlskrona kommuns
krisledningsnämnd, samt
2. att upphäva Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd
antaget av kommunfullmäktige 20 december 2007.

Ärendet
I kommunen ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under
extraordinära händelser i fredstid. Närmare bestämmelser finns i lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, 2006:544.
Krisledningsnämnden utgörs av de personer och ersättare som ingår i
kommunstyrelsens allmänna utskott. Detta reglemente utgör styrdokument
för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap.
Reglementet ska revideras minst engång varje mandatperiod.
_________
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Sign

Sign

Blad

48

Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1027 3.9.1

§ 98
Ansökan om permutation – Stiftelsen John Jeansons stiftelse
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av John Jeansons
stiftelse så att både kapital och avkastning får användas till utdelning, samt
2. att ekonomichef och kommunjurist bemyndigas var för sig att företräda
kommunfullmäktige i permutationsärendet, underteckna ansökningshandlingar och också återkalla ansökan alternativt justera ansökan under
handläggningens gång för det fall Kammarkollegiet påtalar att justering bör
göras.

Ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen anlitat
en extern konsult (PwC) för översyn av de stiftelser som förvaltas av
Karlskrona kommun.
Konsulten har gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka
möjligheter som finns för permutation, (d.v.s. att ansöka hos Kammarkollegiet om att ändra en föreskrift i stiftelseförordnandet/stadgarna) eller
avslut. Genomgången visar att det för rubricerad stiftelse finns möjlighet att
hos Kammarkollegiet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så
att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir
möjligt. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning.
Kommunstyrelsen fattade den 1 september 2015, § 277, beslut i enligt
med ovanstående. Kammarkollegiet har därefter uppmärksammat att för
den aktuella stiftelsen framgår av stadgarna att beslut ska fattas av
kommunfullmäktige. För att kunna fullfölja den ansökan som lämnats till
Kammarkollegiet krävs därför att kommunfullmäktige fattar beslut enligt
förslag.
_________
Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/558 4.5.1

§ 99
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2016 med 11 300 000 kronor avseende investeringar i Tullskolan,
2. att täcka denna utökning genom
a) omdisponering av 1 500 000 kronor från kommunstyrelsens
investeringsreserv för år 2016,
b) överföring av kunskapsnämndens del av kvarvarande investeringsmedel avseende fastighetsverksamhet för år 2015 om 1 800 000 kronor
till kunskapsnämndens investeringsverksamhet avseende fastighetsverksamhet för år 2016,
c) 8 000 000 kronor av den till kunskapsnämnden beslutade
ramförstärkningen, kommunfullmäktige 28 januari 2016 § 37
3. att dessutom omdisponera 1 500 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2017 till
kommunstyrelsens investeringsram för samma år samt
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
4. att från år 2017 tillkommande kapitalkostnader om maximalt
74 000 kronor till följd av denna investering ska täckas av dels
kommunstyrelsens reserv för avskrivningar, dels beräknad ram för finansförvaltningen,
forts.

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN
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KS 2016/558 4.5.1

§ 99 (forts).
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
5. att från år 2018 tillkommande kapitalkostnader om 177 000 kronor till
följd av denna investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för
avskrivningar, dels beräknad ram för finansförvaltningen,
6. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för tillbyggnad av Fyran och matsalen i Tullskolan,
7. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa
denna investering,
8. att i 2016 års budgetberedning hantera kunskapsnämndens
finansiering avseende hyreskostnader för Tullskolan om på helår maximalt
710 000 kronor, samt
9. att attsats 4, 5, 6, 7 och 8 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om investeringsutgift för tillbyggnad av Tullskolan om
11 300 000 kronor samt dess förslag till finansiering.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Billy Åkerström (KD) yrkar på bifall till Camilla Brunsbergs (M)
avslagsyrkande.
Chatarina Holmberg (S) och Christopher Larsson (SD) yrkar på bifall till
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna utskotts
förslag mot Camilla Brunsbergs (M) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens allmänna utskott.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 februari 2016 tillstyrkt
förslaget.
forts.
Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/558 4.5.1

§ 99 (forts).
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Ärendet
Tullskolan inrymmer idag förskoleklass, grundskola, fritidshem samt fem
avdelningar förskola. Elevantalet har stadigt ökat sedan skolan
renoverades och återinvigdes 2012 och prognosen är en fördubbling av
antalet elever mellan åren 2012 – 2019 från 124 elever till närmare
250 elever. Idag finns det 204 elever på skolan.
Som en konsekvens av detta behövs en utökning av lokalytorna för
undervisningen och matserveringen. Kravet på tillgänglighet kräver
dessutom att byggnaden Fyren förses med en hiss. Den totala
investeringsramen är beräknad till 11, 3 mnkr och innehåller undervisningslokaler för 100 elever samt en utökning av antalet platser i
matsalen med 76 stycken innebärande att det totala antalet sittande
matgäster samtidigt kan uppgå till 136 personer. En definitiv tidsplan för
projektet är inte fastställd men inriktningen är att ombyggnationen ska vara
klar i tid till skolstarten augusti 2017.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Med anledning av det ökade kostnadstrycket i samband med flyktingsituationen tilldelas kommunsektorn, genom ett regeringsbeslut,
9,8 miljarder kronor varav Karlskrona kommun erhöll 65 mnkr. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att tilldela kunskapsnämnden 27,9 mnkr av
dessa medel. Medlen ska bl.a. användas för att utöka lokalytorna på
Tullskolan. I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om
fördelningen av dessa extra medel ålades berörda nämnder att senast
under mars månad till kommunstyrelsen återkomma med en plan för hur
pengarna ska användas. Kommunledningsförvaltningen poängterar att de
medel som likt ovan ska användas till investeringar öronmärks för detta
ändamål och hanteras inom investeringsbudgeten och inte tillfaller
nämnden som utökad ram.
Investeringsutgiften i Tullskolan beräknas uppgå till totalt 11,3 mnkr varav
8,0 mnkr finansieras med de extramedel, se ovan, som kommunfullmäktige
har fattat beslut om.
forts.

Sign

Sign

Sign
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KS 2016/558 4.5.1

§ 99 (forts).
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Därutöver föreslås en överföring om 1,8 mnkr av ej ianspråktagna medel
2015 i nämndens investeringsbudget för fastighetsverksamhet samt att
nämnden redan år 2016 kan ianspråkta 2017 års investeringsmedel om
1,5 mnkr avsedda för nämndens fastighetsverksamhet. Föreslagen
finansiering förutsätter dock att kommunstyrelsen tillstyrker överföring av
investeringsmedel från år 2015 till år 2016 enligt kommunledningsförvaltningens förslag samt att kommunfullmäktige i sin tur beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Skulle så inte ske får kommunledningsförvaltningen återkomma med nytt förslag till finansiering till
kommunstyrelsen. Vidare förutsätts att 1,5 mnkr överförs från
kommunstyrelsens investeringsreserv till kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet år 2016 för att sedan år 2017 återföras till
kommunstyrelsen.
Kunskapsnämnden begär i sitt missiv inte någon ytterligare
ramförstärkning med anledning av tillkommande årliga hyreskostnader om
887 000 kronor.
Vid avstämning med förvaltningen framkommer dock behov av ytterligare
medel motsvarande hela den ovan nämnda summan. I kommunstyrelsens
reserv för avskrivningar samt i finansförvaltningen finns avsatt 177 tkr för
investeringar i Tullskolan. Någon ytterligare utökning av nämndens ram
med anledning av tillkommande hyreskostnader om 710 tkr årligen föreslås
inte utan hänskjuts till 2016 års budgetberedning.
________

Sign

Sign

Sign
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KS 2015/753 1.4.1

§ 100
Årsbokslut 2015 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna bokslutet för år 2015 och överlämna detta till kommunens
revisorer.

Ärendet
Redovisningschef Bengt Nilsson, controller Anna Fasth Olsson och
HR-chef Ewa Strömsten föredrar ärendet.
Det nu upprättade årsbokslutet ska överlämnas till revisorerna. Förslag till
resultatreglering av nämndernas över- och underskott kommer att beredas
av bokslutsberedningen i mars. Detta förslag beslutas av kommunfullmäktige i april då även årsredovisningen kommer att behandlas.
Resultatet för Karlskrona kommun blev för 2015 ett positivt resultat om
64,4 mnkr. Det balanskravsjusterade resultatet, d.v.s. med avdrag för de
extra reavinsterna, uppgår till 53,9 mnkr. Därmed är föregående års
underskott återställt till fullo.
_________
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Kommundirektören
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KS 2015/396 1.9.1

§ 101
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att tidigare inriktningsbeslut om att lokalisera ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan upphävs,
2. att kulturhuset med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum ska ha
placering med inriktning kv Bonde,

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
3. att genomföra en fördjupad utredning av innehåll och funktioner och ge
förslag som är i nivå med avsatta medel – utredningen ska omfatta
kulturhus i kv Bonde, konserthusteatern och kulturskolan,
4. att anslå 0,5 mnkr till en fördjupad utredning ur kommunstyrelsens
reserv för år 2016,
5. att tillsätta en parlamentarisk styrgrupp för projektet,
6. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en projektledare för det
fortsatta arbetet, samt
7. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en referensgrupp för
projektet.

Yrkande
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens allmänna
utskotts förslag.
Börje Dovstad (L) yrkar på bifall till kommunstyrelsens allmänna utskotts
förslag.
forts.
Sign

Sign

Sign
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§ 101 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna utskotts
förslag mot Åsa Gyberg-Karlssons (V) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen har beslutet enligt kommunstyrelsens allmänna utskotts
förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 februari 2016 tillstyrkt
förslaget.
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 10 december 2015 beslutat återremittera attsatserna 1 och 2 för ny beredning, samt att att-satserna 3-7 på nytt
hanteras och beslutas av kommunstyrelsen så att utredningsarbetet kan
påbörjas.
Den 2 juni 2015 godkände kommunstyrelsen utredningen om kv Bonde
som visar att det är möjligt att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler
för stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum (världsarv och turistbyrå) i
kvarteret. Kommunstyrelsen beslutade också att sända utredningen på
remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag.
Utredningens förslag:


att kommunfullmäktige fattar ett nytt inriktningsbeslut där
placeringen av ett kulturhus på Kungsplan ändras till förmån för ett
kulturkvarter i kv Bonde



att inriktningsbeslutet också omfattar köp av Nordenskiöldska
gården



att kommunen går vidare med en fördjupad utredning om innehåll
och funktioner



att kommunen utlyser en arkitekttävling



att en projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet



att en styrgrupp utses för projektet
forts.
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 101 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Då Karlskrona kommun inte har för avsikt att förvärva Nordenskiöldska
gården av Svenska kyrkan berörs den frågan inte vidare i ärendet.
Sammanfattning av remissvaren
Åtta av kommunens tio nämnder har svarat på remissen, medan de
kommunala bolagen har avstått från att svara.
Samtliga nämnder ställer sig positiva till förslaget att utveckla kv Bonde till
ett kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum för
världsarv och turistbyrå. Det skulle öka attraktiviteten för stadskärnan och
Stortorget. På sikt skulle också kvarteret kunna bindas samman med
konserthusteatern. Barn- och ungdomsperspektivet är viktigt i en fördjupad
utredning, men kulturhuset ska också bli en mångkulturell mötesplats för
alla åldrar. Där ska finna gott om ytor för olika typer av skapande
verksamhet.
Tillgängligheten är viktig för att kulturhuset ska bli en mötesplats för alla.
Gäller också om kv Bonde i framtiden binds samman med konserthusteatern.
Kulturskolans behov av större och mer ändamålsenliga lokaler bör finnas
med i en fördjupad utredning.
Slutsatser
Remissvaren visar att det finns ett uttalat stöd från kommunens nämnder
för att gå vidare med förslaget om ett kulturhus/kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum i kv Bonde. Innan en fördjupad
utredning kan påbörjas krävs dock att kommunfullmäktige upphäver sitt
inriktningsbeslut från 2009 om lokalisering av ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan (26 februari 2009 § 28).
Den fördjupade utredningen bör förutom kv Bonde också omfatta
kulturskolans behov av större lokaler och en framtida om- och tillbyggnad
av konserthusteatern. Det innebär att tidplanen måste anpassas efter de
nya förutsättningarna.
forts.
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Sammanträdesdatum

1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 101 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
När beslut om en fördjupad utredning tagits bör en politisk styrgrupp och
en projektledare utses.
Innehåll, funktion och flexibilitet är viktiga delar i utredningen som också
måste ta höjd för vad morgondagens bibliotek/kulturhus kan komma att
kräva.
Det är därför viktigt att det finns representanter för de olika
verksamheterna i en projektgrupp. Extern kompetens inom det aktuella
området kan också komma att behövas.
Då intresset för kulturhus/kulturkvarter är stort och berör många grupper är
det viktigt med bred dialog och stor öppenhet genom hela projektet. En
referensgrupp med externa intressenter kan tillföra viktig kunskap och
fungera som värdefullt bollplank
Ekonomi
Driftkostnader 2016
0,5 mnkr
Utredning, innehåll och funktioner i kulturhus, konserthusteater och
kulturskola. Kostnader för projektorganisation, extern konsult, studiebesök,
sammanträdesarvoden för styrgrupp m.m.
Driftskostnader 2017
Arkitekttävling kv Bonde

2,0 mnkr

Möjlig tidplan
December 2015
Beslut i kommunfullmäktige om ny plats för kulturhus/kulturkvarter.

forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 101 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
2016
Utredning av innehåll och funktioner i kulturhus och kulturskola


Upphandling konsult



Utredningsarbete med bred intern medverkan



Framtagande av beslutsunderlag för funktion/innehåll och ekonomi



Beslut i kommunstyrelsen



Budgetbeslut i juni 2016: driftbudget 2017 2,0 mnkr för
arkitekttävling

2017
Arkitekttävling


Organisera och utlysa arkitekttävling



Genomföra arkitekttävling med jurybedömning



Budgetbeslut juni 2017: investeringsbudget 2018 – 2020



Investeringsbeslut



Framtagning av beslutsunderlag för investeringsbeslut



Investeringsbeslut i kommunstyrelsen

2018
Projektering


Upphandling av konsult för projektering



Projektering av kulturhus med framtagande av förfrågningsunderlag
för entreprenadupphandling



Upphandling byggentreprenörer
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 101 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
2019


Byggstart kulturhus

2020


Invigning av nytt kulturhus.

________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/726 4.5.1

§ 102
Förslag till förändringar Pantarholmskajen, Fregatten
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att ge drift- och servicenämnden tillstånd att teckna ett tioårigt hyresavtal
med en initial hyra på 2 533 883 kronor/år med Klövern AB, avseende
lokaler för äldreförvaltningens omvårdnadsboende/särskilda boende
Fregatten.

Ärendet
Vid sammanträde den 27 maj 2015 § 102 beslutade äldrenämnden att
uppdra till äldreförvaltningen att snarast återkomma med förslag avseende
omvandling av del av Fregatten från omvårdnadsboende till trygghetsbostäder. Förslag från förvaltningen behandlades av äldrenämnden den
27 januari 2016 § 3.
I förslaget som ligger till grund för äldrenämndens beslut den 27 januari
2016, § 3, anges att äldrenämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ge drift- och servicenämnden
tillstånd att teckna ett tioårigt hyresavtal med initial hyra på 2 533 883 kr/år
med Klövern AB, avseende lokaler för äldreförvaltningens omvårdnadsboende/särskilda boende Fregatten.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
I enlighet med reglemente för drift- och servicenämnden finns begränsning
avseende förhyrning av lokaler enligt nedan:
Nämnden äger rätt att träffa avtal om förhyrning av lokaler för kommunal
verksamhet med en längsta hyrestid om 15 år och/eller med en högsta
hyra uppgående till 2 mnkr/år.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/726 4.5.1

§ 102 (forts).
Förslag till förändringar Pantarholmskajen, Fregatten
För hyresavtal med en längre hyrestid eller högre hyresbelopp än som
anges ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom vid hyresavtal med
avtalat restvärde/lösenpris.
Äldrenämnden har inte begärt utökade medel med anledning av förändringarna på Fregatten.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/1265 1.3.1

§ 103
Förändrat ägardirektiv Utveckling i Karlskrona AB
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att förändra ägardirektivet för Utveckling i Karlskrona AB enligt förslaget.

Ärendet
Det finns behov av att tydliggöra rollen för Utveckling i Karlskrona AB och
att klargöra avgränsningar mot annan kommunal verksamhet.
Utveckling i Karlskrona AB:s styrelse har diskuterat frågan och är överens
om att en förändring av nuvarande ägardirektiv som tydliggör bolagets
uppdrag vore önskvärt.
Avsikten är att därefter klargöra ansvarsavgränsningar, organisation m.m.
inom bolaget.
Kommundirektören och bolagets VD har tagit fram förslag till förändringar
som framgår av bilaga.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1660 4.6.2

§ 104
Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättat prioriteringslista som inriktning för drift- och
servicenämndens arbete.
Christopher Larsson (SD) och Björn Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet.

Ärendet
Stadsarkitekt Hans Juhlin och projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 6, beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättad prioriteringslista som
inriktning för nämndens arbete. Då det rör sig om en prioriteringslista som
sträcker sig över flera år med arbetet att skapa en attraktiv stadsmiljö gör
kommunledningsförvaltningen bedömningen att beslut bör fattas av
kommunfullmäktige.
Övriga uppgifter rörande ärendet framgår av drift- och servicenämndens
beslut den 26 januari 2016, § 6, Fastställande av inriktning för stadsmiljö.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/353 1.2.2

§ 105
Svar på medborgarförslag om att ordna en speciell service för cykelfelanmälan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 18, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
ordnar en speciell service för cykel-felanmälan. En service där anmälan
åtgärdas direkt och det kan vara t.ex. glassplitter eller annat hinder som
kan leda till olyckor.
Idag går det att felanmäla genom en app till smartphone, genom formulär
på hemsidan, samt genom att ringa om det är akut. Felanmälan åtgärdas
så fort det är möjligt. Förvaltningen ser i dagsläget inget behov av att göra
en specifik service eller felanmälan som sköter enbart cykelrelaterade
frågor.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1748 1.2.2

§ 106
Svar på medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för
el-cyklar
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 19, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
ordnar laddningsstationer för el-cyklar, som ett led i att få fler att välja
cykeln som transportmedel. Laddningsstationerna för el-cyklar bör vara
väderskyddade och försedda med solceller.
Förslaget är i linje med Cykelstrategin. Förvaltningen utreder lämpliga
platser och utformning av väderskyddade cykelparkeringar men det är en
kostsam investeringen, varför det övervägs noga. Ska det dessutom till en
el-installation så ökar kostnaden. I framtiden tros dock behovet av laddplatser öka även för el-cyklar, varför förvaltningen har förslaget i åtanke vid
framtida planering.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1755 1.2.2

§ 107
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar om
uppsättande av fler symboler på cykelvägnätet
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 17, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
tar beslut om att göra fler marksymboler för cykling och gående samt fylla i
de som genom slitage försvunnit, framförallt på kombinerade gång- och
cykelvägar.
Drift- och serviceförvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler på hela nätet framöver. Eftersom symbolerna lätt slits av driftoch underhållsmaskiner samt utgör en viss halkrisk utreder andra
kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer hållbara, vilket
också är intressant för vår kommun.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1751 1.2.2

§ 108
Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro
mellan Hattholmen och Skeppsbrokajen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 16, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
tar beslut om att bygga en gång- och cykelbro mellan Hattholmen och
Skeppsbrokajen. Bron bör vara öppningsbar för att inte utesluta någon
båttrafik.
Förslaget ligger i linje med förvaltningens tankar. Under den närmaste
tiden kommer ett planprogram för Hattholmen att påbörjas och
förvaltningen kommer ha förslaget i åtanke vid framtida planering.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1757 1.2.2

§ 109
Svar på medborgarförslag om att göra kajen längs med
Skeppsbrokajen och Handelshamnen till gång- och cykelväg
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 15, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
gör kajen längs med Skeppsbrokajen och Handelshamnen till gång- och
cykelväg eftersom det är en unik kvalitet att färdas längs med havet.
Stadsmarinan som området vid Skeppsbrokajen kallas är försedd med en
kajpromenad där både gående och cyklister kan vistas. Befintlig cykelväg
finns även längs Östra Hamngatan för de som vill ha ett genare stråk. Det
pågår viss hamnverksamhet i handelshamnen och en cykelväg skulle
försvåra dessa möjligheter. Eftersom det redan finns cykelväg längs vägen
prioriterar förvaltningen inte en cykelväg även längs vattnet.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1758 1.2.2

§ 110
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
ordna cykelmotorväg från Högvakten fram till Sunna kanal
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 14, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
beslutar om att ordna ett snabbt cykelstråk från Högvakten, genom tunneloch schaktsystemet till östra sidan av Hoglands park. Därefter ska denna
cykelmotorväg gå längs Österledens västra sida. Ekorrvägens östra sida,
Gamla Infartsvägens västra sida fram till Sunna kanal.
Förslaget på en cykelmotorväg är intressant och ligger i linje med
förvaltningens tankar. Kostnaderna för att anlägga en cykelväg genom
tunneln blir dock mycket höga, främst beroende på att den råa bergytan i
tunneltaken måste kläs in i betong av säkerhetsskäl då det finns risk för
nedfallande stenar. Av denna anledning kan drift- och serviceförvaltningen
inte förorda förslaget. Vad gäller övrig sträckning på cykelmotorvägen är
den rimlig, dock finns det andra sträckor som är prioriterade att åtgärdas
innan en cykelmotorväg blir aktuell.
_________
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1 mars 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1759 1.2.2

§ 111
Svar på medborgarförslag om att bilda ett cykelråd
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 13, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
bildar ett cykelråd som bland annat bör ha representanter som cykelanvändare, beslutsfattare och tjänstemän m.fl. Rådet bör utveckla och
förvalta kommunens cykelstrategi och ta fram planeringsunderlag och
skötselplaner.
De tjänstemän som arbetar med cykelstrategin i förvaltningen har en dialog
med politikerna i trafikutskottet som är väl insatta och engagerade i cykelstrategin. De synpunkter som kommer in från allmänheten beaktas och
besvaras och vidarebefordras vid behov till berörda politiker. Förvaltningen
ser i dagsläget inte att ett cykelråd skulle förbättra detta arbete.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1745 1.2.2

§ 112
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar längs
med Borgmästaregatan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 11, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av
nya cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas
som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1750 1.2.2

§ 113
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar Trossö,
speciellt vid entréerna till gallerian Wachtmeister till Borgmästaregatan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 12, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av
nya cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas
som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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Sign

Sign

Blad

73

Sammanträdesdatum
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1756 1.2.2

§ 114
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på
Borgmästaregatan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 10, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av
nya cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas
som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________

Sign

Sign

Sign
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2554 1.2.2

§ 115
Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar på bifall på medborgarförslaget.
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar på bifall på kommunstyrelsens allmänna
utskotts förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna utskotts
förslag mot Christopher Larssons (SD) bifallsyrkande till
medborgarförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag.
Reservation
Christopher Larsson (SD) och Björn Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 februari 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015, § 228, av Carina Andersson.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 16 januari 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
forts.
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Sign

Sign
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KS 2015/2554 1.2.2

§ 115 (forts).
Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Förslagsställaren föreslår att tiggeri ska förbjudas inom Karlskrona
kommun. Hon anger att det enligt lag är förbjudit med tiggeri och lösdriveri
för svenskar och att det därför även borde vara förbjudet för
EU-medborgare att kommahit och tigga. Hon upplever att hon inte längre
känner sig trygg när hon vistas ute i kommunen.
Enligt lagstiftningen gäller dock följande. Tiggeri – att utan erbjudande av
någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd – är inte straffbart
eller otillåtet enligt svensk lag, inte ens om det bedrivs i organiserad form.
Om den som tigger använder sig av handgripligheter eller hot kan det dock
utgöra ofredande vilket är straffbart. Detsamma gäller om den som tigger
gör det på ett vilseledande sätt genom att t.ex. utge sig för att vara
handikappad vilket skulle kunna utgöra bedrägeri. Det är dock en fråga för
polisen och inte för kommunen.
Kommuner har dock en rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter.
Sådana föreskrifter får endast meddelas om de behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på en offentlig plats.
I förarbetena till ordningslagen anges att det är viktigt att kommunerna
endast meddelar sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs.
Förbud bör begränsas endast till sådana områden där föreskrifterna
verkligen behövs. Obefogade inskränkningar av den enskildes frihet får
inte göras. Vidare anges att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt
eller annat konstnärligt verk inte får begränsas och att det därför inte bör
förekomma lokala ordningsföreskrifter som uteslutande tar sikte på
penninginsamling i samband med gatumusik där musikerna lägger fram en
instrumentlåda eller klädesplagg att lägga pengar i. Vad gäller musikanter
som däremot går runt bland publiken och samlar in pengar torde ett sådant
tillvägagångsätt regelmässigt vara att betrakta som penninginsamling som
kan omfattas av tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift
(prop. 1992/93:210).
forts.
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Sign

Sign
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KS 2015/2554 1.2.2

§ 115 (forts).
Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
I Södertälje kommuns lokala ordningsföreskrifter anges i 12 § att polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen skall ske i
samband med framförandet av gatumusik krävs inte tillstånd. Av 25 §
framgår att den som bryter mot 12 § kan dömas till penningböter. Detta
ledde i januari 2014 till att tre personer greps av polisen i Södertälje när de
satt och samlade in pengar i muggar respektive en plastlåda utanför en
butik, en galleria respektive på en gata. De åtalades för förseelse mot
allmänna ordningsföreskrifter. Samtliga erkände gärningen. Tingsrätten
konstaterade att det tre personerna ägnat sig åt var penninginsamling och
att de inte haft tillstånd från polisen. Tingsrätten anger att när det gäller
gatumusikanter synes lagstiftaren vilja göra skillnad mellan passiv
respektive aktiv penninginsamling. Tingsrätten bedömer att det som de tre
personerna ägnat sig åt genom att sitta på gatan och samla in pengar i
muggar respektive en plastlåda inte kan anses utgöra aktiv penninginsamling, varför något tillstånd således inte behövs. De tre personerna
friades (Södertälje tingsrätts dom den 21 februari 2014 i mål nr B 266-14).
Domen överklagades inte och har vunnit laga kraft. Trots att förbud fanns
mot tiggeri och att de tre som ägnat sig åt detta erkände gärningen kunde
domstolen fälla personerna.
Någon möjlighet till ett generellt förbud mot tiggeri synes inte möjligt, vilket
framgår av Länsstyrelsen i Västmanlands beslut (den 26 april 2011, dnr
213-1208-11) att upphäva Sala kommuns beslut att i lokala
ordningsföreskrifter införa ett generellt förbud mot tiggeri på offentlig plats.
Föreskriften ansågs vara för geografiskt vidsträckt, inte vara motiverad
med hänsyn till ordning och säkerhet på offentlig plats och det ansågs
föreligga gränsdragningsproblematik i förhållande till viket handlade som
skulle straffbeläggas. En jämförelse gjordes mellan tillåtet gatumusicerande med passiv insamling och passivt tiggeri.
forts.
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Sign

Sign
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KS 2015/2554 1.2.2

§ 115 (forts).
Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, är utrymmet för att i lokala
ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri begränsat, men möjligheten torde
finnas – särskilt vid livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid
gallerior eller omstigningsplatser för kollektivtrafik. Grundförutsättningen är
dock att det måste föreligga ett behov av ett förbud för att upprätthålla
ordningen på den aktuella platsen.
Det finns stora gränsdragningsproblem vad gäller i vilka situationer tiggeri
skulle kunna förbjudas. Det kan inte hävdas att ett förbud mot tiggeri
verkligen behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats
inom kommunen.
_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

§ 116
Anmälningsärenden
a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
b) Cirkulär 16:3, ändringar i socialförsäkringsbalken fr.o.m. 1 februari
2016.
c) Demokratidagen 2016.
d) Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträdesprotokoll den
22 januari 2016.
e) Kurser och konferenser
Region Blekinge. Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Studieresa
till Danmark, den 2-4 mars i Köpenhamn.
PwC. Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen. Den
21 april i Stockholm och 12 maj i Malmö.
Region Kronoberg. Ny förvaltningslag – dagens förvaltningslag,
regeringens förslag till ny lag, i Växjö 23 maj.
________
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§ 117
Övrigt
Inga frågor och ingen information gavs
________
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Sign
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12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN
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Ärendeförteckning vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 april 2016
§ 118

Information och föredragningar

§ 119

Kommunala val

§ 120

Ekonomi- och finansrapport februari 2016

§ 121

Pliktleverens av elektroniskt material till Kungliga biblioteket

§ 122

Bidrag till landsbygds- och skärgårdsutveckling från Landsbygds- och
skärgårdsmiljonen

§ 123

Svar på granskning av fastighetsförvaltningen inom Karlskrona kommun

§ 124

Yttrande över detaljplaner från Emmaboda kommun. Detaljplaner för
Vråken 1 m.fl., Emmaboda 1:12 samt Klättorp och södra Kyrkeby

§ 125

Kommunal satsning motsvarande lärarlönelyftet

§ 126

Sponsring av SM arrangemang

§ 127

Godkännande av överlåtelse samt fortsatt gåvoförbehåll gällande
Dackestugan

§ 128

Fastställelse av delegationsordning för kommunstyrelsen

§ 129

Svar på remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen –
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3)

§ 130

Fortsättning utvecklingsplan Blekinge Health Arena

§ 131

Företagskort med betalansvar i Karlskrona kommun

§ 132

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

§ 133

Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma

§ 134

Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma

§ 135

Kommunstyrelens uppsikt över Kruthusen företagsfastigheter AB
enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma

§ 136

Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap 1 a §
kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma

§ 137

Kommunstyrelens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB inklusive
dotterbolag enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till
ägarombud vid bolagets årsstämma
forts.
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§ 138

Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma

§ 139

Begäran om bidrag till Blekinge Nämndemannaförening

§ 140

Karlskrona årets stadskärna 2018

§ 141

AB Karlskronahems plan för att nyproducera 400 lägenheter

§ 142

Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget

§ 143

Förslag till IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 144

Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad
för åren 2016-2018

§ 145

Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner

§ 146

Ändring av samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag

§ 147

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning 2015 för
Räddningstjänsten Östra Blekinge

§ 148

Hantering av ekonomiskt bistånd

§ 149

Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015

§ 150

Svar på motion om suicidprevention

§ 151

Svar på motion om hållbar IT-strategi

§ 152

Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas
föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök
på dennes arbetsplats

§ 153

Svar på medborgarförslag om att förbättra och underlätta
transporterna med kollektivtrafik och cykeltrafik

§ 154

Svar på medborgarförslag om att samarbeta med Statens konstråd
angående kv Bonde

§ 155

Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret Bonde

§ 156

Svar på medborgarförslag om ett informationsmöte om kv Bonde

§ 157

Svar på medborgarförslag om att i samband inför skapandet av det
nya kulturkvarteret, ta beslut om att förvärva samtliga fastigheter som
Svenska kyrkan kommer att avyttra inom kv Bonde

§ 158

Svar på medborgarförslag om att ta fram liknande evenemang som
kulturnatten i Karlshamn

§ 159

Svar på medborgarförslag om att redovisa BTH-studenternas resultat
av Hattholmens framtida användning
forts.
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 160

Svar på medborgarförslag om att stadsbussarna trafikerar
Mariedal/Backabo via Hillerödsvägen

§ 161

Svar på medborgarförslag om mindre filialer till stadsbibliotek –
Sommarbibliotek

§ 162

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan

§ 163

Svar på medborgarförslag om fler reflex- och cykelbelysningskampanjer

§ 164

Svar på medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan
Skeppsbrokajen och Handelshamnen

§ 165

Svar på medborgarförslag om att ta fram fler flytande tömningsstationer för båttoaletter

§ 166

Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund angående sitt
medborgarförslag

§ 167

Svar på medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med sportfiskeprofil

§ 168

Svar på medborgarförslag om att minst en av tvåans bussar varje timme
tar vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala

§ 169

Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg

§ 170

Anmälningsärenden

§ 171

Övrigt

_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Blad

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Palanderska gården, sessionssalen, Drottninggatan 69
tisdagen den 12 april 2016 klockan 08.30 – 10.25
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 13.15 – 14.50
Beslutande

Övriga

Ordförande
2:e v ordf

Patrik Hansson (S)
Camilla Brunsberg (M)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S), kl 10.15-14.50 §§ 119-171
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Linda Ekström (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Nilsson Swahn (M)
Christopher Larsson (SD)
Lotta Antman (SD)
Börje Dovstad (L)
Billy Åkerström (KD)
Sofia Bothorp (MP)

Ersättare

Maria Persson (C)
Lisbeth Bengtsson (S), kl 08.30-10.25, § 118

Närvarande ersättare

Lisbeth Bengtsson (S), kl 13.15-14.50, §§ 119-171
Håkan Eriksson (S)
Lenita Karlsson (S)
Peter Glimvall (M), kl 08.30-10.25 § 118
Sophia Ahlin (M)
Anna Ottosson (M), kl 08.30-10.25 § 118
Camilla Karlman (SD)
Anna Ekström (L), kl 08.30-10.25 § 118
Tommy Olsson (KD)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstemän Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunikationschef
HR-chef
Kommunjurist
Stabschef

Carl-Martin Lanér
Anette Sturesson
Thomas Johansson
Ewa Strömsten
Jessica Norlander
Tore Almlöf, kl 08.45-09.10, §§ 118, 129

Övriga

Per Myrbeck, kl 09.10-09.45 , §§ 118, 141
Jan Lindqvist, kl 10.00-10.20, 118, 143

Sign

VD AB Karlskronahem
Affärsområdeschef,
Affärsverken AB

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Billy Åkerström

Justerade paragrafer

§§ 118 - 171

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Patrik Hansson

Justerare

______________________________
Billy Åkerström

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 12 april 2016 § 129
och
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 15 april 2016 §§ 118128, 130-171 intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

§ 118
Information och föredragningar
1. Ekonomi- och finansrapport 2016, föredras av ekonomichef
Anette Sturesson
2. Svar på remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen Högfastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar,
föredras av stabschef Tore Almlöf
3. Karlskronahems plan för att nyproducera 400 lägenheter, föredras av
VD Per Myrbeck, AB Karlskronahem
4. Förslag till IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter, föredras av affärsområdeschef stadsnät Jan Lindqvist,
Affärsverken AB
_________

Sign

Sign

Sign
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§ 119
Kommunala val
Inga kommunala val är aktuella vid dagens sammanträde.
________
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/2240 1.4.1

§ 120
Ekonomi- och finansrapport februari 2016
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande Ekonomi- och finansrapport februari månad år
2016 från ekonomiavdelningen.

Ärendet
Ekonomichef Anette Sturesson föredrar ärendet.
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona
kommun” framgår att rapportering avseende den finansiella verksamheten
ska levereras till kommunstyrelsens allmänna utskott samt kommunstyrelsen månatligen.
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom
de ramar för risktagande som kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen
ska på en aggregerad nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa
avseende all upplåning och utlåning i kommunen.
Vidare har kommunfullomäktige beslutat om att en enklare ekonomiuppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen de månader som ekonomisk
rapportering till kommunfullmäktige lämnas. Med anledning av detta har
ekonomiavdelningen tagit fram rapporten ”Ekonomi- och finansrapport” där
kommunstyrelsen i ett samlat dokument kan hantera ekonomiavdelningens
avrapportering.
_________

Sign

Sign

Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationsavdelningen
Akten

KS 2015/2055 1.7.2

§ 121
Pliktleverans av elektroniskt material till Kungliga biblioteket
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att uppdra åt kommunikationschef att för kommunstyrelsens räkning
registrera kommunstyrelsen som pliktleverantör, samt
2. att delegera till kommunikationschef att skicka elektronisk pliktleverans
till Kungliga biblioteket, vilket inkluderar att ansöka om att få leverera över
nätverk.

Ärendet
Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och har sedan den första
förordningen om lagstadgade leveranser stiftades 1661 samlat in i stort
sett alla tryckta publikationer som givits ut i landet. Syftet är att bevara det
svenska kulturarvet samt att främja framtida forskning. Uppdraget har
successivt utökats till att omfatta även radio- och TV-sändningar samt
multimedier. Då alltmer av den svenska utgivningen tillgängliggörs i
elektronisk form har uppdraget även utökats till att omfatta elektroniskt
publicerat material.
Karlskrona kommun skickar sedan tidigare in allt tryckt material till
Kungliga biblioteket. Enligt lagen (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material (e-pliktslagen) är samtliga kommuner i Sverige från
och med den 1 januari 2015 pliktleverantörer av elektroniskt publicerat
material.
Det är kommunstyrelsen i respektive kommun som ansvarar för epliktsleveranserna och som därmed ska registrera sig som pliktleverantör.
Enskilda nämnder ska inte registrera sig utan företräds av styrelsen.
Behörigheten att ansöka kan delegeras till tjänsteman.
forts.
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KS 2015/2055 1.7.2

§ 121 (forts).
Pliktleverans av elektroniskt material till Kungliga biblioteket
Kommunfullmäktige är inte en kommunal myndighet och omfattas därmed
inte av leveransplikten. Det gör inte heller kommunala bolag eller stiftelser,
dessa kan däremot bli leveranspliktiga som så kallade ”enskilda
leverantörer” om de har ett automatiskt grundlagsskydd för sin elektroniska
utgivning. ”Enskild leverantör” avser bl.a. publicister, producenter eller
förläggare som har svensk verksamhetsadress och som har publicering
som sin huvudnäring, exempelvis blogg, tidning, webb-tv. Karlskrona
kommun är inte ägare till något bolag eller någon stiftelse som har
publicering som sin huvudnäring.
Enligt e-pliktslagen ska publikationer som omfattas av leveransplikt skickas
till Kungliga biblioteket inom tre månader efter att de tillgängliggjorts via
närverk. Kungliga biblioteket rekommenderar att pliktleveransen av det
elektroniska materialet sker via nätet.
Behörigheten att registrera kommunstyrelsen som pliktleverantör samt att
sedan å kommunstyrelsens vägnar skicka in det material som följer av epliktslagen kan av kommunstyrelsen delegeras till tjänsteman.
I Karlskrona kommun är det ofta kommunikationsavdelningen som
publicerar material på Karlskrona kommuns hemsida. Det är därför lämpligt
att delegera denna uppgift till kommunikationschef.
________
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Blad

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Näringslivsavdelningen
Controller KLF
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/736 10.10.3

§ 122
Bidrag till landsbygds- och skärgårdsutveckling från landsbygds- och
skärgårdsmiljonen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att kostnaderna om sammanlagt 400 000 kronor för de fem projekten ska
täckas med delar av de för år 2016 särskilt avsatta medlen för landsbygdsoch skärgårdsutveckling, den s.k. landsbygds- och skärgårdsmiljonen.

Ärendet
I kommunens budget för 2016 finns en miljon kronor för landsbygds- och
skärgårdsutveckling genom den s.k. landsbygds- och skärgårdsmiljonen.
Syftet är att dessa medel ska användas för att göra skärgården än mer
attraktiv och tillgänglig. Skärgården ska marknadsföras så att fler väljer att
besöka, bosätta sig i och uppleva Karlskrona. Projekten kan omfatta
förbättrade kommunikationer, åtgärder i hamnar, toaletter, avfallshantering,
röjning på öarna m.m.
En arbetsgrupp för hantering av ansökningar till landsbygds- och
skärgårdsmiljonen arbetar under ledning av kommunalråd Magnus Larsson
tillsammans med tjänstemän från kommunledningsförvaltningen, drift- och
serviceförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
Utveckling i Karlskrona AB.
Vid sista ansökningsdag den 30 november 2015 hade det inkommit totalt
27 stycken ansökningar.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/736 10.10.3

§ 122 (forts).
Bidrag till landsbygds- och skärgårdsutveckling från landsbygds- och
skärgårdsmiljonen
Arbetsgruppen för landsbygds- och skärgårdsmiljonen föreslår att följande
fem ansökningar beviljas:
Hygienanläggning Långören, 50 000 kronor
Långörens Intresseförening ansöker om medel för uppförande av hygienanläggning med toalett, dusch och tvättmaskin på Långören.
Arbetsgruppen föreslår att en projektering görs. Beviljat anslag kan
användas som medfinansiering i LOVA-projekt.
Väg till Aspö KA2-museum, 50 000 kronor
KA2 Museiförening för rörligt kustartilleri ansöker om medel för breddning
och röjning av väg till muséet på Aspö. Breddningen skulle öka tillgängligheten till muséet, inte minst för funktionshindrade och pensionärer.
Arbetsgruppen föreslår att föreningen ska inkomma med intyg från markägaren, samt skiss på den planerade breddningen innan utbetalning av
anslaget sker.
En mer attraktiv och tillgänglig miljö på Stenshamn-Utlängan,
50 000 kronor
Utlängan Stenshamns Intresseförening ansöker om medel för att förstärka
och uppgradera strövstigen på Utlängan. Den första delen av stigen leder
fram till offentliga badbryggan på Utlängan, vilket behöver breddas för att
göra badplatsen mer tillgänglig för barnfamiljer med barnvagnar.
Aktivitetshus i Fridlevstad, 50 000 kronor
Föreningarnas Hus i Fridlevstad ansöker om finansiellt stöd till pågående
och fortsatt utveckling av verksamheten i aktivitetshuset. Föreningen har
uppmanats att söka medel hos Boverket.
Arbetsgruppen föreslår en delfinansiering som även blir en medfinansiering
i ett eventuellt projekt till Boverket.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/736 10.10.3

§ 122 (forts).
Bidrag till landsbygds- och skärgårdsutveckling från landsbygds- och
skärgårdsmiljonen
Utklippan, 200 000 kronor
Statens Fastighetsverk ansöker om medel för medfinansiering till avlopp,
avsaltningsanläggning och el-arbete. Statens Fastighetsverk kommer
själva att finansiera med 200 tkr då de anser att det är viktigt att få ingång
mindre verksamhet under 2016, men att det för detta krävs ett fungerande
avlopp, vatten och fungerande el.
Det finns möjlighet att få LOVA-medel för inrättande av mulltoaletter på
Utklippan och arbetsgruppen föreslår att del av beviljat anslag får
användas som medfinansiering i ett LOVA-projekt.
__________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunrevisionen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/800 1.8.1

§ 123
Svar på granskning av fastighetsförvaltningen inom
Karlskrona kommun
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet avseende lokalutnyttjande och översända det till
revisionen, samt
Ärendet
EY har på uppdrag av kommunrevisorerna genomfört en granskning av
fastighetsförvaltningen inom Karlskrona kommun. Syftet med granskningen
har varit att bedöma huruvida fastighetsförvaltningen styrs ändamålsenligt
utifrån kommunens behov och avser främst områdena fastighetsunderhåll
och lokalutnyttjande.
Revisionen har bl.a. gjort följande iakttagelser och bedömningar avseende
lokalutnyttjande:


Specifika mål eller mått med indikatorer som åsyftar fastighetsunderhåller och mäter lokaleffektivitet har Ej formulerats.



Det har i granskningen inte framkommit att det finns direkta
incitament för ett samordnad och effektivt lokalutnyttjande inom
kommunen.

Revisionen rekommenderar drift- och servicenämnden att:


Utveckla förutsättningar, mål och mått för en effektiv styrning av
lokaleffektiviteten.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Kommunledningsförvaltningen delar revisionens iakttagelser och
bedömningar samt rekommendationer avseende lokalutnyttjande och
lokaleffektivitet.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/800 1.8.1

§ 123 (forts).
Svar på granskning av fastighetsförvaltningen inom
Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen vill dock lämna nedanstående
kommentarer:
I kommunen finns sedan tidigare en dokumenterad organisatorisk
beskrivning av lokalförsörjningsprocessen med definierade styrprinciper.
Det finns en strategisk lokalförsörjningsgrupp som leds av
kommunledningsförvaltningens planeringsavdelning samt två
lokalstyrgrupper som leds av drift- och serviceförvaltningens
fastighetsavdelning.
Lokalsamordnare finns även utsedda på kommunens olika förvaltningar.
Det är dock ett glapp mellan den teoretiska beskrivningen av
lokalförsörjningsprocessen och praktiken, där roller och ansvarsfördelning
är otydlig för de aktörer som ingår i processen, framförhållningen är alltför
kort och det saknas en funktion med tydligt mandat och ansvar för
samordning av lokalfrågorna.
Med anledning av bland annat ovan har drift- och serviceförvaltningen
under 2016 ansvaret för att ta fram en handlingsplan till kommunfullmäktiges direktiv nr 15. ”Kommunen ska etablera en strategisk funktion
som skall säkerställa god lokalplanering på kommunövergripande nivå”.
Kopplat till handlingsplanen är ambitionen att med konsultstöd arbeta fram
en modell för strategisk lokalresursplanering. Modellen kommer att utgöra
en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen. Avsikten är att gå ifrån ett
passivt arbetssätt till ett aktivt, d.v.s. att uppnå ett strukturerat och
metodiskt arbetssätt avseende lokalförsörjningsarbetet i syfte att nå ökad
effektivitet för kommunens lokalförsörjning. Med effektivitet avses hög grad
av verksamhetsanpassade lokaler i kombination med låga lokalkostnader,
d.v.s. att verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet optimeras.
Modellen ska utgå ifrån ett tillvägagångsätt som är årscyklist, där lokaler
och lokalbehov analyseras med relevanta nyckeltal som mäter lokaleffektiviteten varje år och vägs samman i en central lokalresursplan.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/800 1.8.1

§ 123 (forts).
Svar på granskning av fastighetsförvaltningen inom
Karlskrona kommun
Lokalbehovet ska fastställas med utgångspunkt i den demografiska
utvecklingen och de verkliga behov verksamheterna har. Lokalresursplanen ska ligga till underlag för investeringsplaner och budgetar och
blicka flera år framåt i tiden. Årlig uppföljning och erfarenhetsåterföring ska
ske enligt en förutbestämd plan. Modellen ska tas fram i bred samverkan
med kommunens olika intressenter och fastställas av kommunfullmäktige.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Emmaboda kommun
Länsstyrelsen Blekinge
Länsstyrelsen Kalmar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KS 2016/2241 4.2.2

§ 124
Yttrande över detaljplaner från Emmaboda kommun. Detaljplaner för
Vråken 1 m.fl., Emmaboda 1:12 samt Klättorp och södra Kyrkeby
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna yttrandet som sitt eget och översända det till Emmaboda
kommun,
2. att yttrandet sänds till Länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar för
kännedom, samt
3. att hos Länsstyrelserna inhämta förtydligande av kommunernas ansvar
avseende mellankommunala hänsynstaganden.

Ärendet
Emmaboda kommun har i tre separata detaljplaner fått synpunkter i
samrådsyttrandet från sin länsstyrelse att de inte fullföljt sin skyldighet till
mellankommunalt samråd med Karlskrona kommun. Detta då de tre
planerna ligger i direkt anslutning till Lyckebyån, som är Karlskronas
primära vattentäkt.
Emmaboda kommun har med anledning av länsstyrelsens synpunkter
översänt de aktuella planerna till Karlskrona kommun för yttrande, dock
utanför samrådstiden, och utan att meddela önskad tid för svar.
Planerna har granskats av Karlskrona kommuns planavdelning
tillsammans med VA-avdelningen. Detta yttrande behandlar samtliga tre
planer gemensamt. Två av planerna avser att möjliggöra mycket strandnära bostadsbebyggelse, inom ramen för LIS (Landsbygdsutveckling i
sjönära lägen), medan den tredje planen avser möjliggöra att industriområde i direkt anslutning till Lyckebyån för att utveckla en befintlig
industriverksamhet.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2241 4.2.2

§ 124 (forts).
Yttrande över detaljplaner från Emmaboda kommun. Detaljplaner för
Vråken 1 m.fl., Emmaboda 1:12 samt Klättorp och södra Kyrkeby
Karlskrona kommuns synpunkter på förslagen
Samtliga planer ligger mycket nära Lyckebyån, som är Karlskrona
kommuns primära vattentäkt. Inte i någon av planerna hanteras frågan om
dagvatten med någon tydlighet eller med konkreta redogörelser för
åtgärder.
Mest anmärkningsvärt är att det i en detaljplan som avser tillåta industrier i
direkt anslutning till ån inte nämns alls. Då planen inte alls redogör för
risken att Lyckebyån förorenas kan Karlskrona kommun inte heller yttra sig
kring bedömningarna, men befarar att risken är stor.
Även i bostadsplanerna är allt dagvatten mer eller mindre förorenat från
parkeringar och vägar m.m. Dagvatten från vägarna kan avledas till
dagvattendammar, svackdiken eller dylikt, så att det infiltreras.
Karlskrona kommun anser med anledning av ovanstående att samtliga tre
planer ska förtydligas med dagvattenutredningar samt bestämmelser
alternativt genomförandeavtal som säkerställer tillkomsten av nödvändiga
skyddsåtgärder, så att vattenkvaliten i Lyckebyån kan garanteras.
Karlskrona kommun ser även gärna att Emmaboda tar fram en dagvattenpolicy framförallt avseende det dagvatten som avleds till Lyckebyån. Såväl
nytillkommande som befintligt.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Arbetsmarknadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/1480 2.9.1

§ 125
Kommunal satsning motsvarande lärarlönelyftet
Kommunstyrelsen beslutar
att arbetsmarknadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen därmed
anses besvarad.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att arbetsmarknadsnämndens hemställan till
kommunstyrelsen bifalles.
Börje Dovstad (L) yrkar på bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Camilla
Brunsbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda allmänna
utskottets förslag röstar JA och den som vill biträda Camilla Brunsbergs
(M) yrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S)
Linda Ekström (S), Börje Dovstad (L), Sofia Bothorp (M) och
Maria Persson (C).
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD)
och Billy Åkerström (KD).
Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 april 2016 tillstyrkt
förslaget.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/1480 2.9.1

§ 125 (forts).
Kommunal satsning motsvarande lärarlönelyftet
Ärendet
Den nya statliga lärarsatsningen lärarlönelyftet gäller för lärare inom
förskola, fritidshem, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola. Landets vuxenutbildningar är inte inkluderade i denna statliga
satsning.
Arbetsmarknadsnämnden har därför inkommit till kommunstyrelsen med
en hemställan om kompensation för att kunna göra morsvarande satsning
på löner för vuxenutbildningens lärare som det statliga stödet för höjda
lärarlöner medger inom de andra skolformerna.
Kommunfullmäktige har i budget 2016 fattat beslut om en särskild satsning
på lärarlöner. Denna särskilda lärarlönesatsning har fördelats ut på lärargrupper inom samtliga skolformer inkluderat förskolan i kunskaps-,
arbetsmarknads- och kultur- och fritidsförvaltningen i samband med löneöversyn för 2016. Denna satsning tar inte sikte på att kompensera
effekterna av det statliga lärarlönelyftet.
Däremot har det faktum att vuxenutbildningen inte får del av det statliga
lärarlönelyftet beaktats i budgeteringen av löneöversyn 2016, så att
motsvarande satsning även skall kunna göras inom arbetsmarknadsförvaltningens vuxenutbildning.
Det finns dock osäkerhetsfaktorer i årets kostnader för löneöversynen
eftersom det fortfarande pågår centrala förhandlingar mellan SKL och
Kommunal om löneavtal för 2016 och framåt.
Här råder en osäkerhet om vilken kostnad kommunen får för detta avtal, då
drygt hälften av kommunens medarbetare berörs. En preliminär
budgetering för Kommunals avtal har dock skett inom de totala
kostnaderna för löneöversyn 2016.
När Kommunals avtal är klart kan en slutlig bedömning göras av det totala
budgetutrymmet. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att vi skall
ha ett utrymme för att kunna kompensera Vuxenutbildningen för lärarlönelyftet och att den slutliga bedömningen av detta skall kunna göras senast
30 juni 2016.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/2242 10.10.2

§ 126
Sponsring av SM arrangemang
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att överföra 200 000 kronor ur kommunstyrelsens reserv för 2016 till
kultur- och fritidsförvaltningen och att kultur- och fritidsförvaltningen
hanterar och beslutar, rörande inkomna ansökningar om ekonomiskt stöd
för SM-arrangemang 2016.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ansökningar om ekonomiskt stöd
från kommunen för att genomföra ett antal SM-arrangemang under 2016.
Det gäller bland annat:


Lyckeby BTK – Ungdoms SM, ansökan vid sidan om bidragssystem



Karlskrona AK – SM i Rally



Orienteringsklubbarna – Orienterings-SM



Eskimå SK – SM i kanot

Dessa arrangemang har tidigare hanterats av Utveckling i Karlskrona AB
som inför 2016 inte har medel att stödja evenemangen.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
OK Dacke
Karlskrona skid- och orienteringsklubb, SOK
Akten

KS 2016/2243 2.5.3

§ 127
Godkännande av överlåtelse samt fortsatt gåvoförbehåll gällande
Dackestugan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna Karlskrona skid- och orienteringsklubb, org. nr
802499-5725, som ny ägare till fastigheten Östra Rödeby 2:325, samt
2. att följande gåvoförbehåll tas in i fångeshandlingen mellan OK Dacke
och Karlskrona SOK: ”Upplöses Karlskrona SOK skall fastigheten i det
skick den då befinner sig återgå i Karlskrona kommuns ägo utan kostnad. I
det fall Karlskrona SOK överlåter fastigheten eller ombildas skall
Karlskrona kommun godkänna den nya ägaren”.

Ärendet
Karlskrona kommun överlät 15 oktober 1990 som gåva fastigheten Östra
Rödeby 2:325 till OK Dacke. Gåvan innebar överlåtelse av Dackestugan
samt tillhörande tomtmark om ca 3000 kvm. I gåvoavtalets punkt 7 finns ett
gåvoförbehåll som innebär att om OK Dacke överlåter fastigheten eller
ombildas ska kommunen godkänna den nya ägaren.
De två orienteringsklubbarna OK Dacke och FK Vittus ska under 2016 slås
samman och i fortsättningen verka under det gemensamma namnet
Karlskrona skid- och orienteringsklubb, Karlskrona SOK. Verksamheten
som den nybildade klubben ämnar bedriva är av samma karaktär som den
verksamhet OK Dacke tidigare bedrivit i och kring Dackestugan, det vill
säga motionsverksamhet med inriktning på orientering och skidåkning.
Sammanslagningen innebär att OK Dacke ska överlåta fastigheten Östra
Rödeby 2:325 till Karlskrona SOK. Karlskrona kommun måste därför ta
ställning till om den nya ägaren ska godkännas.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2243 2.5.3

§ 127 (forts).
Godkännande av överlåtelse samt fortsatt gåvoförbehåll gällande
Dackestugan
För att i fortsättningen behålla kommunens inflytande gällande nya ägare
till Dackestugan måste samma typ av gåvoförbehåll som stadgas i punkten
7 i gåvohandlingen från 1990 införas även i fångeshandlingen mellan
OK Dacke och Karlskrona SOK.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/1461 1.3.1

§ 128
Fastställelse av delegationsordning för kommunstyrelsen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen från och med den
1 maj 2016, samt
2. att tidigare delegationsordning för kommunstyrelsen 1 mars 2016, § 77,
ska upphöra att gälla.

Ärendet
Mot bakgrund av den omorganisation som skett på kommunledningsförvaltningen föreligger visst behov av att ändra den nu gällande
delegationsordningen. I samband med detta har en total översyn gjorts och
flera förändringar föreslås. De förändringar som föreslås är följande:


I nu gällande delegationsordning anges på flera ställen att den
utpekade delegaten är kommundirektören. När det gäller sådana
uppgifter som endast är inom förvaltningen bör dock den utpekade
delegaten på kommunledningsförvaltningen, precis som är fallet
inom kommunens övriga förvaltningar, vara förvaltningschefen.
Kommundirektör samt förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen är visserligen samma person, men det får
konsekvenser vid frånvaro eftersom delegationen då övergår till
utpekad ställföreträdare. Den person som har funktionen som ställföreträdande kommundirektör är inte samma person som har
funktionen biträdande förvaltningschef. Genom att funktionerna
kommundirektör och förvaltningschef separeras i delegationsordningen underlättas arbetet vid kommundirektör/förvaltningschef
för kommunledningsförvaltningens frånvaro. Detta förtydligas även
under p 1.4 på sidan 3. Även under 2.9 samt 2.10 har justering
gjorts utifrån att ställföreträdande förvaltningschef och ställföreträdande kommundirektör kan vara olika personer.
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§ 128 (forts).
Fastställelse av delegationsordning för kommunstyrelsen


Rätten att utse ställföreträdande kommundirektör samt ställföreträdande förvaltningschef flyttas från ordföranden till kommundirektör.



Förtydligande har gjorts att delegationen endast gäller ”inom
förvaltningen”. Detta är ett förtydligande och dessa punkter återfinns
i respektive förvaltnings delegationsordning.



I delegationsordningen finns ett flertal förkortningar. För förkortning
av ordet chef har använts ch, C och c. För att eftersträva enhetlighet
har samtliga funktioner med ”chef” förkortats med endast c.



Avsnitt 1.9 har förtydligats utifrån vad som är ett beslut och vad som
kan anses utgöra verkställighet.



För att förtydliga vad som gäller avseende ianspråktagande av
investeringsbudget och driftsbudget inom fastställd budgetram har
ändring gjorts i nr 1.16 och nr 1.17 har tillkommit.



Funktionen budgetchef samt chef för controllerenheten kommer att
finnas på ekonomiavdelningen och ges delegation att tillsammans
med övriga i nr 3.2, 3.4 och 4.1 utpekade delegater underteckna
handlingar, som tidigare två i förening.



Under nr 6 och 7 har bedömningen gjorts att den utpekade
delegaten bör vara förvaltningschefen som i sin tur får rätt att
vidaredelegera uppgifterna. Det förenklar hanteringen vid
exempelvis omorganisationer att delegaten utpekas genom vidaredelegering.
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§ 129
Svar på remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen –
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3)
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att avge yttrande till Näringsdepartementet över Sverigeförhandlingens
delrapport ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar” (SOU 2016:3) i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag, samt
2. att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet
Karlskrona kommun har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Svar ska lämnas till
Näringsdepartementet senast den 31 mars 2016. Karlskrona kommun har
dock fått uppskov med svaret till den 12 april 2016.
Höghastighetsjärnvägens syfte
Inledningsvis sägs i rapporten att Sveriges tre största städer utgör
ändpunkter för höghastighetsjärnvägen och att åtta av landets tio största
kommuner kommer att ligga direkt vid eller i omedelbar närhet till denna.
Det knyter storstadsregionerna närmare varandra genom förkortade
restider, men har också stor betydelse för mellanliggande regioner och för
övriga Sverige. Vidare innebär den tilltagande urbaniseringen ett behov av
ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna.
Ett mätbart mål är bl.a. att höghastighetsbanan ska byggas så att tillväxten
sprider sig till fler orter än storstäderna, vilket ska avspegla sig i ökat
bostadsbyggande.
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Svar på remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen –
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3)
Karlskrona kommun tolkar det som att förutom de tre största städerna är
det Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås som avses vara de
mellanliggande städer i regioner som är av betydelse, vilket också uttrycks
i kap 2.9.3. Här säger man att det eventuellt också finns ett kommersiellt
intresse någonstans mellan Malmö och Jönköping.
Det är inte svart att se att de nämnda städerna kan komma att utgöra den
framtida kärnan i den urbana tillväxten med stöd av höghastighetstrafik.
Svårare blir att förstå hur höghastighetsjärnvägen också ska kunna
medföra förutsättningar för utveckling i övriga Sverige, exempelvis
sydöstra Sverige.
Vi ställer oss frågande inför valet av en västlig sträckning i Småland som
inte beaktar en stad av Växjös storlek och inte ser värdet av anslutande
trafik från Kalmar, Karlskrona, Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska
Högskola. För övrigt var Karlskrona och Kalmar de två residensstäder som
ökade sin befolkning mest procentuellt sett under 2016. Det finns heller
inget som motsäger att sydöstra Sverige skulle fortsätta att växa i
betydelse för Sverige som helhet då området gränsar till EU:s snabbast
växande ekonomier som Polen och Litauen och för att inte tala om
Ryssland i en framtid. Det verkar som att Sverigeförhandlingen fokuserar
på nuläget och inte på 2035 och framåt. Det är ju detta framtida Sverige
och Europa som den tilltänkta höghastighetsbanan ska serva.
De nyttoberäkningar som är inlämnade från Växjö-Kalmar-Karlskrona m.fl.
inom ramen för nätverket Höghastighetsbanan.se visar att sydöstra
Sverige skulle bidra till resande, ökat bostadsbyggande och regional
arbetsmarknadsutveckling och på så sätt integrera en del av det som
uttrycks i syftet som ”övriga Sverige”.
Prognoser för kommersiella förutsättningar
Av underlaget som levererats från PwC framgår att de resandevolymer
som tillkommer högastighetståget är från ändpunktsresenärerna.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

27

Sammanträdesdatum

Blad

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/392 1.9.1
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Svar på remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen –
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3)
Resandevolymer som ansluter till och från anslutande järnvägar har inte
analyserats. Efterfrågan på resande längs de gamla stambanorna och
andra anslutande banor kommer att påverka såväl finansiellt som
operationellt.
PwC skriver i slutsatserna att ändpunktsmarknaderna är tillräckligt stora
och restiden tillräckligt attraktiv för att skapa ett ökat resande. Den
uppskattade investeringskostnaden för höghastighetsjärnvägarna uppgår
enligt Trafikverket till 145-200 miljarder kronor.
Vi finner det anmärkningsvärt att Sverigeförhandlingen i resandeprognosen
inte tagit hänsyn till resenärer från anslutande sträckor. I nyttoberäkningarna från nätverket Höghastighetsbanan.se, liksom från många
andra, har lämnats uppgifter om resandevolymer från städer längs
anslutande järnvägar som skulle bidra till intäkter för den kommersiella
trafiken. Likaså bidrar offentligupphandlad regional trafik till banavgifter
vilka indirekt blir ett stöd för den kommersiella trafikens förutsättningar.
För att öka den samhällsekonomiska nyttan av höghastighetsbanorna vore
det rimligt att beakta den totala resandevolymen från såväl den
kommersiella trafiken som den offentligt regionalt upphandlade för att
balansera kostnaderna. Detta bör vara än viktigare sedan Trafikverket
bedömt kostnaderna till mellan 190-330 miljarder kronor jämfört med de
förutsättningar PwC har utgått ifrån i sina beräkningar. Denna kostnadsförändring i kalkylen från Trafikverket på upp till 130 miljarder kronor gör att
PwC;s underlag starkt måste ifrågasättas och underlaget bör således
göras om.
Utbyggnadsstrategi
Sverigeförhandlingen ska ta fram urvalskriterier för vilka orter som kan
vara lämpliga för nya stationer, exempel på sådana urvalskriterier som
nämns är:



Sign

Sign

Ortens storlek och nationella/regionala betydelse
Prognosticerat resandeunderlag
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Svar på remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen –
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3)
Vi anser att dessa två urvalskriterier är ofullständiga. Det framgår inte hur
stor orten ska vara eller vad som menas med regional betydelse. Av
rapporten från PwC framgår att resandevolymer som ansluter till och från
anslutande järnvägar inte har analyserats eller hur resande längs de gamla
stambanorna kommer att inverka. Om inte dessa resandevolymer har
tagits hänsyn till kan man rimligen inte heller bedöma ortens regionala
betydelse.
Urvalskriterierna är exempel och inte vidare preciserade vilket ställer
frågan om kriterierna som använts i det beslut Sverigeförhandlingen nu
tagit. Detta gäller bl.a. sträckningen genom Småland. Menar
Sverigeförhandlingen att t.ex. Värnamo har större regional betydelse än
Växjö eller att Värnamo har större resandeunderlag än Växjö? Det verkar
onekligen så att det är andra faktorer som styrt Sverigeförhandlingens
förslag, nämligen att hela projektet är starkt storstadsfixerat och att det
som styrt är att hitta den billigaste lösningen för att binda ihop Sveriges tre
största städer.
Finansieringskällor med koppling till höghastighetsjärnvägen
Karlskrona kommun delar bedömningen att investeringen ska finansieras
på annat sätt än med anslag i Nationell plan. Grundsynen att de
finansieringskällor som har en tydlig koppling till och får en värdeökning av
höghastighetsbanan kan användas som finansiering är också rimlig.
Det är också angeläget att investeringarna för att öka kapacitet och
hastighetsstandard på anslutande sidobanor säkras. En samverkan mellan
trafiken på sidobanorna och på höghastighetsjärnvägen bedömer vi är en
förutsättning för att få ut största möjliga samhällsekonomiska nytta av
denna strukturomvandling.
Bedömningen som gärs är att banavgifterna kan högas till 30-50 kronor per
tågkilometer från dagens 10 kronor. Hur höjda banavgifter, och därmed
eventuellt höjda biljettpriser, påverkar också den storregionala trafiken är
oklart.
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Svar på remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen –
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3)
Vi ser en risk i att allt för höga banavgifter kan påverka den offentligupphandlade trafikens möjlighet att nyttja höghastighetsbanan vilket i så
fall minskar såväl den regionala nyttan som intäkterna i
höghastighetsbanan.
Underlag till kommande infrastrukturproposition
Förslag till åtgärder
Vi håller med om att arbete inom olika sträckor måste påbörjas under
planperioden för att vara klara cirka 2035. Detta möjliggör etappvisa
förstärkningar under flera år som fördelas i tiden fram till 2035.
Tillgänglighet till Kastrup och Köpenhamn
Vi betraktar det som självklart att höghastighetsjärnvägen ska medge
angöring till Kastrups flygplats och Köpenhamn H och i förlängningen till
höghastighetsjärnvägar i övriga Europa.
Kust till kust-banan
Kortfattat görs bedömningen att sträckan Värnamo-Växjö bör förstärkas.
Detta håller vi med om men är samtidigt förvånade över den snäva
avgränsningen. Kust till kustbanan binder samman residensstäderna
Karlskrona, Kalmar och Växjö med varandra med Göteborg. Järnvägen är
också en viktig koppling för vidare resande på Södra stambanan. Med ett
stationsläge på höghastighetsjärnvägen i Växjö medför en upprustning av
Kust till kustbanan från Karlskrona/Kalmar att resandet och samhällsnyttan
ökar. Med koppling till ett stationsläge i Värnamo på höghastighetsjärnvägen ö kar i betydande grad angelägenheten av at rusta upp
järnvägen till Växjö/Karlskrona/Kalmar för att sydöstra Sverige ska kunna
bidra till Sveriges utveckling.
Andra anslutande järnvägar
För att skapa underlag rö höghastighetstågen och vidga den regionala
nyttan förutsätts att höghastighetsjärnvägen planeras och utvecklas nära
samordnat med anslutande sidobanor och regional trafik.
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Svar på remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen –
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3)
Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm med anslutning till en
höghastighetsstation i Hässleholm är idag en av landets mest trafikerade
enkelspårsjärnvägar. Från Kristianstad till Karlskrona är städerna i
Blekinge kopplade till Blekinge kustbana. Med åtgärder på Skånebanan
och Blekinge kustbana som ökar kapaciteten och kortar restiden ökar den
samhällsekonomiska nyttan av höghastighetsjärnvägen.
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KS 2015/762 1.6.2

§ 130
Fortsättning utvecklingsplan Blekinge Health Arena
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att 700 tkr tas i anspråk för verksamhetsbidrag till Blekinge Idrottsförbund till Blekinge Health Arena testlabbet för år 2016, medlen tas i
anspråk av kommunstyrelsens projektbudget för år 2016,
2. att kommundirektören utser en person från kommunledningsförvaltningen att ingå i den referensgrupp som finns beskriven i
verksamhetsplanen, samt
3. att det uppdrag som gavs vid kommunstyrelsens sammanträde den
6 oktober 2015 § 299 härmed är återredovisat.

Ärendet
Under flera år har ett arbete pågått med att skapa ett idrottscenter med
fokus inom idrott och hälsa. Det har genomförts förstudie och olika projekt.
I projekten bildades en plattform för utveckling inom idrott, hälsa och
entreprenörskap. Under projekttiden öppnades också ett testlabb, en
mötesplats och fundament för kompetens och företag inom idrott och
hälsa.
Under 2013 bildades Blekinge Health Arena ideell förening. Stiftare av
föreningen var Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola (BTH),
Region Blekinge, Blekinge Idrottsförbund och Karlskrona kommun. Då
ideella föreningens verksamhet så gott som endast var kopplad till Testlabbet Blekinge Health Arena, då ekonomin inte har tillåtit mer, har stiftarna
beslutat om att den ideella föreningen inte behövdes. Den ideella
föreningen upplöses nu efter beslut av respektive stiftare. Beslut om detta
för Karlskrona kommun, togs av kommunfullmäktige den 10 december
2015. Beslut om upplösning av föreningen kan nu fattas vid ordinarie årsmöte år 2016.
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§ 130 (forts).
Fortsättning utvecklingsplan Blekinge Health Arena
Idéerna och visionerna bakom Blekinge Health Arena ideell förening
kommer dock att leva vidare där Blekinge Idrottsförbund tar ett helhetsansvar för driften och verksamheten på Testlabbet Blekinge Health Arena.
Från och med 1 januari 2016 överförs verksamheten till Blekinge Idrottsförbund som därmed tar ett helhetsansvar för denna.
Nuläge och framtid
Karlskrona kommun som en av initiativtagarna till det ursprungliga
projektet och också stiftare till den ideella föreningen tar ett ansvar för att
ge det fortsatta arbetet en möjlighet till utveckling. I samband med
kommunstyrelsens hantering av ärendet den 6 oktober 2015 § 299
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med utvecklingsplanen för Blekinge Health Arena och
testlabbet där mål, ekonomi, styrning och utvärderingskrav för
verksamheten ska framgå.
Denna utvecklingsplan finns nu framarbetad där en beskrivning finns av
mål, ekonomi, organisation, styrning, verksamhetsbeskrivning med mål
och indikatorer finns angivna. Det anges också att en större utvärdering av
verksamheten ska göras för att säkerställa att utvecklingen gått i linje med
verksamhetsplanens intentioner. Utvärderingenen ska ske av mål och
ekonomi. I verksamhetsplanen finns också angivet att det ska bildas en
referensgrupp med representanter från bland annat Karlskrona kommun
som kopplas till verksamheten.
Slutsats
Det finns numera en av styrelsen i Blekinge Idrottsförbund (BIF) beslutad
verksamhetsplan som anger de delar som Karlskrona kommun tidigare
efterfrågat. Vi ser att verksamheten är fortsatt viktig för att stödja, stimulera
och vidareutveckla kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling samt innovation och forskning inom idrott – fysisk aktivitet och
hälsa. Allt i syfte att bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska
människor. Karlskrona kommun vill därmed fortsatt stödja verksamheten
med verksamhetsbidrag 700 tkr för år 2016.
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§ 131
Företagskort med betalansvar i Karlskrona kommun
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att införa betalkort med betalansvar hos kontoinnehavaren men med
ytterst betalansvar för Karlskrona kommun, samt
2. att uppdra till kommundirektören att utfärda administrativa regler för
betalkort.

Ärendet
Karlskrona kommun använder idag drivmedelskort till fordon och inköpskort istället för handkassor i sin verksamhet.
Ett behov av betalkort har nu uppkommit.
Med betalkort menas ett kort där hela det aktuella beloppet betalas genom
faktura. Användning av betalkort ger effektivare inköp av varor och tjänster.
Större säkerhet och förenklad administration är andra fördelar.
Ett behov av effektivare och modernare betallösningar inom Karlskrona
kommun finns och är angeläget inte minst vad gäller inköp från internet
samt tjänsteresor och andra utlägg i tjänsten. Betalkort skall användas för
inköp i tjänsten som inte kan göras via vanliga beställningsrutiner.
Betalkort
Mot ovanstående bakgrund föreslås därför att Karlskrona kommun inför
betalkort. Syftet är att förenkla och möjliggöra verksamheternas inköp när
det gäller inköp på internet samt tjänsteresor och andra utlägg i tjänsten.
Betalkortet är personligt då det krävs ID eller PIN kod för att identifiera sig
vid inköpstillfället.
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§ 131 (forts).
Företagskort med betalansvar i Karlskrona kommun
Betalkortet får endast användas för inköp i tjänsten, ingen privat
användning är tillåten. Betalningsansvaret ligger hos kortinnehavaren, men
det yttersta betalningsansvaret ligger hos Karlskrona kommun. Fakturan
skickas direkt hem till kontoinnehavaren.
Alla inköp ska redovisas via reseräkning eller utläggsredovisning enligt
gällande rutiner. Kredittiden från betalkortsföretaget medför att ersättning
betalas ut till kontoinnehavaren innan fakturan förfaller.
Utförande av betalkort skall vara restriktivt och när behov av betalkort
upphör skall det dras in. I samband med införande av betalkort ska rutiner
för användandet fastställas.
Generellt för utfärdande av betalkort är att de skriftligen ska kvitteras ut av
en medarbetare samt att administrativa krav kring återrapporteringen ställs
i relationen till denne. Transanktioner som saknar giltig dokumentation och
attest kommer inte att ersättas.
Ekonomiska konsekvenser
Karlskrona kommun har genom ”Avtal för Finansiella tjänster” med
Swedbank option på betalkort. Årsavgift utgår för dessa kort och årsavgiften ska betalas av Karlskrona kommun. En viss ökad administrativ
insats vid införandet av betalkorten hanteras inom tilldelade ramar och
generellt gäller att de kostnader som uppstår kring betalkorten ska bäras
av de verksamheter som nyttjar tjänsterna.
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§ 132
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar på allmänna
utskottets förslag samt
1. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att
föreningsbidrag eller stöd från kommunen inte utgår till ideella föreningar
eller organisationer som stödjer ett icke demokratiskt arbetssätt, eller inte
stödjer människors lika värde,
2. att tydliggöra på Karlskrona kommuns hemsida vart man ska vända sig
om man misstänker att någon i ens närhet håller på att radikaliseras,
3. att kommunstyrelsen ger ett uppdrag till arbetsgruppen mot
våldsbejakande extremism att omgående ta fram ett konkret underlag där
det tydligt framgår hur man ska gå tillväga som medarbetare om man
upptäcker IS-symboler eller andra symboler som stödjer våldsbejakande
extremism, eller om man misstänker att någon håller på att radikaliseras.
4. att Karlskrona kommun uttalar nolltolerans mot IS-symboler som stödjer
våldsbejakande extremism.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs (M) tilläggsyrkande.
Börje Dovstad (L) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Camilla
Brunsbergs (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/1696 1.3.1

§ 132 (forts).
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Camilla
Brunsbergs (M) ändringsyrkande att-sats nr 1 röstar JA och den som vill
avslå röstar NEJ.
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD)
och Billy Åkerström (KD).
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Börje Dovstad (L), Sofia Bothorp (MP) och
Maria Persson (C).
Kommunstyrelsen beslutar med 6 JA-röster och 9 NEJ-röster att avslå
ändringsyrkande att-sats nr 1.
Därefter ställer ordförande proposition på allmänna utskottets förslag mot
Camilla Brunsbergs (M) att-sats nr 2 och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Camilla
Brunsbergs (M) ändringsyrkande att-sats nr 2 röstar JA och den som vill
avslå röstar NEJ.
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD),
Billy Åkerström (KD) och Sofia Bothorp (MP).
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Börje Dovstad (L) och Maria Persson (C).
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KS 2016/1696 1.3.1

§ 132 (forts).
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsen beslutar med 7 JA-röster och 8 NEJ-röster att avslå
ändringsyrkande att-sats nr 2.
Därefter ställer ordförande proposition på allmänna utskottets förslag mot
Camilla Brunsbergs (M) att-sats nr 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Camilla
Brunsbergs (M) ändringsyrkande att-sats nr 3 och 4 röstar JA och den som
vill avslå röstar NEJ.
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD)
och Billy Åkerström (KD).
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Börje Dovstad (L), Sofia Bothorp (MP) och
Maria Persson (C).
Kommunstyrelsen beslutar med 6 JA-röster och 9 NEJ-röster att avslå
ändringsyrkande att-sats nr 3 och 4.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 april 2016 tillstyrkt
förslaget.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 24 november 2015
att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett förslag till lokal
handlingsplan mot våldsbejakande extremism
.
En arbetsgrupp tillsattes och gruppen har under några månader samlat in
material och erfarenheter både från andra kommuner och nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism.
forts.
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KS 2016/1696 1.3.1

§ 132 (forts).
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Utgångspunkten har varit att bygga vidare på de närverk och kanaler som
redan finns i kommunen.
I gruppen som leds av säkerhetschefen finns representanter från
socialförvaltningen, kunskapsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen samt kommunpolisen.
________
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KS 2016/2245 1.3.1

§ 133
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att AB Karlskrona Moderbolags verksamhet under 2015 har bedrivits
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har
följt de kommunalrättsliga principerna som gäller för bolaget, samt
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i AB Karlskrona
Moderbolag att fatta beslut i frågan i enlighet med revisionsberättelsen
som lämnas på stämman.

Ärendet
Enligt 6 kap 1 a kommunallagen 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 de 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 Moderbolags VD har som underlag till kommunstyrelsens
beslut lämnat en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2015.
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§ 133 (forts).
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i AB Karlskrona
Moderbolag kommer att avge sin granskningsrapport avseende bolaget.
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses bedrivit sin verksamhet
ändamålsmässigt och inom ramen för de kommunrättsliga principerna som
gäller för verksamheten.
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende
fastställandet 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 ägarombudget om det står i
överensstämmelse med revisorernas förslag i revisionsberättelsen
avseende ansvarsfrågan.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

41

Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Utveckling i Karlskrona AB
Kommunrevisionen
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/1808 1.3.1

§ 134
Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB enligt
6 kap 1 a 1 kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Utveckling i Karlskrona AB:s verksamhet under 2015 har bedrivits
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har
följt de kommunalrättsliga principerna 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.

Ärendet
Enligt 6 kap 1 a kommunallagen 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 de 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.
Bolagets VD har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat en
rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2015.
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§ 134 (forts).
Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna kommer att avge sin
granskningsrapport avseende bolaget.
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses bedrivit sin verksamhet
ändamålsmässigt och inom ramen för lokaliseringsprincipen.
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende
fastställandet 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 ägarombudget om det står i
överensstämmelse med revisorernas förslag i revisionsberättelsen
avseende ansvarsfrågan.
_________
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KS 2016/1809 1.3.1

§ 135
Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen Företagsfastigheter AB
enligt 6 kap 1 a 1 kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Kruthusen Företagsfastigheter AB:s verksamhet under 2015 har
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att
bolaget har följt lokaliseringsprincipen gäller för bolaget, samt
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i Kruthusens
Företagsfastigheter AB att fatta beslut enlighet med revisionsberättelsen
som lämnas på stämman.

Ärendet
Enligt 6 kap 1 a kommunallagen 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 de lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
Ändamålet med Kruthusen Företagsfastigheter AB:s 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 befintliga företag och organisationer
inom kommunen.
För bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen enligt
kommunallagen.
Bolagets VD har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat en
rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2015.
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§ 135 (forts).
Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen Företagsfastigheter AB
enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i bolaget kommer att
avge sin granskningsrapport avseende bolaget.
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses bedrivit sin verksamhet
ändamålsmässigt och inom ramen för lokaliseringsprincipen.
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende
fastställandet 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.
_________
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KS 2016/1810 1.3.1

§ 136
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap 1 a §
kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att AB Karlskronahems verksamhet under 2015 har bedrivits enligt det
ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har följt
lokaliseringsprincipen gäller för bolaget, samt
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i AB
Karlskronahem att fatta beslut enlighet med revisionsberättelsen som
lämnas på stämman.

Ärendet
Enligt 6 kap 1 a kommunallagen 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 de 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 fastighetstillstånd. 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.
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§ 136 (forts).
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap 1 a §
kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma
AB Karlskronahems VD har som underlag till kommunstyrelsens beslut
lämnat en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2015.
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i AB Karlskronahem
kommer att avge sin granskningsrapport avseende bolaget.
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses bedrivit sin verksamhet
ändamålsmässigt och inom ramen för lokaliseringsprincipen.
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende
fastställandet 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.
_________
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KS 2016/1811 1.3.1

§ 137
Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB
inklusive dotterbolag enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Affärsverken Karlskrona AB:s verksamhet under 2015 har bedrivits
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har
följt de kommunalrättsliga principerna som gäller för bolaget,
2. att Affärverken Energi AB:s verksamhet under 2015 har bedrivits enligt
det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har följt de
kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget,
3. att Affärsverken Elnät AB:s verksamhet under 2015 har bedrivits enligt
det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har följt de
kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget, samt
4. att ge ägarombuden som instruktion på årsstämmorna i Affärsverken
Karlskrona AB, Affärsverken Energi AB samt Affärsverken Elnät AB att
fatta beslut i enlighet med revisionsberättelsen som lämnas på stämman.

Ärendet
Enligt 6 kap 1 a kommunallagen 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 de lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
Affärsverken Karlskrona AB har två helägda dotterbolag: Affärsverken
Energi AB och Affärsverken Elnät AB.
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§ 137 (forts).
Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB
inklusive dotterbolag enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma
Affärsverkenkoncernen hanteras i ett gemensamt ärende när det gäller
uppsiktsplikten men besluten fattas för respektive bolaget som bedrivit
verksamhet.
Ändamålet med Affärsverken AB:s 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 affärsområde Elnät och Värme
gäller speciallagstiftning och är undantaget för samtliga kommunalrättsliga
principer.
Ändamålet med Affärsverken Energi AB:s 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.
Ändamålet med Affärsverken Elnät AB:s verksamhet anges i bolagsordningen enligt följande: Bolaget skall som ett led i övrig kommunal
verksamhet inom energisektorn verka för en säker elförsörjning till sina
kunder.
Bolaget är ett elnätsbolag som är undantaget de kommunalrättsliga
principerna.
Bolagets VD har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat en
rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2015.
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§ 137 (forts).
Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB
inklusive dotterbolag enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna kommer att avge sin
granskningsrapport avseende bolagen.
Utifrån de rapporter sin lämnats får bolagen anses bedrivit sin verksamhet
ändamålsmässigt 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 reglemente för kommunstyrelsen
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det står i
överensstämmelse med revisorernas förslag i revisionsberättelsen
avseende ansvarsfrågan.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

50

Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Karlskrona Baltic Port i Karlskrona AB
Kommunrevisionen
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 138
Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port i Karlskrona
AB enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud
vid bolagets årsstämma
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Karlskrona Baltic Port i Karlskrona AB:s verksamhet under 2015 har
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen och inom
ramen för den kommunala kompetensen, samt
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i Karlskrona Baltic
Port i Karlskrona AB att fatta beslut i enlighet med revisionsberättelsen
som lämnas på stämman.

Ärendet
Enligt 6 kap 1 a kommunallagen 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 de lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
Karlskrona Baltic Port i Karlskrona AB är ett av kommunen delägt bolag
som ägs tillsammans med Stena Line 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 i Karlskrona AB inga lekmannarevisorer valda av kommunfullmäktige.
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§ 138
Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port i Karlskrona
AB enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud
vid bolagets årsstämma
Ändamålet med Karlskrona Baltic Port i Karlskrona AB:s verksamhet
anges i bolagsordningen enligt följande: Bolaget ska verka för att öka
färjetrafiken till Karlskrona. Färjetrafiken ska huvudsakligen bestå av fraktoch passagerartrafik. Bolaget ska även medverka i arbetet att stärka
Karlskrona som en attraktiv turistort.
Karlskrona Baltic Port i Karlskrona AB har som underlag till
kommunstyrelsens beslut lämnat en rapport om vilken verksamhet som
bedrivits under 2015.
Utifrån den rapport som lämnats får den verksamhet som bolaget bedrivit
under 2015 anses vara förenlig med det fastställa ändamålet för bolaget.
Inför Karlskrona Baltic Port i Karlskrona AB:s 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 reglemente för kommunstyrelsen beslutar
kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det står i överensstämmelse med revisorernas förslag i revisionsberättelsen avseende
ansvarsfrågan.
_________
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Akten

KS 2016/1765 2.5.1

§ 139
Begäran om bidrag till Blekinge Nämndemannaförening
Kommunstyrelsen beslutar
att ansökan om bidrag till Blekinge Nämndemannaförening avslås.

Yrkande
Christopher Larsson (SD), Camilla Brunsberg (M) och Sofia Bothorp (MP)
yrkar på bifall av ansökan.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christopher Larssons (SD), Camilla Brunsbergs (M) och
Sofia Bothorps (MP) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda allmänna
utskottets förslag röstar JA och den som vill bifalla ansökan röstar NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Börje Dovstad (L) och Maria Persson (C).
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD),
Billy Åkerström (KD) och Sofia Bothorp (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 JA-röster och 7 NEJ-röster att avslå
bifallsyrkandet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 april 2016 tillstyrkt
förslaget.
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§ 139 (forts).
Begäran om bidrag till Blekinge Nämndemannaförening
Ärendet
Blekinge Nämndemannaförening (BNF) har inkommit med en ansökan om
bidrag för år 2016 för de 32 nämndemän i Blekinge Tingsrätt, som är
utsedda av kommunfullmäktige i Karlskrona. BNF ansöker om 16 000
kronor, vilket motsvarar 500 kronor per nämndeman.
BNF arbetar med att bredda nämndemännens kompetens inom de
områden som kan kopplas till uppdraget som meddomare i domstolarna.
BNF påpekar att Domstolsverket inte lämnar bidrag till verksamheten
utöver det som rör själva uppdraget i domstolarna.
Synpunker
Uppdraget som nämndeman är ett statligt uppdrag som fullgörs i domstolarna. Kommunfullmäktiges roll är att fungera som valkorporation för att
utse nämndemän men uppdraget är inte kommunalt och ingår inte heller i
kommunens politiska organisation.
Från och med 2016 måste nämndemännen genomgå en obligatorisk
introduktionsutbildning innan de kan påbörja sin tjänstgöring och det är
respektive domstol som ansvarar för utbildningen. Ska någon vidare
utbildning ske så menar kommunledningsförvaltningen att också detta bör
ankomma på staten.
________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2016/2246 1.6.2

§ 140
Karlskrona Årets Stadskärna 2018
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att hos Svenska Stadskärnor ansöka om QM, Quality Mark, med syfte
att söka till Årets Stadskärna 2018,
2. att finansieringen av Svenska Stadskärnors QM-mentorskap,
utbildningsinsatser och rådgivning på 40 000 kronor under ett år
finansieras från kommunstyrelsens reserv för näringslivsutveckling,
3. att uppdra åt kommundirektören att i kommunens organisation utse
resurser som med fokus arbetar med stadskärneutveckling i samverkan
med Cityfastighetsägarna och Karlskrona City enligt QM-modellen, samt
4. att föreslå/utse vardera en representant från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och drift- och serviceförvaltningen att
representera kommunen i Centrumföreningens styrelse.

Ärendet
Karlskrona kommun har under ett antal år drivit flera lyckosamma
stadsutvecklingsprojekt vissa egenfinansierade, men oftast finansierat
tillsammans med fastighetsägare belägna i lägen aktuella för åtgärder.
Exempel på projekt är: omdaning av Hoglands Park med byggande av nya
restaurangpaviljong, ny bussangöring vid Hoglands Park, Ronnebygatan
till gågata, gågata delar av Borgmästaregatan, ombyggnad av ”västra”
Ronnebygatan, nya Ristorgstrappan, flera uteserveringsytor har byggts om
samt ombyggnad av Karlskrona Stadsmarina m.m. Konsultföretaget
Reteam Group med säte i Köpenhamn har under 2014-2015 på
kommunens uppdrag genom upphandling genomfört en handelsanalys av
handeln i hela Karlskrona.
Handelsanalysen har utgjort ett bra underlag för att komma vidare i ett
gemensamt engagemang från tre parterna Karlskrona City,
Fastighetsägarna och Karlskrona kommun.
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§ 140 (forts).
Karlskrona Årets Stadskärna 2018
Arbetet har bl.a. skett genom att city delats upp i fem geografiska zoner i
vilka flera möten med fastighetsägare och aktörer i zonerna. Resultaten av
dessa möten har hittills lett fram till följande aktiviteter:


sammanställning av åtgärdsförslag och önskemål för
centrumutveckling



en inplanerad Inspirationskväll den 12 maj för handel och
besöksnäring - inlämnande av ESF-ansökan avseende utbildning
av småföretag inom handeln i hela Blekinge



studieresa till Örebro de 3-4 mars med fastighetsägare, handel,
politiker och kommunala tjänstemän

En ny fastighetsägarförening, Cityfastighetsägarna, har bildats i syfte att
medverka i utvecklingsarbetet i city.
En Citysamverkansgrupp har bildats som arbetar med konkreta åtgärder
för ett city med bättre underhåll och högre ”finish”. Gruppen består idag
av representanter för Utveckling i Karlskorna AB, Karlskrona City,
Cityfastighetsägarna, Drift- och serviceförvaltningen och
Näringslivsavdelningen från kommunen.
Årets Stadskärna 2018
Örlogsstaden Karlskrona är av UNESCO utnämnt till världsarv och har
med denna förutsättning mycket goda möjligheter att arbeta med
förbättrings- och utvecklingsarbete för att utses till Årets Stadskärna.
Unika stadsmiljöer kan utvecklas till ett unikt och aktivt city genom en
framåtblickande strategi, tydliga mål och aktiviteter med åtgärder som
sticker ut samt att en mycket stark och god samverkan såväl internt som
tillsammans med parterna Karlskorna City, Cityfastighetsägarna och
Karlskrona kommun.
I arbetet efter handelsanalysen, som presenterades 2015, har idéen
väckts att målet för stadskärnearbetet i Karlskrona skall vara att bli Årets
Stadskärna.
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§ 140 (forts).
Karlskrona Årets Stadskärna 2018
Detta kan uppnås genom att en ännu starkare och tydligare samverkan
mellan Karlskrona City, fastighetsägarna och kommunen och att parterna
hos Svenska Stadskärnor ansöker om ”QM-mark”, en kvalitetsmärkning för
samverkansorganisationer i city på kvalitativ organisation och
samverkan för cityutveckling.
QM ställer flera krav på hur arbetet organiseras, styrning, samverkanskvalité, strategier, mål, resultat m.m. Denna samverkanskvalité skall leda
till att Karlskrona City skall kunna nomineras till Årets Stadskärna 2018.
För att säkerställa en kvalitativ samverkan skall kommunen delta i
Karlskrona centrumförenings styrelsearbete. Två representanter bör utses
en från vardera miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och en från driftoch serviceförvaltningen att representera kommunen tillsammans med
näringslivsavdelningen. Centrumföreningens årsmöte kommer föreslå
medlemmarna besluta om att utöka antalet ordinarie styrelseledamöter och
årsmötet att välja två ordinarie styrelsemedlemmar från ovan nämnda
förvaltningar i kommunen samt adjungera representant från näringslivsavdelningen.
_________
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Akten

KS 2015/2664 4.2.1

§ 141
AB Karlskronahems plan för att nyproducera 400 lägenheter
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att anta planen för produktion av 400 nya lägenheter som en inriktning
för AB Karlskronahems arbete,
2. att finansiering av planen koordineras med planerad fastighetsförsäljning, samt
3. att AB Karlskronahem återrapporterar arbetet samt styrelsens
förändringar i planen till AB Karlskrona Moderbolag och kommunstyrelsen.

Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Ärendet
VD Per Myrbeck, AB Karlskronahem föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige har uppdragit åt AB Karlskronahem att ta fram en plan
för att nyproducera 400 lägenheter under perioden 2016-2020.


Bostadsbyggandet
 Plan
 Bakgrund
 Styrdokument
 Direktiv
 Omvärlds- och riskanalys
 Efterfrågan och möjligheter
 Prioriteringar och volymer
 Byggnadstyper
_________
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KS 2016/116 1.4.1

§ 142
Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att resterande 12,6 mnkr från den statliga engångsersättningen om
65,5 mnkr tilldelas kommunstyrelsen som reserv för att hantera kostnader
som uppkommer under 2016 som är att hänföra till flyktingsituationen.

Ärendet
Med anledning av det ökade kostnadstrycket i samband med
flyktingsituationen, beslutade regeringen i en extra ändringsbudget att ge
kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Vid
fördelningen av detta stöd mellan kommunerna har antalet asylsökande
och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i
relation till kommunens befolkningstal beaktats. Fördelningen för
kommuner har utgått från befolkningen den 31 december 2014,
asylsökande per den 1 november 2015 samt nyanlända under januari till
september 2015.
För Karlskrona kommun innebär detta att ett engångsbelopp om 65,5
miljoner kronor har utbetalats i december månad 2015. Trots att
utbetalningen har skett under år 2015 kan stödet även användas för att
täcka kostnader som kan förväntas uppstå under år 2016. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 att tilldela kunskapsnämnden 4,0 mnkr
ur detta belopp att användas för kostnader som uppstått år 2015, samt
beslutade 2016-01-28 att tilldela ett antal nämnder medel med sammanlagt
48,9 mnkr för kostnader som uppstår under 2016 till följd av ett ökat
mottagande av människor på flykt.
Medlen som ska fördelas ska inte påverka kostnaderna över åren, utan
täcka kostnader som är att hänföra till engångskostnader avseende
åtagande kopplade till människor på flykt.
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§ 142 (forts).
Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget
Framtida kostnader ska hanteras inom nämndernas ordinarie
budgetramar.
Fördelning av resterande medel
Fördelning av resterande engångsbelopp om 12,6 miljoner kronor föreslås
av utredaren avsättas under kommunstyrelsen för att under 2016 hantera
kostnader som uppstår under året som är att hänföra till mottagande av
människor på flykt. Då kostnadsbilden i dagsläget är osäker, föreslår
utredaren att avvakta med andra fördelningen till dess kostnaderna kan
anges i precisare.
Karlskrona kommun driver evakueringsplatser i Lyckeby gamla skola och
på Kristianopels camping fram till siste mars respektive siste juni 2016. I
samband med etablering, drift och återställan av lokaler har kommunen
kostnader som återsöks hos Migrationsverket i efterhand. Prognosen på
vilka kostnader som kommer eller inte kommer att ersättas av Migrationsverket har en hög osäkerhet, då man inte på förhand kan veta om delar av
de poster som återsöks kommer att godkännas av Migrationsverket. Återsökning av medel sker efter att kostnaden har uppstått. I dagsläget har
Migrationsverket långa handläggningstider som också påverkar förloppet.
Socialnämnden har nödgats anlita privata aktörer i stor omfattning för att
säkerställa att man kan ta hand om de ensamkommande barn som enligt
lag anvisas till kommunen. Avtalen tecknades under november/december
föregående år då det kom som mest 17 barn i veckan till kommunen.
Socialnämnden ingick då entreprenadavtal med en privat aktör om 86
platser på HVB, där 74 av platserna är besatta. 12 platser är i dagsläget
inte besatta, vilket gör att det under första delen av 2016 uppstår kostnader
för ej besatta platser, som Migrationsverket inte medger. Migrationsverket
har i den senaste prognosen, från den 4 februari, sänkt sin uppskattning av
antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl
under 2016 till skillnad från den som lämnades innan årsskiftet. Den nya
uppskattningen ligger mellan 12 000 – 27 000.
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§ 142 (forts).
Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget
Som en följd av detta samt det och den osäkerhet som för närvarande
råder i vår omvärld har länsstyrelserna beslutat att bromsa
förhandlingsarbetet avseende överenskommelser om platser för
ensamkommande barn under februari, samt att nya fördelningstal kommer
att delges kommunerna under april månad 2016. Politiska beslut i Sverige
och övriga Europa påverkar starkt hur många som kommer till Sverige och
söker asyl. Sedan beslut om gräns- och idkontroller, tillfälliga
uppehållstillstånd och begränsad anhöriginvandring har antalet
ensamkommande barn som kommer till Sverige radikalt minskat. Stor
osäkerhet råder dock om vilka beslut som kommer fattas framöver. Antalet
människor på flykt har inte minskat, inte heller oroshärden i Syrien, Irak
och Afghanistan, däremot Sveriges och Europas flyktingpolitik. Detta ger
vid handen att kommunerna har mycket svåra planeringsförutsättningar för
att anordna placering för ensamkommande barn. Bästa möjligheten är om
kommunen i så stor utsträckning det går kan driva verksamhet i egen regi
vilket underlättar när behovet minskar och man då kan växla över till annan
verksamhet i lokalerna. Detta har hittills inte möjliggjorts i tillräcklig
utsträckning i Karlskrona, antalet barn som är placerade i HVB som drivs i
kommunal regi är 78 och placerade hos privata aktörer är 112 barn.
Funktionsstödsförvaltningen har kontakt med personer som kan vara i
behov av kostnadskrävande insatser som eventuellt inte täcks av
Migrationsverket eller annan huvudman.
Kunskapsförvaltningen har projektplanering kring insatser kopplade till
flyktingmottagande som kommer att behöva viss finansiering under 2016
från engångsbeloppet.
Under året kan också andra kostnader uppkomma som är att hänföra till
arbetet med människor på flykt som pengarna kan behöva destineras till.
_________
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KS 2015/2693 1.9.1

§ 143
Förslag till IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anta IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun år 2016-2020.

Ärendet
Affärsområdeschef Stadsnät Jan Lindqvist, Affärsverken AB föredrar
ärendet.
Den 24 mars 2011 antog kommunfullmäktige IT-infrastrukturprogram för
Karlskrona kommun 2011-2015.
Ett förslag på nytt IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun år
2016-2020 har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter
från Affärsverken AB och kommunledningsförvaltningen.
Det övergripande målet är detsamma som i nuvarande program och utgår
ifrån regeringens bredbandsstrategi, år 2020 ska 90 % av alla hushåll och
företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Programmet möter
även upp Bredbandstrategin för Blekinge län och har innan färdigställande
varit på remiss till 75 instanser.
En förändring sedan förra programmet är att Affärsverken AB har förvärvat
ett fibernät på landsbygden från IP-Only vilket innebär att Affärsverken AB
framöver har en än viktigare roll för att realisera de uppställda målen.
_________
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§ 144
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad
för åren 2016-2018
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att godkänna förslaget till samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun
och Gdynia stad för åren 2016-2018.

Ärendet
Karlskrona kommun och Gdynia stad är vänorter sedan 1990. För att
konkritisera vänortssamarbetet har ett förslag till samarbetsprogram för
åren 2016-2018 tagits fram av de båda vänorterna.
Det tidigare programmet omfattade åren 2013-2015. Det nya förslaget till
samarbetsprogram framgår av bilaga.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

63

Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/760 1.2.7

§ 145
Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att godkänna balansförteckningen.

Ärendet
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda
vid kommunfullmäktiges april- och oktobersammanträden redovisas.
Kommunallagen 5 kap 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.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

64

Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/219 1.6.3

§ 146
Ändring av samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att godkänna förslag om inriktning om utökning av uppgifter avseende
digitala utbildningar och ansvar för syn-, hörsel- och ortopedtekniska
hjälpmedel samt förbrukningsartiklar från och med år 2016.

Ärendet
Landstinget i Blekinge samt Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström
och Sölvesborgs kommuner har kommit överens om att från och med den
1 januari 2011 inrätta en gemensam nämnd, kallad Samverkansnämnden i
Blekinge. Nämnden ingår i landstingets organisation. Nämnden har sju
ledamöter, varav två utses av landstinget och en utses av respektive
kommun.
Under 2015 har diskussioner förts kring möjligheten att utöka samverkansnämndens ansvarsområde med fler uppgifter. Två områden har då
framstått som lämpliga.


Samverkansnämnden skulle kunna få i uppdrag att driva vidare
projektresultatet efter projektet KIVO (Kompetens i Värd och
Omsorg). Projektet ska tydliggöra utvecklingsbehov och ökade krav
på den anställdas kompetens inom vården och omsorgen av äldre.
Ansvaret för de digitala utbildningarna (KIVO) behöver då skrivas in
bland de uppgifter som nämnden har enligt 1 § Samverkansnämndens reglemente.



Enligt gällande reglemente är syn-, hörsel- och ortopediska
hjälpmedel, samt förbrukningsartiklar undantagna från nämndens
ansvarsområde. Det har dock bedömts som lämpligt att ge
Samverkansnämnden ett ansvar för detta. Undantagen behöver då
strykas i 1 § Samverkansnämndens reglemente.
forts.
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/219 1.6.3

§ 146 (forts).
Ändring av samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag
Landstingsfullmäktige har den 2 november 2015 beslutat att godkänna
förslag om inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala
utbildningar och ansvar för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel
samt förbrukningsartiklar från och med år 2016, samt att sända ärendet till
respektive kommun för behandling.
_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/1261 1.4.1

§ 147
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning 2015 för
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att bevilja ledamöterna i direktionen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge ansvarsfrihet, samt
2. att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning.

Ärendet
Revisionen har med skrivelse upprättad den 24 februari 2016 lämnat
revisionsberättelse för år 2015. Av Karlskrona kommunfullmäktige utsedda
revisorer, har granskat Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet
som bedrivs av direktionen. Ernst & Young har biträtt i denna granskning.
Revisionen skriver att direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. Den ansvarar även för att det finns intern kontroll.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Revisionen bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänsten
Östra Blekinge har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Revisionen bedömer utifrån årets granskning att direktionens interna
kontroll varit tillräcklig.
forts.
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/1261 1.4.1

§ 147 (forts).
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning 2015 för
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Inom varje mandatperiod skall direktionen fastställa ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst. Ett sådant handlingsprogram finns fastställt
för mandatperioden 2011-2014, detta har fortsatt att gälla under 2015. Nytt
handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018 har tagits fram under
2015 och antas av Direktionen under februari 2016.
Revisionen bedömer att det i årsredovisningen ges en sammanfattande
redovisning och utvärdering av direktionens fastställda verksamhetsmål på
ett tillfredsställande sätt.
Revisionen bedömer att de av direktionen fastställda operativa målen i allt
väsentligt har uppnåtts.
Förbundet redovisar för år 2015 ett negativt resultat om 961 tkr, vilket
innebär att förbundet inte uppfyller målet om en ekonomi i balans. Av
särskilda skäl har Direktionen beslutat at verksamheten år 2015 planeras
mot ett nyttjande av det egna kapitalet om 600 tkr.
Sammantaget uppnår förbundet två av tre finansiella mål för 2015.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

68

Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/251 9.5.1

§ 148
Hantering av ekonomiskt bistånd
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra förändringen med den
inriktning EY föreslår, samt
2. att uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att i samverkan med socialnämnden utarbeta förslag till uppdragsbeskrivning för ett förändringsprojekt som syftar till att genomföra förändringen och presentera detta för
budgetberedningen.
Sofia Bothorp (MP) deltar ej i beslutet.
Ärendet
EY har på uppdrag av kommunledningen i Karlskrona kommun genomfört
en analys av det ekonomiska biståndet i kommunen. Bakgrunden till
uppdraget är ett beslut i kommunfullmäktige i direktiv för Budget 2016
(nr 75) att ”Kommunen ska utreda möjlig flytt av försörjningsstöd och dess
myndighetsutövning till Arbetsmarknadsnämnden”. Detta direktiv är knutet
till de relaterade kommunfullmäktigemålen om att ”I Karlskrona ska
arbetslösheten minska ” (nr 22) samt att ”I Karlskrona ska antalet hushåll
beroende av försörjningsstöd minska” (nr 23).
Syftet med utredningen är att kartlägga hur bästa möjliga förutsättningar
skapas för ett arbetssätt kring försörjningsstödet som kan leda till sänkta
kostnader och fler personer i arbete. Detta innefattar en nulägesanalys och
ett förslag på framtida läge. Utredningen ska även omfatta ett förslag på
hur förbättringsåtgärderna skall realiseras konkret.
I kombination av ovanstående syfte har utredningen analyserat förutsättningarna för en organisatorisk förflyttning av hanteringen av
ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen till arbetsmarknadsnämnden i
Karlskrona kommun.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

69

Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/251 9.5.1

§ 148 (forts).
Hantering av ekonomiskt bistånd
Utredningsarbetet har bl.a. innehållit en kartläggningsdel som utgjorts av
intervjuer, enkäter och workshops.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 mars 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/744 1.4.1

§ 149
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015
Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2015,
2. att VA-taxan för år 2017 ska vara oförändrad,
3. att utöver tidigare beslut ska ianspråktagandet av det egna kapitalet
inom VA ska göras med 1,9 mnkr vardera för åren 2017 och 2018, samt
4. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av kvarvarande
investeringsmedel.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar på att godkänna förslag till resultatreglering
för 2015, men att medge kunskapsnämnden att bibehålla sitt överskott om
4,7 miljoner kronor.
Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD) och Billy Åkerström (KD)
yrkar på bifall till Camilla Brunsbergs (M) ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Camilla Brunsbergs (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som biträder allmänna utskottets
förslag röstar JA och den som biträder Camilla Brunsbergs (M)
ändringsyrkande röstar NEJ.
forts.
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/744 1.4.1

§ 149 (forts).
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Börje Dovstad (L) och Maria Persson (C).
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD),
Billy Åkerström (KD) och Sofia Bothorp (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 JA-röster och 7 NEJ-röster på att avslå
Camilla Brunsbergs (M) ändringsyrkande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 april 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen bereda och lämna förslag till
resultatreglering. I samband med detta fattas också beslut avseende
eventuell överföring av investeringsmedel från föregående år.
Förslag till resultatreglering har beretts av bokslutsberedningen.
Nämnderna har, i förekommande fall, redovisat eventuella resultatregleringar och kvarvarande investeringsmedel från föregående år.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 april 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Sign
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1557 1.2.6

§ 150
Svar på motion om suicidprevention
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Ärendet
I en motion från Sofia Bothorp (MP) önskar motionären att
kommunfullmäktige ska föreslå att Karlskrona kommun utbildar sin
personal i suicidprevention, att kommunen tar fram en suicidpreventiv plan
för kommunernas verksamheter samt att Karlskrona kommun tar initiativ till
att samverka med landstinget och övriga kommuner att ta fram en
länsövergripande strategi i suicidprevention för Blekinge.
Kommunfullmäktige har den 10 december 2015, § 221, återremitterat
ärendet för att höra Folkhälsorådets synpunkter.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 mars 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/330 1.2.6

§ 151
Svar på motion om hållbar IT-strategi
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ärendet
I en motion från Yvonne Sandberg-Fries (MP) föreslås att en strategi tas
fram för att säkerställa att Karlskrona kommuns användning, kassering och
inköp av IT ställer högsta möjliga ekologiska och sociala krav. Vidare
föreslås att strategin inkluderar hur medborgares och anställdas integritet
skyddas i största möjliga omfattning.
Upphandling är ett viktigt styrmedel för att bidra till en hållbar och säker
utveckling av kommunens verksamhet. Kommunens Inköp och upphandlingspolicy beskriver hållbarhetskrav inom miljö och det sociala/
etiska området. Många upphandlingar genomförs genom ramavtal vid
Kammarkollegiet och innehåller då från början höga krav på hållbarhet
samt rutiner för uppföljning. Vid upphandlingar utanför Kammarkollegiets
ramavtal tillämpar kommunen Upphandlingsmyndighetens riktlinjer inom
hållbarhet. Sveriges Ekokommuners (SEKOM) hållbarhetskriterier ska
också beaktas vid upphandling och inköp enligt kommunens Inköp och
upphandlingspolicy. Inom IT-området ställs idag hårda krav på kvalitet på
datorer för att de ska hålla över tid samt krav på att alla datorer är
”energistar” märkta.
Upphandlingsavdelningen har skriftliga riktlinjer för informationssäkerhet
och IT plattformsanpassningskrav som bifogas vid upphandling och tas
med när avtal skrivs med leverantören. Vid behov skrivs även sekretessavtal med IT-leverantören.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 mars 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1297 1.2.6

§ 152
Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas
föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök
på dennes arbetsplats
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
Ärendet
I motionen skriver Lotta Antman (SD) att uppdra åt kunskapsnämnden att i
dialog med skolorna finna lämpliga lösningar som underlättar för skolorna
att bjuda in klassernas föräldrar för att tala om sina yrken och/eller
arrangera studiebesök på sina arbetsplatser.
I juni 2011 tog kommunfullmäktige beslut om att skapa en sammanhållen
vägledningsorganisation. Under hösten 2013 och våren 2014 arbetade en
grupp bestående av studie- och yrkesvägledare från grund – och
gymnasieskolan, förskolechef, rektorer från grund- och gymnasieskolan
samt representant från tidigare utbildningsförvaltningen med att ta fram en
plan för studie- och yrkesvägledning för Karlskrona kommun. Denna plan
skulle bland annat säkerställa likvärdigheten för våra elever oavsett
kommunal skola. Planen togs sedan i tidigare barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden under våren 2014. I planen betonas bl.a. att
studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar.
Studie- och yrkesvägledning berör all personal i skolan och förekommer i
undervisningen genom informationsinsatser och vägledning. Kunskaper
om samhälls- och arbetsliv utgör en viktig grund för att eleven ska få idéer
och uppslag om framtida yrkes- och intresseområden.
Studie- och yrkesvägledning skall vara till hjälp för den enskilde eleven och
fatta välgrundade beslut kring sin framtid. Det centrala är att det är elevens
individuella intressen, behov och förutsättningar som alltid sätts i fokus.
forts.
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Sammanträdesdatum

Blad

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1297 1.2.6

§ 152 (forts).
Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas
föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök
på dennes arbetsplats
För att detta ska kunna förverkligas handlar det om vilken vikt som läggs
vid studie- och yrkesvägledning. Genom att värdera vägledning högt och
anse det vara betydelsefullt är förutsättningarna för att genomföra det
arbetsplanen säger naturligtvis mycket stora.
I planen finns också ett aktivitetsplan som har som syfte att tillgodose
elevens behov utifrån sina förutsättningar, nämligen att: bli medveten om
sig själv, medveten om olika valalternativ, såsom utbildningar och yrken, bli
medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen, lära sig fatta
beslut och lära sig att genomföra sina beslut. Det finns således ett antal
företag och exempel på aktiviteter som behöver genomföras i de olika
skolformerna för att på så sätt följa styrdokumenten.
_________
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Sign
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/2262 1.2.2

§ 153
Svar på medborgarförslag om att förbättra och underlätta
transporterna med kollektivtrafik och cykeltrafik
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren inkom med ett medborgarförslag innebärande att
Karlskrona kommun tar beslut om att förbättra och underlätta transporterna
med kollektivtrafik och cykeltrafik, genom att förse de nya hybridbussarna
med solceller på busstaken och genom att göra det möjligt att ta med sin
cykel på ett enkelt och elegant sätt på bussen (utan kostnad). Karlskrona
kommun och aktuellt bussbolag kan kanske söka statlig medfinansiering
via regeringens satsning på s.k. stadsmiljö-avtal.
Synpunkter
Förslagsställarens frågor rör fordonen i kollektivtrafiken och fordonens
utrustning och utformning är en fråga för Region Blekinge som är den
upphandlande myndigheten. Således är frågan om ombyggnad av
bussarna en fråga för Region Blekinge och berörd entreprenör.
Kommunledningsförvaltningen vill ändå anföra att en ombyggnad av
befintliga bussar inte torde vara ekonomiskt försvarbart. Vidare vill vi
påpeka att de hybridbussar som är upphandlade drivs med förnybart
bränsle samt el vid låga farter. Möjligheter att ta med cyklar i busstrafiken
är ingen funktion som är upphandlade av Region Blekinge, och detta gäller
samtliga busslinjer i Blekinge.
_________
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Sign
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/964 1.2.2

§ 154
Svar på medborgarförslag om att samarbeta med Statens konstråd
angående kv Bonde
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016, § 56, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen inför förslag och beslut kring nytt
kulturhus samarbetar med Statens konstråd m.fl.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. I utredningsarbetet kommer
studiebesök, analyser och lokalalternativ genomföras och övervägas.
_________
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/859 1.2.2

§ 155
Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret Bonde
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016, § 56, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen förvärvar samtliga fastigheter i
kv Bonde, samt besöker kvarteret inför förslag och beslut kring nytt
kulturhus.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. I utredningsarbetet kommer
studiebesök, analyser och lokalalternativ genomföras och övervägas.
_________
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/839 1.2.2

§ 156
Svar på medborgarförslag om ett informationsmöte om kv Bonde
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar ett informationsmöte
angående projektet kulturhus i kv Bonde.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. I utredningsarbetet kommer
studiebesök, analyser och samråd genomföras.
_________
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Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/574 1.2.2

§ 157
Svar på medborgarförslag om att i samband inför skapandet av det
nya kulturkvarteret, ta beslut om att förvärva samtliga fastigheter som
Svenska kyrkan kommer att avyttra inom kv Bonde
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016, § 28, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 22 februari 2016 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen förvärvar samtliga fastigheter i kv
Bonde, samt besöker kvarteret inför förslag och beslut kring nytt kulturhus.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. Kv Bonde är med i denna
utredning. I utredningsarbetet kommer studiebesök, analyser och
lokalalternativ övervägas.
_________
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Sammanträdesdatum

12 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/897 1.2.2

§ 158
Svar på medborgarförslag om att ta fram liknande evenemang som
kulturnatten i Karlshamn
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Kultur- och fritidsnämnden har den 1 februari 2016, § 5, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona ska ta fram ett liknande
evenemang som ”kulturnatten” i Karlshamn.
Karlskrona kommun anordnar sedan 2012 en återkommande Kulturvecka
under november månad. Denna kommer under 2016 att ses över i dialog
med kultur- och fritidsförvaltningen, kulturföreningar och andra kulturaktörer.
Några skäl att skapa ett liknande evenemang som ”kulturnatten” i
Karlshamn bedöms inte aktuellt i dagsläget.
_________
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KS 2015/2118 1.2.2

§ 159
Svar på medborgarförslag om att redovisa BTH-studenternas resultat
av Hattholmens framtida användning
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 november 2015, § 208, av Roland Thörnquist.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 10 mars 2016, § 32, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att
redovisa BTH-studenternas resultat av Hattholmens framtida användning
på kommunens webbplats.
Karlskrona kommun har precis påbörjat planarbetet med att utveckla
Hattholmen till en funktionsblandad stadsdel. I det fortsatta planarbetet och
i utvecklingen av kommunens hemsida angående Hattholmen kan det helt
korrekt vara intressant att se vad BTH-studenterna tidigare har tagit fram
för material för området.
Att redovisa BTH-studenternas arbete på kommunens webbplats bedöms
dock inte som aktuellt då de utgör studentarbeten. Däremot kan det bli
aktuellt att länka vidare till Blekinge Tekniska Högskolas hemsida.
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen tar med sig synpunkten till
utvecklingen av hemsidan angående planarbetet för Hattholmen.
_________
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KS 2016/2247 1.2.2

§ 160
Svar på medborgarförslag om att stadsbussarna trafikerar Mariedal/
Backabo via Hillerödsvägen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att delge Region Blekinge medborgarförslaget gällande ”att stadsbussarna trafikerar Mariedal/Backabo via Hillerödsvägen”, samt
2. att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015, § 63, av Anders Jacobsson.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att stadsbussarna trafikerar Mariedal/Backabo
via Hillerödsvägen.
Beslut om hur kollektivtrafikens linjesträckningar ska vara görs av Region
Blekinges trafiknämnd. Trafiknämnden har gjort bedömningen att man ökar
det kollektiva resandet om trafiken inte går genom Mariedal.
Kommunledningsförvaltningen anser dock att förslagsställarens synpunkter
ska delges Region Blekinge.
_________
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KS 2015/1734 1.2.2

§ 161
Svar på medborgarförslag om mindre filialer till stadsbibliotek –
Sommarbibliotek
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Kultur- och fritidsnämnden har den 1 februari 2016, § 4, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
mindre filialer till stadsbiblioteket – ”sommarbibliotek”, som under
sommarperioden placeras ut till t.ex. campingplatser med flera platser. En
god servicesyssla som kan skötas av t.ex. campingsvärden. Gärna en
blandning av litteraturutbud med inslag av författare från Blekinge.
Det är en god ambition att bland turister som besöker Karlskrona sprida
intresse för läsning och litteratur om Blekinge. Stadsbiblioteket och
kommunens nio biblioteksfilialer har ett rikt utbud av litteratur att låna ut.
Att skapa och organisera tillfälliga bibliotek finns tyvärr idag inte resurser
för. Däremot finns möjlighet att sprida foldrar om kommunens bibliotek och
dess öppettider samt litteraturlistor med tips på läsning om bland annat
Karlskrona och övriga Blekinge.
_________
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§ 162
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 35, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun placerar fler cykelparkeringar på Trossö och speciellt på Borgmästaregatan, i nära
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan.
Borgmästaregatan är en välmöblerad gågata med många entréer till
fastigheter varför placering av nya cykelparkeringar måste ske efter noga
avvägning för att inte upplevas som ett hinder för gående och
näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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KS 2015/830 1.2.2

§ 163
Svar på medborgarförslag om fler reflex- och cykelbelysningskampanjer
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 34, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun startar en reflex- och
cykelbelysningskampanj tillsammans med flera aktörer, i syfte att upplysa
om vikten av att synas i mörkret för att minska antalet olyckor.
I Cykelstrategi 2030:s åtgärdsprogram finns en sådan kampanj med.
I november 2015 genomförde drift- och serviceförvaltningen, i samarbete
med Polisen, denna kampanj under namnet ”Använd reflex – Vi syns i
Karlskrona”. Reflexer delades ut till allmänheten och en tänkvärd
reklamfilm visades i flera medier.
________
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§ 164
Svar på medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan
Skeppsbrokajen och Handelshamnen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 33, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun gör kajen längs med
Skeppsbrokajen och Handelshamnen till gång- och cykelväg eftersom det
är en unik kvalitet att färdas längs med havet.
Stadsmarinan som området vid Skeppsbrokajen kallas är försedd med en
kajpromenad där både gående och cyklister kan vistas.
Befintlig cykelväg finns även längs Östra Hamngatan för de som vill ha ett
genare stråk. Det pågår viss hamnverksamhet i handelshamnen och en
cykelväg skulle försvåra dessa möjligheter. Eftersom det redan finns
cykelväg längs vägen prioriterar drift- och serviceförvaltningen inte en
cykelväg även längs vattnet.
_________
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§ 165
Svar på medborgarförslag om att ta fram fler flytande tömningsstationer för båttoaletter
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015, § 228, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 31, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar fram flytande
tömningsstationer för båttoaletter. Dessa skulle kunna placeras på
strategiska platser i skärgården, t.ex. vid Utklippan.
Drift- och serviceförvaltningen har satsat på en tömningsstation placerad
vid Möcklöbron som anses vara en strategisk plats. Förvaltningen kommer
att anskaffa fler stationer och bl.a. placera en närmare Hasslöbron. Nya
stationer kommer, där så behövs, även utrustas för mottagande av sopor.
När det gäller att lägga ut en tömningsstation vid Utklippan kan det inte bli
aktuellt, då denna plats inte tillhör Karlskrona kommun utan
Statens Fastighetsverk.
_________
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KS 2016/118 1.2.2

§ 166
Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund
angående sitt medborgarförslag
Kommunstyrelsen beslutar hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christopher Larssons (SD) ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 april 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016, § 28, av Eva Runesson.
Kommunledningsförvaltningen har den 19 februari 2016 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att den som lämnat in ett medborgarförslag bör
få replikrätt när medborgarförslaget behandlas i kommunfullmäktige.
Vilka som får delta i överläggningen i kommunfullmäktige framgår av
5 kap 22 § kommunallagen. Av 5 kap 21 § kommunallagen framgår dock
att kommunfullmäktige får bestämma att även andra än ledamöter ska ha
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Rätten att delta i
överläggningar ska regleras i arbetsordningen enligt 5 kap 64 § kommunallagen.
forts.
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KS 2016/118 1.2.2

§ 166 (forts).
Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund
angående sitt medborgarförslag
Av Karlskrona kommuns ”Arbetsordning för kommunfullmäktige” framgår
följande: ”När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas,
ska förslagsställaren underrättas. Förslagsställaren har rätt att yttra sig när
fullmäktige behandlar dennes förslag. Talartiden är då två minuter och en
person per medborgarförslag”.
Förslagsställaren ges således enligt nu gällande arbetsordning en
möjlighet att under två minuter presentera sitt medborgarförslag, men har
inte rätt att därefter delta i överläggningen när ärendet behandlas av
kommunfullmäktige.
Inte heller i nu liggande förslag till uppdaterad arbetsordning som kommer
behandlas av kommunfullmäktige under 2016 föreslås någon sådan
talerätt.
Det finns således en möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om att ge
även förslagsställaren talerätt under överläggningen.
Karlskrona kommun har dock inte sett något behov av att införa en sådan
rätt. Detta eftersom syftet med att bereda förslagsställaren talerätt inte är
att förslagsställaren ska debattera och försvara sitt förslag utan endast
presentera det för kommunfullmäktige.
Det ankommer sedan på kommunfullmäktiges folkvalda representanter att
ta ställning till vilka skäl som finns för eller emot förslaget, väga dessa mot
varandra och därefter fatta beslut i ärendet.
_________
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KS 2015/928 1.2.2

§ 167
Svar på medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med
sportfiskeprofil
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Fredrika Ternelius.
Kunskapsnämnden har den 18 februari 2016, § 20, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att starta en gymnasieutbildning med sportfiskeprofil.
Inom gymnasieskolan finns arton nationella program, av dessa är tolv
stycken yrkesprogram och resterande högskoleförberedande program.
Samtliga program har en nationell programstruktur som måste följas. Det
finns dock möjligheter att inom ramen för programfördjupningen kunna
erbjuda olika kurser inom en given ram. Ett annat alternativ är att ansöka
om en så kallad särskild variant hos Skolverket.
I medborgarförslaget hänvisas det till Forshaga fiskegymnasium. Forshaga
fiskegymnasium är en särskild variant av yrkesprogrammet Naturbruk. För
närvarande har inte Karlskrona kommun det yrkesprogrammet vilket
därmed omöjliggör en ansökan om särskild variant inom det programmet.
Av de kurser som i nuläget kan erbjudas inom ramen för programfördjupningen i de nationella yrkesprogrammen finns heller inga som anknyter
till sportfiske.
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KS 2015/928 1.2.2

§ 167 (forts).
Svar på medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med
sportfiskeprofil
Det finns för närvarande inga planer på att starta upp ett naturbruksprogram i Karlskrona, och då med en variant inom sportfiske, bland annat
på grund av de skäl som anges under punkt 2 och 3 nedan.
För att kunna ansöka om en särskild variant måste ett antal kriterier vara
uppfyllda. I gymnasieförordningen kap 5 § 2 står det bland annat följande:
1. Utbildning är av god kvalitet,
2. Det finns en lokal eller regional efterfrågan på de kunskaper och
färdigheter som utbildningen ger,
3. Kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens
syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning.
_________
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KS 2016/2248 1.2.2

§ 168
Svar på medborgarförslag om att minst en av tvåans bussar varje
timme tar vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att delge Region Blekinge medborgarförslaget gällande ”att minst en av
bussarna på linje 2 varje timme tar vägen över Trummenäs – Säby Ramdala, samt
2. att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 oktober 2014, § 187, av Inger Nilsson.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att minst en av tvåans bussar varje timme tar
vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala. Förslagsställaren påpekar
vidare att det ändå inte finns någon busshållplats på Ramdalaslätten och
längs den föreslagna vägen bosätter sig fler och fler. Kan tiderna dessutom
samordnas med skoltiderna skulle man kunna spara in på skolskjutsar.
Skolbarnen i Ramdala skulle dessutom slippa korsa E22 när de ska åka till
Karlskrona för studiebesök eller besök av idrottsanläggningar.
Kommunledningsförvaltningen tycker förslaget låter intressant inte minst
med anledning av ökat bostadsbyggande i Trummenäsområdet. Beslut om
förändringar av linjesträckningar i kollektivtrafiken görs dock av Region
Blekinge och dess trafiknämnd. Kommunledningsförvaltningen menar
därför att Region Blekinge bör se över möjligheten och konsekvenserna av
en delvis ny sträckning av linje 2.
_________
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KS 2016/2249 1.2.2

§ 169
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att förbjuda all tung genomfartstrafik, utom buss i linjetrafik, mellan E22
i Lösen och Verkövägen, samt
2. att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
20 mars 2014, § 51, av Ida Josefsson.
Tekniska nämnden har den 28 oktober 2014, § 106, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att bygga en gångbana på Riksvägen i Lyckeby
mellan Östra Torpskolan och övergångstället vid Petter Dalsvägen.
Tekniska nämnden skriver att idag saknas gångbana på aktuell sträcka.
Förslagsställaren menar att Riksvägen är en genomfartsled där tunga,
snabba och många fordon använder vägen. Vägen är central i Lyckeby
med skola, förskola och boende. Riksvägen har en högsta tillåtna hastighet
om 30 km/h under skoltid (kl 06-18) på aktuell sträcka.
Förslagsställarens förslag är att införa farthinder eller avsmalningar, fartkamera samt trottoar. Förslagsställaren föreslår också att förbud, eller
fysiska hinder införs för att hindra all trafik förutom bussar på vägsträckan.
Tekniska förvaltningen har genomfört en hastighetsmätning på aktuell
sträcka. Denna visade att hastigheten på passerande fordon ligger på
omkring 35 km/h, under den tid högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.
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§ 169 (forts).
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
Under samma tid hörde 85 % av fordonen som mest 43 km/h. Under hela
mätperioden var medelhastigheten 38 km/h och 85 % av fordonen körde
som mest 48 km/h. Årsdygnstrafiken uppmättes till 3 700 fordon/dygn.
Vid övergångstället som leder från Petter Dalsvägen och till Östra Torpskolan finns ett farthinder som en interaktiv varningsskyltning som
uppmärksammar fordonsförare när gående passerar över vägen.
Ingen kollisionsolycka har rapporterats utmed Riksvägen mellan Östra
Torpsvägen och Skördevägen under de senaste tio åren.
De av förslagsställarens åtgärder som bedöms som möjliga att genomföra
är gångbana samt förbud för genomfartstrafik av tunga fordon, dock
undantaget buss i linjetrafik. Det bedöms inte som lämpligt att förbjuda all
fordonstrafik, utom buss i linjetrafik på sträckan, då detta skulle innebära
stora omvägar för många trafikanter. Tung trafik, som eventuellt väljer
denna väg som en genare väg till färjelägret på Verkö, kan dock med ett
förbud fås att välja vägen via Riksväg 28 istället. En skyltning med förbud
för genomfart av tunga fordon mellan E22 och Knösövägen bedöms kosta
omkring 10 000 kronor.
En eventuell gångbana läggs företrädesvis på Riksvägens norra sida där
den skulle betjäna de fastigheter som idag har anslutning mot Riksvägen.
Gångbanan skulle sträcka sig 250 meter, mellan Östra Torpsvägen och
fram till övergångstället vid Petter Dalsvägen, där det finns möjlighet att
välja denna för vidare färd. En gångbana utmed Riksvägen, på den sträcka
en sådan saknas, bedöms kosta omkring 500 000 kronor. Det bedöms inte
att fastighetslösen krävs för att tillskapa en gångbana till en bredd om
1,5 meter.
I Karlskrona kommuns nyligen beslutade Cykelstrategi finns en separat
gång- och cykelväg längs Riksvägen med som en föreslagen åtgärd.
Denna prioriterades i cykelstrategin längs ner bland de åtgärder som
föreslås under planperioden.
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§ 169 (forts).
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
Kostnaden för en separat cykelväg längs Riksvägen ända fram till
Skördevägen bedöms vara 2,3 miljoner kronor. En gång- och cykelväg
kräver markinlösen av en markremsa på omkring tre meter av de
intilliggande fastigheterna på sträckan mellan Östra Torpvägen och
övergångstället vid Östra Torpskolan.
Det är också möjligt att i en första etapp enbart anlägga en gång- och
cykelväg fram till övergångstället vid Östra Torpskolan och sedan leda in
cyklister in mot den parallella Petter Dalsvägen. En sådan lösning bedöms
kosta omkring 1,2 miljoner kronor inklusive fastighetsinlösen.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunens nyligen antagna cykelstrategi följs och att, istället för enbart en gångbana, en kombinerad gångoch cykelväg anläggs i en första etapp utmed Riksvägen mellan Östra
Torpvägen och övergångstället vid Östra Torpskolan. I en andra etapp kan
gång- och cykelvägen förlängas vidare mot Skördevägen där den sedan
ansluter till den befintliga cykelvägen utmed Riksvägen mot Lösens kyrka.
Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin prioritering i
samband med nästa planeringsomgång prövar detta objekt mot andra
angelägna objekt inom kommunen.
_________

Sign

Sign

Sign
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§ 170
Anmälningsärenden
a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
b) Länsstyrelsen Skåne, dnr 206-35221-2015, meddelande 2016-01-19
angående upphörande av stiftelse.
c) Länsstyrelsen Skåne, dnr 206-35222-2015, meddelande 2016-01-19
angående upphörande av stiftelse.
d) Länsstyrelsen Skåne, dnr 206-35226-2015, meddelande 2016-01-19
angående upphörande av stiftelse.
e) Länsstyrelsen Skåne, dnr 206-35231-2015, beslut 2016-01-21,
upplösning av stiftelsen Karlskrona kommuns veterinärfond.
f) Länsstyrelsen Skåne, dnr 206-35230-2015, beslut 2016-01-21,
upplösning av stiftelsen John Fredrik Handens minnesfond.
g) Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting
15:41 Omsorgsindex (OPI) och vårdprisindex (VPI).
15.42 Budgetförutsättningar för åren 2015-2019.
15:44 Slutligt utfall av 2014 års kommunala fastighetsavgift samt
prognos för år 2015.
15:45 Utfall i utjämningssystemet.
15:46 Ny insatsordning för VA-mål.
16:4 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK 11 – med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård.
16:06 Ny metod att föreslå internränta för år 2017.
16:07 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019.
16:10 Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den
1 januari 2016.
Meddelande nr 3/2016 överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting; Vision e-hälsa 2025.
forts.
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Sign

Sign
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§ 170 (forts).
Anmälningsärenden
h) Information om Frivilliga Resursgruppen (FRG).
i) Svar på remiss om Svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig
mat.
j) Skrivelse från SSR om eventuell flytt av ekonomiskt bistånd.
k) Region Blekinge 2016-02-03, § 5, svar på remiss om Trafikverkets
inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2018-2029.
l) Migrationsverket, planering för mottagande av nyanlända för bosättning
under 2016.
m) Landstingsfullmäktige 2016-02-15, § 7. Regionkommunbildning.
n) Beslut om antagande av bestämmelser för traineejobb.
o) Ekonomiskt stöd till att arrangera Kustjagaren 2016 i Karlskrona.
p) Region Blekinge 2016-02-03, § 6, samrådsyttrande över funktionellt
prioriterat vägnät.
q) Internbudget 2016 och verksamhetsplaner 2016-2018 för Överförmyndarnämnden.
r) Reducering av kommunsamverkan Cura individutvecklingsavgifter år
2015.
s) Skrivelse 2016-02-12 om Pågatåg.
t) Skrivelse 2016-01-21 om kommunens planer på att samla Djupeskärs
och Rågrunds förskola på Rågrund.
u) Säkerhetsskyddschef enligt säkerhetsskyddsförordningen.
v) Åtgärdsvalsstudie för kust- till kustbanan, Växjö – Kalmar/Karlskrona.
w) Arbetsmarknadsnämnden 2016-02-25, § 16, förslag till plan för
användning av 7,4 mnkr för bevilja medel till insatser för nyanlända.
x) Socialnämnden 2016-03-21, § 48, fördelning av engångsbelopp om
4,5 Mnkr för socialnämnden utifrån regeringens beslut i extra
ändringsbudget.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

§ 170 (forts).
Anmälningsärenden
y) AB Karlskrona Moderbolag 2015-12-03, § 82, kapitaltäckningsgaranti
för utveckling i Karlskrona AB.
z) Öppna jämförelser, energi och klimat 2015, byggnader och transporter i
kommuner och landsting.
å) Skrivelse 2016-03-16 om byggnader.
ä) Kommunala pensionärsrådet 11 februari 2016.
ö) Svar på remiss. Ansökan om kameraövervakning OKQ8 från
länsstyrelsen.
aa) Svar på begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning
Preem AB.
bb) Årsmöte med arkivförbund Sydost 2016.
cc) Folkhälsorådet, sammanträdesprotokoll den 8 oktober 2015.
dd) Folkhälsorådet, sammanträdesprotokoll den 15 december 2015.
ee) Region Blekinge, sammanträdesprotokoll regionsstyrelsen den
3 februari 2016.
ff) Region Blekinge, sammanträdesprotokoll regionsstyrelsen den
16 mars 2016.
________

Sign

Sign

Sign

KOMMUNSTYRELSEN

Inga frågor och ingen information gavs.

________

Sign
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§ 171
Övrigt

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2016

§ 172

Information och föredragningar

§ 173

Kommunala val

§ 174

Information om HBTQ utbildning

§ 175

Investeringstillstånd energiinvesteringar

§ 176

Säkerhetsbokslut 2015 för trygghet och säkerhet

§ 177

Utökat bidrag Lyckå Kammarmusikfestival 2016

§ 178

Undantag från fastställd beloppsgräns för representation

§ 179

Uppföljning per den 31 mars 2016 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen

§ 180

Uppdatering av revisionsreglemente

§ 181

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för Kommunsamverkan Cura Individutveckling

§ 182

Ny- och omtecknande av hyresavtal för Karlskrona kommuns förhyrda ytor
i Ruthensparre, Östra Hamngatan

§ 183

Uppföljning per den 31 mars 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 184

Svar på medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid hotellet
på Fisktorget

§ 185

Svar på medborgarförslag om att ordna en inbjudan till nationell arkitekttävling för nuvarande kv Bonde, samt att resultaten redovisas för
allmänheten

§ 186

Anmälningsärenden

§ 187

Övrigt

_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Plats och tid Palanderska gården, sessionssalen, Drottninggatan 69
tisdagen den 26 april 2016 klockan 08.30 – 11.35
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 09.45 – 11.15
Beslutande

Övriga

Ordförande
Ordförande
Ordförande
1:e v ordf

Patrik Hansson (S), kl 09.15-11.25, jäv § 178
Magnus Larsson (C), kl 08.30-09.15
Elina Gustafsson (S), kl 11.25-11.30, § 178
Magnus Larsson (C), kl 09.15-11.25, jäv § 178

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S), jäv § 178
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S), kl 08.55-11.35
Rikard Jönsson (S), jäv § 178
Emma Nilsson Swahn (M)
Christopher Larsson (SD), jäv § 178
Lotta Antman (SD), kl 11.15-11.35
Börje Dovstad (L), kl 08.30-09.45, § 172
Billy Åkerström (KD)
Sofia Bothorp (MP)

Ersättare

Lisbeth Bengtsson (S), kl 11.15-11.35
Marcus Degerskär (S), kl 08.30-09.15, § 178
Lenita Karlsson (S), kl 08.30-09.45
Anna Ottosson (M)
Camilla Karlman (SD), kl 08.30-09.45, § 178
Anna Ekström (L), kl 08.30-09.10 § 172, § 178
Tommy Olsson (KD)

Närvarande ersättare

Marcus Degerskär (S), kl 09.15-11.25
Lenita Karlsson (S), kl 11.15-11.25, jäv § 178
Camilla Karlman (SD)
Anna Ekström (L)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstemän Kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef
Kommunjurist
Mångfals- och hälsostrateg
Kvalitetsutvecklare
Biträdande chef

Sign

Sign

Carl-Martin Lanér
Anette Sturesson
Ewa Strömsten
Jessica Norlander
Eva Dahlberg, kl 08.30-09.10, §§ 172, 174
Carina Larsson, kl 08.30-09.10, §§ 172, 174
Marie Gustavsson, kl 08.30-09.10, §§ 172, 174

Sign

Blad
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Tjänstemän HR-specialist
Chef ekonomistyrning

Henrik Sundihn, kl 09.10- 09.15, §§ 172, 179
Miriam Törnström Håbring, kl 09.15-09.40,
§§ 172, 183
Helen Wolf, kl 09.15-09.40, §§ 172, 183

Finanschef
Övriga

-----------

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Sofia Bothorp

Justerade paragrafer

§§ 172 - 187

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Patrik Hansson, del av §§ 172 pkt 3 -177, 179-187

________________________________
Magnus Larsson, del av § 172 pkt 1-2

________________________________
Elina Gustafsson, § 178

Justerare

______________________________
Sofia Bothorp

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 maj 2016
intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 172
Information och föredragningar
1. Information om HBTQ utbildning, föredras av kvalitetsutvecklare
Carina Larsson, äldreförvaltningen, biträdande chef
Marie Gustavsson, kunskapsförvaltningen och mångfalds- och hälsostrateg Eva Dahlberg.
2. Uppföljning per den 31 mars 2016 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen, föredras av kommundirektör
Carl-Martin Lanér och HR-specialist Henrik Sundihn.
3. Uppföljning per den 31 mars 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter, föredras av HR-chef Ewa Strömsten, chef ekonomistyrning Mariam Törnström Håbring och finanschef Helen Wolf.
_________

Sign

Sign

Sign
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§ 173
Kommunala val
Inga kommunala val är aktuella vid dagens sammanträde.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2359 3.3.4

§ 174
Information om HBTQ utbildning
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Mångfalds- och hälsostrateg Eva Dahlberg inleder och avslutar
informationen.
Kvalitetsutvecklare Carina Larsson, äldreförvaltningen och biträdande chef
Marie Gustavsson, kunskapsförvaltningen informerar sedan i ärendet.

Informationen innehåller:


HBTQ-certifiering



Bakgrund



Varför HBTQ-certifiering?



Utbildningens innehåll



Vad är norm?



Vad är HBTQ?



Vad är kön?



Hur vi arbetat



Vad händer nu?



Skolans målbild

________

Sign

Sign

Sign
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Drift- och serviceförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Akten

KS 2016/2025 4.6.2

§ 175
Investeringstillstånd energiinvesteringar
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att investeringsutgiften avseende energieffektiviseringar om
2 810 000 kronor finansieras med 2 810 000 kronor ur 2016 års
investeringsram för fastighetsverksamhet, samt
2. att samtidigt bevilja drift- och serviceförvaltningen investeringstillstånd
för detta projekt.

Yrkande
Sofia Bothorp (MP) bifaller allmänna utskottets förslag.

Ärendet
Rättelse enligt 26 § förvaltningslagen, 2016-05-04/mlb
Drift- och servicenämnden har begärt, 2016-03-29 § 143, att
kommunstyrelsen ska besluta om att meddela investeringstillstånd för
2 810 000 kronor avseende energieffektiviseringar samt att investeringsutgiften täcks genom ianspråktagande av 2 810 000 kronor ur 2016 års
investeringsram för fastighetsverksamheten.
En utredning (nedan kallad fastighetsutredningen) av hur fastighetsförvaltningen skulle kunna effektivisera och spara upp till 10 % av
förvaltningskostnaderna (exklusive kapitalkostnader, underhållskostnader
och externa hyreskostnader) redovisades för kommunstyrelsen i april
2012. Huvuddelen av besparingarna kom från investeringar i energibesparande åtgärder.
För att möjliggöra de önskade besparingarna inom energiområdet
beslutade kommunfullmäktige i juni 2012 om utökade investeringsramar,
specifikt för energieffektiviseringar, om totalt 56 mnkr.
forts.

Sign

Sign

Sign
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KS 2016/2025 4.6.2

§ 175 (forts).
Investeringstillstånd energiinvesteringar
I 2016 års investeringsbudget utökades investeringsmedelen innebärande
att totalt investeras det 62 mnkr i olika energieffektiviseringsprojekt under
åren 2013-2020.
Kommunledningsförvaltningens beredning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om investeringar avseende
energieffektiviseringar om totalt 37 mnkr. För perioden 2016- 2020 finns
ytterligare 25 mnkr avsatta fördelat på 5 mnkr årligen.
Nu föreslagna investeringar omfattar 9 energieffektiviseringsprojekt på
totalt ca 2,81 mnkr. Drift- och servicenämnden har i sin kalkyl använt sig av
de till objekten knutna energislagskostnaderna (el 1,02 kr/kWh samt
fjärrvärme 0,69 kr/kWh).
Besparingseffekten i form av minskade energikostnader beräknas till
251 700 kWh, eller ca 75 600 kr årligen. Då ingen hänsyn till förändrade
energipriser är medtagna i kalkylen förändras besparingseffekten i kronor
beroende på den framtida energiprisutvecklingen. Vår gemensamma miljö
är dock en vinnare oavsett prisutvecklingen då minskad energiförbrukningen innebär en minskad miljöbelastning.
_________

Sign

Sign

Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetschef
Akten

KS 2016/1744 5.5.4

§ 176
Säkerhetsbokslut 2015 för Trygghet och säkerhet
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna säkerhetsbokslutet 2015 för verksamhetsområde
Trygghet och säkerhet.

Ärendet
Inom kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde Trygghet och
säkerhet finns det övergripande ansvaret för samordning, uppföljning och
utveckling av trygghets- och säkerhetsarbetet.
Varje år ska ett säkerhetsbokslut tas fram som beskriver verksamheten
och presenterar utfallet av skadeutvecklingen samt uppföljning av uppsatta
mål. De områden som omfattas av bokslutet är internt skydd, skydd mot
olyckor, krishantering och brottsförebyggande arbete.
_________

Sign

Sign

Sign
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Lyckå Kammarmusikfestival
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Akten

KS 2016/2365 10.10.2

§ 177
Utökat bidrag Lyckå Kammarmusikfestival 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå bidragsansökan med hänvisning till att medel för bidrag utöver
de som redan beviljats av kultur- och fritidsnämnden ej finns tillgängliga.

Yrkande
Christopher Larsson (SD), Emma Svahn-Nilsson (M), Sofia Bothorp (MP)
och Billy Åkerström (KD) yrkar bifall på ansökan från Lyckå Kammarmusikfestival.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christopher Larssons (SD) m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda allmänna
utskottets förslag röstar JA och den som vill biträda Christopher Larssons
(SD) m.fl. yrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Magnus Larsson (C), Lisbeth Bengtsson (S) och Anna Ekström (L).
Följande röstar NEJ: Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD),
Lotta Antman (SD), Billy Åkerström (KD), Sofia Bothorp (MP),
Anna Ottosson (M) och Tommy Olsson (KD).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 JA-röster och 7 NEJ-röster enligt
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag.
forts.
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Sign

Sign
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KS 2016/2365 10.10.2

§ 177 (forts).
Utökat bidrag Lyckå Kammarmusikfestival 2016
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 april 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Lyckå Kammarmusikfestival ansöker om utökat bidrag för genomförande
av verksamhet under sommaren 2016.
Lyckå Kammarmusikfestival har sedan lång tid varit etablerad i kommunen
och kännetecknas av hög kvalitet och är erkänd såväl nationellt som
internationellt. Man har också ett fokus på unga musikanter.
Kultur- och fritidsnämnden har beviljat ett bidrag för 2016. Denna ansökan
sker eftersom flera tidigare bidragsgivare för 2016 reducerat och i vissa fall
avstår från att ge bidrag för 2016.
Ansökan avser 200 000 kronor för 2016.
Anslagna medel för att ge bidrag för 2016 saknas i budget.
_________

Sign

Sign

Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektören
Akten

KS 2016/2368 1.11.1

§ 178
Undantag från fastställd beloppsgräns för representation
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att medge undantag från den i bilagan till fastställda Riktlinjer om
representation, avtackning och gåvor angivna beloppsgränsen på så sätt
att representation den 18 maj 2016 får ske med maximalt 500 kronor
exklusive moms per person.
Jäv
Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), Rikard Jönsson (S),
Christopher Larsson (SD), Magnus Larsson (C) och Lenita Karlsson (S)
anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Ärendet
Kommunfullmäktige har den 29 januari 2015, § 16, fastställt Riktlinjer för
representation, avtackningar och gåvor. Av bilaga till Riktlinjerna framgår
att beloppsgränsen för extern representation vid särskilda tillfällen för
middag eller supé uppgår till 330 kr exklusive moms per person. Beloppen
för 2016 är oförändrade i förhållande till det belopp som gällt för de två
förevarande åren.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör har bjudit in till en träff
för chefer inom näringsliv och Karlskrona kommun den 18 maj 2016.
Träffen anordnas med temat ”Utveckla Karlskrona – maritimt nätverk och
Science Park”. Syftet är att få till en diskussion om gemensamma
utvecklings- och tillväxtfrågor i kommunen.
Inbjudan har gått ut till utvalda tjänstemän vid Karlskrona kommun, vissa
politiker, samt ett flertal högre representanter från näringslivet och offentlig
verksamhet. Dagen kommer att avslutas med middag och något bra
alternativ som understiger den i bilagan angivna beloppsgränsen finns inte.
forts.
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KS 2016/2368 1.11.1

§ 178 (forts).
Undantag från fastställd beloppsgräns för representation
Kostnad beräknas uppgår till maximal 500 kronor per person.
Av riktlinjerna framgår att om kostnader för representationen beräknas till
ett högre belopp än det fastställda ska anhållan om överskridande göras
hos högre chef eller nämnd/styrelse.
Av den anledningen anhåller kommunledningsförvaltningen om att
kommunstyrelsen ska medge ett överskridande av det fastställda beloppet
för representation i särskilda fall. Budgeterade medel finns för den aktuella
sammankomsten.
________

Sign

Sign

Sign

Blad

13

Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/979 1.4.1

§ 179
Uppföljning per den 31 mars 2016 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna uppföljningen per den 31 mars 2016 inklusive personaluppföljning för perioden december 2015 till februari 2016.

Ärendet
Kommundirektör Carl-Martin Lanér och HR-specialist Henrik Sundihn
föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed uppföljning per den 31
mars 2016 till kommunstyrelsen för handläggning.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen redovisar en avvikelse
mot budget för verksamheterna 2015 med +1,1 Mnkr. Utfallet vid årets slut
är beräknat till en positiv avvikelse om 1,0 Mnkr i förhållande till budget.
_________

Sign

Sign

Sign
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/2373 1.8.1

§ 180
Uppdatering av revisionsreglemente
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att anta det uppdaterade revisionsreglementet.

Ärendet
Kommunrevisorerna har uppdaterat revisionsreglementet och föreslår
kommunfullmäktige att anta bilagda reviderade versionen.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/1988 1.6.3

§ 181
Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
ansvarsfrihet för år 2015 och samtidigt även godkänna den av förbundet
upprättade årsredovisningen.

Ärendet
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har efter
sedvanlig granskning av organisationens årsredovisning för år 2015
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.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten åter
uppvisar ett positivt resultat, för 2015 ca 7,4 miljoner kronor (vilket är ca
2,4 mnkr högre än 2014). I sammanhanget ska då också beaktas att i
slutet av året återbetalades till medlemmarna i likhet med tidigare år delar
av tidigare under året inbetalade vårdavgifter, totalt ca 15 mnkr.
Förbundets nuvarande egna kapital uppgår därmed till hela dryga 31
miljoner kronor. Detta är då fortfarande betydligt över den långsiktiga nivå
(max. 20 mnkr) som bedömts som lämplig för förbundet och som också
angivits som ett finansiellt mål för förbundet. Förbundet har samtidigt på
nytt uppfyllt balanskravet och dessutom merparten av de finansiella och
verksamhetsmässiga mål som direktionen har fastställt.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2024 4.5.4

§ 182
Ny- och omtecknande av hyresavtal för Karlskrona kommuns
förhyrda ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att ge drift- och serviceförvaltningen i uppdrag att teckna ett tioårigt hyresavtal med initial årshyra på 8,6 mnkr för kv Ruthensparre,
Östra Hamngatan, samt
2. att finansieringen av de tillkommande hyresavgifterna (1,7 mnkr) för
Kv Ruthensparre görs enligt samma fördelningsprincip som idag mellan
nämnderna och ska rymmas inom befintliga ramar.

Ärendet
Karlskrona kommun hyr idag stora delar av ytorna i kv. Ruthensparre,
Östra Hamngatan. Förhyrningarna av de olika ytorna har tillkommit vid olika
tidpunkter och därför finns det flera avtal på olika ytor. Drift- och
serviceförvaltningen handhar de olika hyresavtalen.
Nuläge och framtid
Karlskrona kommun har för avsikt att tillskapa en ny entré samt förhyra en
tillkommande kontorsyta på plan tre i berörd fastighet.
Fastighetsavdelningen inom drift- och serviceförvaltningen har förhandlat med
fastighetsägaren kring dels de olika tidigare hyresavtalen dels för de
nytillkommande ytorna.
Förhandlingen har givit följande:



Sign

Sign

Fastighetsägaren/hyresvärden investerar i ny entrélösning för
Karlskrona kommun.
Fastighetsägaren/hyresvärden bekostar och genomför inre
underhållsåtgärder i lokalerna med totalt tre miljoner kronor under
en treårsperiod.
forts.
Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2024 4.5.4

§ 182 (forts).
Ny- och omtecknande av hyresavtal för Karlskrona kommuns
förhyrda ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan


Fastighetsägaren/hyresvärden tar samtliga uppvärmningskostnader.



Fastighetsägaren/hyresvärden tar samtliga elförbrukningskostnader.

Avtalet är ett tioårigt avtal med preliminär start den 1 januari 2017, för att
därefter övergå till löpande femårsavtal.
Idag betalar kommunen 6,8 mnkr inklusive uppvärmning och el.
I förslaget till hyresavtal ska kommunen betala 8,6 mnkr inklusive
uppvärmning och el.
Skillnaden är 1,7 mnkr per år. Denna merkostnad per år (från de nivåer på
samtliga nuvarande avtal) motsvaras av ny entré och nya tillkommande
kontorslokaler om 1 400 kvm inklusive el och uppvärmning samt 3 mnkr för
de första tre åren läggs på inre underhåll. Kvadratmeterpriset i nuvarande
avtal ligger på 930 kr/kvm och det nya avtalet ligger på 970 kr/kvm.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

18

Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/116 1.4.1

§ 183
Uppföljning per den 31 mars 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att socialnämnden i maj månads ekonomiuppföljning till kommunstyrelsen presenterar de åtgärder som beslutats vid nämndens
sammanträde den 18 april 2016 i syfte att nå en budget i balans, samt
2. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 mars 2016.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
3. att godkänna uppföljningsrapporten och överlämna den till
kommunfullmäktige.

Ärendet
HR-chef Ewa Strömsten föredrar ärendet tillsammans med chef ekonomistyrning Mariam Törnström Håbring och finanschef Helen Wolf.
Uppföljningen per den 31 mars 2016 bygger, avseende redovisningen av
de olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder
och förvaltningar.
Jämfört med uppföljningsrapporten per sista februari har följande beaktats:


Nämndernas senaste uppföljning



Beslut som berör ekonomin som är tagna i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige



Ärenden som är under hantering till kommunfullmäktige
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

19

Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 183 (forts).
Uppföljning per den 31 mars 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Kommunens resultat för helåret beräknas i marsprognosen uppgå till
+36,4 mnkr.
Totalt sett uppgår nämndernas prognostiserade avvikelse till +2,6 mnkr.
Endast socialnämnden beräknar ett negativt resultat för 2016 på -2 mnkr.
Socialnämndens prognostiserade underskott hänför sig till individ- och
familjeomsorg -1 mnkr samt ekonomiskt bistånd -1 mnkr. Då nämnden
redan nu kan se att kostnadsutvecklingen går åt fel håll planerar nämnden
att ta ställning till och fatta beslut om ett antal förslag till åtgärder för att
uppnå en budget i balans vid nämndens sammanträde den 18 april 2016.
Övriga finansiella poster beräknas bli 6,1 mnkr bättre än budget (finansnetto, reserver och pensioner).
Tillsammans med avvikelserna inom finansieringen resulterar det i en total
positiv avvikelse med 8,7 mnkr från det budgeterade resultat om
27,8 mnkr.
Slutsats
Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen (att resultatet för
helåret ska uppgå till 0,8 % av skatteintäkter och statsbidrag) uppnås
under innevarande år. Prognosen baserad på verksamhetsuppföljning till
och med mars uppfyller därmed de krav som ställs för att kommunen ska
ha en ekonomi i balans.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
socialnämnden i maj månads uppföljning till kommunstyrelsen redovisat de
åtgärder som beslutats vid nämndens sammanträde den 18 april 2016.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2249 1.2.2

§ 184
Svar på medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid
hotellet på Fisktorget
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 november 2015, § 208, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 32, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och entrévägen till hotellet vid Fisktorget
på ett säkrare sätt, särskilt för cyklister som kommer från väster. Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar, markera vägningsplikt för de fordon
som ska ut på Skeppsgossegatan och skyltar och marksymboler för
gående.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får
en orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte
eftersom vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot
Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg, men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Eftersom
symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en viss
halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra marksymboler
mer hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/1728 1.2.2

§ 185
Svar på medborgarförslag om att ordna en inbjudan till nationell
arkitekttävling för nuvarande kv Bonde, samt att resultaten redovisas
för allmänheten
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015 § 151, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 30 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun ska bjuda in till en
internationell arkitekttävling om utformningen av ett kulturkvarter i
kv Bonde. Förslagsställaren vill också att invånarna i Karlskrona ska bli
den jury som röstar fram det vinnande bidraget.
I mars 2016 beslutade kommunstyrelsen att en fördjupad utredning ska
göras om kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde. Utredningen beräknas pågå
under 2016 och därefter kan ett beslut om arkitekttävling tas.
Den nuvarande bebyggelsen i kv Bonde har mycket höga kulturhistoriska
värden och förslagen i en arkitekttävling måste bedömas av en
professionell jury utifrån en rad kriterier som rör både gestaltning och
utförande.
Om beslut om en arkitekttävling tas avser kommunen att genomföra
tävlingen med stöd av Sveriges Arkitekter.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 186
Anmälningsärenden
a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
b) Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 16:9. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Svenska kommunalarbetarförbundet.
Cirkulär 16:11. Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att
främja lika rättigheter och möjligheter, prop. 2015/16:135.
Cirkulär 16:12. Ändringar i LAS m.m.
Cirkulär 16:13. Förtydligande av regelverk rörande traineejobb,
utbildningskontrakt och extratjänster.
Cirkulär 16:14. Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet.
c) Information från Sydarkivera 2016-03-23.
d) Socialnämnden 15 februari 2016, § 31. Ändring och tillägg i
internbudget 2016.
e) Socialnämnden 21 mars 2016, § 49. Budgetuppföljning per februari
2016 för socialnämnden.
f) Sydarkivera 4 mars 2016, § 9. Gallringsplan för handlingar av liten och
kortvarig betydelse.
g) Sydarkivera 4 mars 2016, § 10. Klassificeringsschema (Verksam).
h) Akademikerförbundet SSR, kompetens och kvalitet i den sociala barnoch ungdomsvården.
i) Protokoll personaldelegationen 10 februari 2016, §§ 1-5.
j) Protokoll personaldelegationen 1 mars 2016, § 6.
k) Protokoll personaldelegationen 23 mars 2016, §§ 7-10.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 april 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 187
Övrigt
Inga frågor ställdes och ingen information gavs.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

7 juni 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016

§ 188

Ny ersättare i kommunstyrelsen

§ 189

Information och föredragningar

§ 190

Kommunala val

§ 191

Svar på remiss. Effektiv vård (SOU 2016:2)

§ 192

Svar på remiss. Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

§ 193

Blekinge Arkipelagrutt

§ 194

Tomträtt och arrende södra Saltö

§ 195

Jämjö Kyrkskola

§ 196

Skifte direktiv mellan arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden

§ 197

Ombyggnation kommunarkiv

§ 198

Äldrenämndens och kommungemensam värdegrund

§ 199

Förvärv av och exploatering av fastigheten Fredriksdal 8:17 i Nättraby

§ 200

Förhyrning av lokaler för tillfällig förskola på Trossö

§ 201

Svar på remiss på havs- och vattenmyndighetens slutgiltiga samråd inför
bedömning av områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning

§ 202

Finansiering Lyckå kammarmusikfestival

§ 203

Förstudie flyglinje till hub i Europa

§ 204

Projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad och renovering av
Rödebyskolans kök

§ 205

Anhållan om utbetalning av anslag från huvudmännen i Biosfärsområde
Blekinge Arkipelag för 2016

§ 206

Uppföljning per den 30 april 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 207

Revidering av bidragsnormer

§ 208

Antagande av detaljplan för Torstäva 13:25

§ 209

Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare

forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

7 juni 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 210

Tecknande av ny överenskommelse angående mottagande av
nyanlända

§ 211

Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera

§ 212

Årsredovisning 2015 för Sydarkivera

§ 213

Ekonomiskt bistånd

§ 214

Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter

§ 215

Utbetalning av partistöd för 2016

§ 216

Ny Östersjöhall

§ 217

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge

§ 218

Fastställande av sotningstaxa

§ 219

Anmälningsärenden

§ 220

Övrigt

§ 221

Avtackning

_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

7 juni 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Palanderska gården, sessionssalen, Drottninggatan 69
tisdagen den 7 juni 2016 klockan 08.30 – 12.10
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 09.40 – 11.00

Beslutande

Övriga

Sign

Ordförande
Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Patrik Hansson (S), §§ 188-216, jäv § 217, 218-221
Magnus Larsson (C), § 217
Magnus Larsson (C), §§ 188-216, 218-221
Camilla Brunsberg (M), jäv § 217

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S), jäv §§ 212, 217
Jan-Anders Lindfors (S), jäv § 217
Elina Gustafsson (S), jäv § 217
Rikard Jönsson (S)
Linda Ekström (S)
Carl-Göran Svensson (M), jäv § 217
Emma Nilsson Swahn (M), jäv § 217
Christopher Larsson (SD), jäv § 217
Lotta Antman (SD), jäv § 217
Börje Dovstad (L), jäv § 212
Sofia Bothorp (MP), kl 11.00-12.10, jäv § 217

Ersättare

Tommy Olsson (KD)
Lisbeth Bengtsson (S), §§ 212, 217
Marcus Degerskär (S), §§ 212, 217
Håkan Eriksson (S), § 217
Roland Andréasson(S), § 217
Sophia Ahlin (M), § 217

Närvarande ersättare

Lisbeth Bengtsson (S)
Håkan Eriksson (S), kl 11.00-12.10
Marcus Degerskär (S)
Roland Andréasson(S)
Lenita Karlsson (S)
Sophia Ahlin (M), kl 08.40-12.10
Maria Persson (C)
Anna Ekström (L), kl 08.30-09.40

Sign

Sign

3

Sammanträdesdatum

7 juni 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Tjänstemän Kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef
Kommunjurist
Kommunikationschef
Chef ekonomistyrning

Carl-Martin Lanér
Anette Sturesson
Ewa Strömsten
Jessica Norlander
Thomas Johansson
Miriam Törnström Håbring, kl 08.30-08.45,
§§ 189, 206
Helen Wolf, kl 08.30–08.45, §§ 189, 206
Jesper Björnson, kl 08.45-09.40, §§ 189, 208-209

Finanschef
Utvecklingschef
Övriga

-----------

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Jan-Anders Lindfors

Justerade paragrafer

§§ 188 - 221

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Patrik Hansson §§ 188-216, 218-221

Ordförande

_______________________________
Magnus Larsson § 217

Justerare

______________________________
Jan-Anders Lindfors §§ 188-216, 218-221

Justerare

_______________________________
Rikard Jönsson, § 217

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 9 juni 2016
intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare
Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Roland Andréasson

§ 188
Ny ersättare i kommunstyrelsen
Ordföranden hälsar Roland Andréasson (S) välkommen som
ersättare i kommunstyrelsen.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

7 juni 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 189
Information och föredragningar
1. Uppföljning per den 30 april 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter, föredras av chef ekonomistyrning Mariam Törnström
Håbring och finanschef Helen Wolf.
2. Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare,
föredras av utvecklingschef Jesper Björnson.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

7 juni 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Karlskronakommissionen
Kommunala uppdrag
Löneavdelningen
Den valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 190
Kommunala val
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Frode Jadbrant (MP) till ledamot i Karlskronakommissionen.

Karlskronakommissionen
Avsägelse har inkommit från Yvonne Sandberg-Fries (MP) daterat 30 maj
2016 med omedelbar verkan.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Socialdepartementet
Äldrenämnden
Akten

KS 2016/1733 1.9.1

§ 191
Svar på remiss. Effektiv vård (SOU 2016:2)
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna upprättat förslag och översända yttrandet till
Socialdepartementet.

Ärendet
Karlskrona kommun har i sitt yttrande främst valt att kommentera de delar i
betänkandet som berör eller påverkar kommunens ansvar och verksamhet
inom omsorg och hälso- och sjukvård.
Utredningen beskriver inte hur kommunernas åtagande förändras utan
berör i många delar effektiviseringar inom landsting men vid upptattar ett
större åtagande för kommunerna. Kommunernas verksamheter kommer att
bli en viktig del om intentionerna i utredningen ska förverkligas. Ytterligare
en brist i utredningen är att rehabilitering har utelämnats helt medan det i
verkligen är en förutsättning genom hela vård- och omvårdnadsprocessen.
Som helhet anser vi att utredningen är bra och sätter fokus på viktiga
utvecklingsområden för den framtida effektiva vården och omsorgen.
Betoningen på samarbete mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst är
också positivt.
Äldreförvaltningen har med skrivelse den 20 april 2016 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kulturdepartementet
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/1698 1.9.1

§ 192
Svar på remiss. Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Kommunstyrelsens beslutar
1. att kommunstyrelsen i Karlskrona kommun påtalar att rösträttsåldern ej
ska sänkas från 18 år till 16 år,
2. att kommunstyrelsen i Karlskrona kommun påtalar att krav på
folkmotion ska tas bort från lagförslaget, och att möjlighet till
medborgarförslag ska kvarstå, eftersom det är frivilligt för kommuner att
införa medborgarförslag, samt
3. att yttrandet skrivs om och sänds till kulturdepartementet som svar på
remissen.

Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar 1. att stycket angående ”de
förtroendevaldas villkor” sidan två helt stryks samt 2. att det i kommunens
svar läggs till ”den röstberättigade åldern skall fortsatta vara 18 år”.
Camilla Brunsberg (M) yrkar 1. att kommunstyrelsen i Karlskrona påtalar
att rösträttsåldern ej ska sänkas från 18 år till 16 år, samt 2. att kommunstyrelsen i Karlskrona påtalar att krav på folkmotion ska tas bort från
lagförslaget, och att möjlighet till medborgarförslag ska kvarstå, eftersom
det är frivilligt för kommuner att införa medborgarförslag.
Ordförande Patrik Hansson (S) biträder Camilla Brunsbergs (M)
ändringsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) bifaller allmänna utskottets förslag.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/1698 1.9.1

§ 192 (forts).
Svar på remiss. Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs (M)
ändringsyrkande och Christopher Larssons (SD) att-sats nr 2 mot allmänna
utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Camilla Brunsbergs (M) och Christopher Larssons (SD) förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Camilla
Brunsbergs och Christopher Larssons ändringsyrkande röstar JA och den
som vill avslå densamma röstar NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD),
Börje Dovstad (L), Magnus Larsson (C) och Tommy Olsson (KD).
Följande röstar NEJ: Sofia Bothorp (MP).
Kommunstyrelsen beslutar med 14 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt
ändringsyrkandet.
Därefter ställer ordförande proposition på Christopher Larssons (SD)
ändringsyrkande på att-sats nr 1 och finner att kommunstyrelsens beslutar
avslå Christopher Larssons (SD) ändringsyrkande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Karlskrona kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
betänkandet Låt fler forma framtiden! Betänkandet har lämnats av 2014
års Demokratiutredning – delaktighet och jämlikt inflytande.
forts.
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§ 192 (forts).
Svar på remiss. Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
I betänkandet förekommer flera förslag på lagändringar, men det lämnas
även förslag riktade till de politiska partierna rörande hur de kan utveckla
sitt arbete med att göra fler delaktiga.
Karlskrona kommun lämnar synpunkter på de lagförslag och förslag som
berör kommunens verksamhet, men inte på de förslag som endast lämnas
till de politiska partierna.
Där det är upp till respektive parti att ta ställning till om förslagen skulle
vara intressanta för partiet.
En sammanfattning av de förslag demokratiutredningen lämnat
presenteras i bilaga 1: Betänkandet i korthet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 mars 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
________
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Drift- och serviceförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten
§ 193
Blekinge Arkipelagrutt

KS 2016/240 1.2.2

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att finansiera det beskrivna projektet i enlighet med finansieringsmodell
för fyra år, 2016-2019, totalt för Karlskrona kommuns del med 1,5 miljoner
kronor avseende investeringar, tillsammans med övriga huvudmän för
Blekinge Arkipelag ideell förening (Karlshamns kommun, Karlskrona
kommun, Ronneby kommun och Länsstyrelsen Blekinge),
2. att Karlskrona kommun ställer upp med eget arbete motsvarande
0,1 miljoner kronor per år (åren 2017-2019, totalt för perioden 0,3 miljoner
kronor) där ideella krafter inte räcker till utöver de likvida medel man går in
med i projektet,
3. att finansieringen av Karlskrona kommuns del i projektet för år 2016 om
0,2 miljoner kronor tas ur kommunstyrelsens reserv för investeringar,
4. att finansieringen av Karlskrona kommuns del i projektet för år 2017
sker genom en utökning av kommunstyrelsens investeringsbudget med
0,3 miljoner kronor och med drift- och servicenämndens investeringsbudget med 0,3 miljoner kronor,
5. att finansieringen av Karlskrona kommuns del i projektet för år 2018
sker genom en utökning av kommunstyrelsens investeringsbudget med
0,2 miljoner kronor och med drift- och servicenämndens investeringsbudget med 0,3 miljoner kronor,
6. att finansieringen av Karlskrona kommuns del i projektet för år 2019
sker genom en utökning av kommunstyrelsens investeringsbudget med
0,2 miljoner kronor,
7. att Karlskrona kommun utser deltagare till en styrgrupp, samt
8. att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter tar beslut i
enlighet med Blekinge Arkipelags framställan och att ansökta projektmedel
från Tillväxtverket och SydostLeader beviljas.
forts.
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KS 2016/240 1.2.2

§ 193 (forts).
Blekinge Arkipelagrutt
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar på bifall till allmänna utskottets förslag.
Ärendet
Biosfärsområde Blekinge Arkipelag har i skrivelse, daterad 27 april 2016,
gjort framställan om medfinansiering av projekt.
Under år 2015 har en förstudie gjorts för att undersöka förutsättningarna
för att utveckla en arkipelagrutt. Förstudien, finansierad genom s.k. 1:1medel från Region Blekinge, är färdigställd och redovisad. Förstudien har
tagit fram förslag för att stärka området i en balanserad och hållbar
utvecklingsprocess med tillväxtfokus. Primärt avseende besöksnäringen i
dess vida bemärkelse. För projektets genomförande har framtagits en
budgeterad kostnad om 13 miljoner kronor.
I samband med att förstudien avslutades vid årsskiftet 2015/2016 utlyste
Tillväxtverket möjlighet att söka medel för ”Hållbar produktutveckling med
fokus på natur- och kulturbaserad turism”. Ansökan om tilldelning av
sådana medel har via Region Blekinge insänts till Tillväxtverket den
18 april 2016. För att matcha de villkor som Tillväxtverket ställer har de
föreslagna/framtagna insatserna i förstudien delats i två delar/parallella
delprojekt. Dessa är 1. Produkt- och ledutveckling (tjänster) samt
2. Ledutveckling och marknadsföring (investering). Som komplettering till
insänd ansökan till Tillväxtverket, avseende del 1, insändes även en
ansökan om medel för att komplettera denna ansökan till SydostLeader.
Dessa ansökningar omfattar tillsammans 8,4 miljoner kronor.
Återstående del, gällande del 2 inom projektet, avseende investeringar
såsom exempelvis informationstavlor, bryggor, marknadsföring, skyltar
m.m. avses i enlighet med rubricerad framställan finansieras av Biosfärsområdets huvudmän, Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner
samt Länsstyrelsen Blekinge. För Karlskrona kommuns del är andelen
1,8 miljoner kronor. Detta är fördelat på kontant medfinansiering om
1,5 miljoner kronor och trehundratusen kronor i tid/arbete. Den kontanta
medfinansieringen fördelas över åren 2016 till 2019 enligt följande:
forts.
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§ 193 (forts).
Blekinge Arkipelagrutt


2016 – 200 000 kronor



2017 – 600 000 kronor



2018 – 500 000 kronor



2019 – 200 000 kronor

Finansieringen genom tid/arbete fördelas för år 2017, 2018 och 2019 med
vardera 100 000 kronor per år.
Med tanke på investeringarnas art är det rimligt att kostnaderna för dessa
delas mellan kommunledningsförvaltningen, dels därför att arkipelagrutten
är en övergripande kommunal angelägenhet i linje med kommunens
ambitioner om bland annat landsbygds- och skärgårdsutveckling och
satsning på ökad turism och som kommunens representant i Biosfärsområde Blekinge Arkipelags styrelse och dess huvudmannagrupp, och
drift- och serviceförvaltningen då de fysiska investeringarna ligger inom
dess ansvarsområde med bland annat hamnfrågor.
Den ekonomiska fördelningen delas då lämpligen i lika delar mellan dessa
båda förvaltningar. För kommunledningsförvaltningens del innebär detta
0,9 miljoner kronor i kontanta medel och samma summa för drift- och
serviceförvaltningen med fördelningen 0,6 miljoner kronor i kontakta medel
och 0,3 miljoner kronor i tid/arbete. Denna senare del anses kunna
rymmas inom förvaltningens ordinarie verksamhet och behov av särskilt
tillskott föreligger ej. Även om projektets helhet delas upp i två delar är det
av största vikt att bägge delarna genomförs parallellt eftersom slutresultatet tillsammans ger helheten och det avsedda resultatet.
När det gäller medfinansieringen av kommuner och länsstyrelse är det
viktigt att en grundlig genomgång görs hos var och en av dessa. Detta för
att kunna identifiera vilka kostnader som kan inrymmas inom respektive
parts befintliga budgetar under perioden och då utgöra del av partens
medfinansiering av projektet. Det som då inte ryms inom befintlig budget
får då finansieras genom kontanta medel.
forts.
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§ 193 (forts).
Blekinge Arkipelagrutt
Efter projektets genomförande kommer det att krävas underhåll och
skötsel av gjorda investeringar. Kostnaden för detta har tidigare inom
förstudien bedömts till drygt 1,1 miljoner kronor per år, från år 2020 och
framåt. Biosfärskontoret föreslår i sin framställan att dessa kostnader får
diskuteras och hanteras under projekttiden för att från år 2020 vara en del
av respektive huvudmans budget eller inom Blekinge Arkipelag.
________
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KS 2016/3339 4.10.1

§ 194
Tomträtt och arrende södra Saltö
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att avstå från att säga upp avtalet för tomträtten Gäddan 10 inför nästa
upplåtelseperiod 2021-2041, samt
2. att godkänna förslaget till avtal om lägenhetsarrende för del av Saltö
hamn.

Ärendet
Hasslö vara bedriver verksamhet på Saltö, dels på fastigheten Gäddan 10
som är upplåten med tomträtt och ligger längst ut på södra Saltö och dels
med ett arrende i den del av Saltö hamn som ligger i anslutning till
tomträtten.
Tomträtten och arrendet uppläts av kommunen i oktober 2001 med tjugo
års upplåtelseperioder för tomträtten och ett arrendeavtal som gäller under
samma tid som den första upplåtelseperioden det vill säga 2001-2021. De
båda upplåtelserna är en förutsättning för varandra d.v.s. utan kajdelen så
är det svårt att nyttja fastigheten och tvärtom.
Hasslö varv bedriver idag en framgångsrik verksamhet med service till den
kommersiella sjöfarten. Varvet har utvecklats mycket positivt och har på
sin kundlista såväl Marinen som Kustbevakningen och har idag 23
anställda på Hasslö och sex anställda på Saltö.
Varvet har stort behov av att kunna lyfta tyngre båtar och har nu
investeringsplaner för verksamheten på Saltö udde som innebär
förstärkningar av kaj och investering i en större lyftkran.
Den planerade investeringen innebär att varvet för sina avskrivningar m.m.
behöver en längre upplåtelsetid än de kvarvarande fem åren på arrendet
och den innevarande tomträttsperioden.
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KS 2016/3339 4.10.1

§ 194 (forts).
Tomträtt och arrende södra Saltö
På Saltö södra udde finns idag ett flertal verksamheter med maritim
inriktning såsom varvsverksamhet, landning av fisk, isverk, butik för
försäljning till fritidsfiske och fritidsbåtstillbehör, kommunikation- och
datorservice för maritima verksamheter m.m.
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för skärgården från juni 2014
framkom, att Saltö fiskhamn behövs och att utvecklingen av fisket starkt
påverkas av myndighetsbeslut och därmed varierar över tid.
Avseende södra Saltö sägs bl.a. följande:
”Södra Saltö föreslås utvecklas så att nuvarande fiskehamn till viss del
kompletteras med andra stadsfunktioner så som boende, kontor och
grönska. Riksintresset för yrkesfisket på Saltö behöver därför definieras, så
att de olika intressena kan samverka utan att konflikt uppstår”.
Saltö fiskhamn är utpekad som ett nationellt riksintresse för fisket. Ett
riksintresse är skyddat och anses viktigt ur nationell synvinkel och kan inte
med lätthet flyttas till andra områden/platser.
Ett tomträttsavtal, som det för Gäddan 10, kan sägas upp enbart av
kommunen, och det ska ske senast två år innan ny upplåtelseperiod, i
detta fall då senast 2019. Kommunen måste då kunna visa att man
behöver fastigheten för annat ändamål, och detta med konkreta åtgärder
som t.ex. pågående detaljplanläggning eller marklösen inom närområdet.
Med den fördjupade översiktsplanen och med de verksamheter som
bedrivs i närområdet så finns inte förutsättningarna för att i nuläget bryta
tomträttsavtalet inför nästa upplåtelseperiod.
Det nuvarande arrendeavtalet löper ut utan förlängning i september 2021
och därför måste ett nytt avtal tecknas för tiden efter det. Kommunledningsförvaltningen har samrått med drift- och serviceförvaltningen om
kommunens behov av den utarrenderade delen av kajen. Drift- och
serviceförvaltningens hamnavdelning har inget behov av den kajdelen, och
ser positivt på att Saltö hamn tillförs en fartygslyft. Samtal med varvet om
teknik kring kajförstärkning m.m. har redan inletts.
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§ 194 (forts).
Tomträtt och arrende södra Saltö
Kommunledningsförvaltningen har därför upprättat ett förslag till arrendeavtal för kajen med Hasslö varvs fastighetsbolag. Avtalet har samma
lydelse som det nuvarande förutom att varvet ges möjlighet att investera.
En permanent investeringen i arrendeområdet ska då regleras i ett sparat
avtal där eventuella frågor om teknik och ekonomi kan förtydligas.
Avtalstiden är satt så att den sammanfaller med nästa upplåtelseperiod för
tomträtten d.v.s. fram till år 2041.
________
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Kunskapsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2758 2.8.2

§ 195
Jämjö Kyrkskola
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att bevilja kunskapsnämnden projekteringstillstånd för arbetsmiljöärende
Jämjö Kyrkskola enligt kunskapsnämndens beslut 26 november 2015, §
124.

Ärendet
Kunskapsnämnden den 26 november 2015, § 124, behandlade ärende om
”Arbetsmiljöanmälan AML 6 kap § 6a Jämjö Kyrkskola, med förslag till
åtgärd”.
I samband med detta beslutade kunskapsnämnden att hemställa om
projekteringstillstånd hos kommunstyrelsen för att kunna planera och
redovisa kostnaderna för de påtalade bristerna i ventilationen utifrån
arbetsmiljöanmälan.
Därutöver begär kunskapsnämnden hos drift- och servicenämnden att
nämnden åtgärdar brister i utemiljö, samt att övriga åtgärder planeras in i
nämndens investeringsbudget för 2019.
I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar så vill kommunledningsförvaltningen påtala att i händelse av att investeringen inte blir av,
så bär beställaren kostnaderna för projektering, även om kommunstyrelsen
beviljar projekteringstillstånd. Projekteringskostnaden tas inom befintliga
ramar.
Därutöver har kommunledningsförvaltningen inget att erinra mot ärendet.
________
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Akten

KS 2016/2134 1.3.2

§ 196
Skifte direktiv mellan arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ansvaret för verkställigheten av direktiv nr 33 ”Det förebyggande
arbetet för att motverka social utslagning och missbruk ska stärkas genom
en ökad samverkan mellan socialtjänst, skola, närpolis, landsting och
föreningsliv” övergår från arbetsmarknadsnämnden till socialnämnden,
samt
2. att ansvaret för verkställigheten av direktiv nr 1 ”Kommunen ska
utveckla och arbeta för fler kontaktytor och kontaktfamiljer för nyanlända”
övergår från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Ärendet
Arbetsmarknadsnämnden har den 31 mars 2016, § 24, behandlat ärendet
om ”Skifte direktiv mellan arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden”.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut, juni 2015 § 125, fastställde
kommunstyrelsen den 6 oktober 2015, § 308, ansvars- och uppgiftsfördelning av mål och direktiv i budget 2016 och plan 2017-2018.
Kommunfullmäktiges ansvarsfördelning ger arbetsmarknadsnämnden
ansvar för att verkställa direktivet ”Det förebyggande arbetet för att
motverka social utslagning och missbruk ska stärkas genom en ökad
samverkan mellan socialtjänst, skola, närpolis, landsting och föreningsliv”
(nr 33).
Socialnämnden har enligt ansvarsfördelningen ansvar för att verkställa
direktivet ”Kommunen ska utveckla och arbeta för fler kontaktytor och
kontaktfamiljer för nyanlända” (nr 1).
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§ 196 (forts).
Skifte direktiv mellan arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden
Eftersom arbetsmarknadsnämnden sedan januari 2016 ansvarar för en
samordning kring kommunens integrationsansvar, bör direktiv nr 1 övergå
till arbetsmarknadsnämnden. Direktiv nr 33 anses ligga närmare
socialnämndens huvuduppdrag och föreslås därför övergå från
arbetsmarknadsnämnden till socialnämnden.
Nämnderna kommer även fortsättningsvis att medverka i direktiven, men
ansvaret för dem föreslås förändras. Förvaltningschefer på respektive
förvaltning har överenskommit att ovanstående förändring är att
rekommendera, då det annars försvårar arbetet med att praktiskt arbeta
med och återrapportera direktiven. Vid socialnämndens sammanträde den
15 februari 2016, § 31, beslutades att direktiven bör skiftas.
________
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KS 2015/1785 4.5.1

§ 197
Ombyggnation kommunarkiv
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna ombyggnad av och hyresförslag för kommunarkivet enligt
upprättat förslag, samt
2. att finansiering av kommunstyrelsens utökade kostnader görs genom
omfördelning av 450 000 kronor från kommunstyrelsens reserv för
utveckling till kommunstyrelsens driftbudget.

Ärendet
Kommunarkivets lokaler på Gullberna Park uppfyller i dagsläget inte
kraven som ställs på ett slutarkiv. Det råder sedan 2012 leveransstopp hos
kommunarkivet för förvaltningar och bolag. Detta trots krav på att de ska
ges möjlighet att överlämna material fem år efter att det avslutats.
Med anledning av leverensstoppet så finns nästan ingen plats kvar i
närarkiven i kommunhuset Ruthensparre, vilket gör att handlingarna inte
kan hanteras enligt ställda krav.
Kommunarkivets hyresvärd Klövern Karlskrona AB har tagit fram ett
förslag till ombyggnad av kommunarkivets lokaler genom att bygga om
hela det hus som för närvarande inrymmer både kommunarkiv och
vandrarhem till enbart arkivlokaler. Ombyggnaden skulle innebära att
kommunen hyr hela huset av Klövern Karlskrona AB. Disponeringen av en
våning till i huset gör att kommunarkivet får ökad lagringskapacitet men
också att huset kommer kunna anpassas till de krav som ställs på
arkivlokaler.
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§ 197 (forts).
Ombyggnation kommunarkiv
Förslaget innebär i huvudsak följande:
Klövern Karlskrona AB projekterar och bygger om lokalerna enligt
kommunens önskemål. Förslaget till ombyggnad inklusive arkivinredning
ger en merkostnad för kommunledningsförvaltningen på 1 300 000 kronor
mot tidigare beslut av drift- och servicenämnden 26 maj 2015, § 75, och
kommunstyrelsen den 1 september 2015, § 219. Det ökade beloppet mot
tidigare beslutade 850 000 kronor beror på att arkivet kommer få större
ytor att disponera och att det tidigare förslaget inte uppfyllde Riksarkivets
krav på arkivlokaler enligt RA-FS- 2013:4.
Kommunarkivet betalar idag cirka 150 000 kronor för arkivutrymmen i
Berggården som i och med ombyggnaden kan sägas upp. Uthyrning av
lokalerna i Berggården till någon annan part, gärna extern, bör inte bli
något problem då andra aktörer visat intresse för att ta över lokalerna. Det
skulle alltså innebära att merkostnaden för kommunledningsförvaltningen
blir cirka 300 000 kronor plus de 700 000 kronor som är avsatta enligt
tidigare beslut.
Det krävs bygglov, flytt av befintlig hyresgäst samt att Klöverns styrelse
beviljar medel till ombyggnationen och godkänner uthyrningen. Bygglov,
flytt av hyresgäst och ombyggnation ansvarar Klövern Karlskrona AB för.
Det tidigare beslutade hyresbeloppet på 1 900 000 kronor har därmed
höjts till ny föreslaget belopp på en total hyra av 2 350 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen äskar därför tillägg i budgeten på
450 000 kronor för ökade hyreskostnader.
________
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Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Äldrenämnden
Akten

KS 2016/2319 1.3.1

§ 198
Äldrenämndens och kommungemensam värdegrund
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna revideringen av äldrenämndens värdegrund, samt
2. att godkänna informationen om den kommungemensamma värdegrunden.

Ärendet
Vid äldrenämndens sammanträde den 23 november 2015 beslutades att
förvaltningen ska genomföra en översyn av äldreförvaltningens
värdegrund. Detta enligt de synpunkter och förslag till förändringar som
äldrenämndens arbetsutskott lämnade vid sammanträde den 7 oktober
2015.
En översyn av äldreförvaltningens värdegrund har genomförts vid
äldreförvaltningens värdegrund- och mångfaldsinstruktörer tillsammans
med ämnesansvariga. Värdegrunden har omarbetats utifrån
äldrenämndens synpunkter och förslag samt uppdraget att sammanlänka
äldreförvaltningens värdegrund med kommunens gemensamma
värdegrund.
________
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Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Ekonomiavdelningen
Kommundirektör
Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

KS 2016/3341 4.3.1

§ 199
Förvärv av och exploatering av fastigheten Fredriksdal 8:17 i Nättraby
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att finansiering av det framtida förvärvet av fastigheten Fredriksdal 8:17
om 2,7 Mkr finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
investeringsmedel för exploateringsverksamhet 2017, samt
2. att bevilja investeringstillstånd för det framtida förvärvet, och uppdra till
kommundirektören att verkställa förvärvet.
Ärendet
I översiktsplanen är fastigheten Fredriksdal 8:17 en del av ett nytt
utbyggnadsområde som benämns Hejans Lycka. Området ligger längst
med Parkvägen och föreslås, när hela området är utbyggt, koppla an till
Vargungevägen. Hela Hejans Lycka är tänkt att inrymma cirka 100 nya
villatomter.
Fastigheten Fredriksdal 8:17 som framgår av bilaga 1 och 2 är cirka
20 000 kvm och beläget i västra Nättraby. Fastigheten angränsar i söder till
befintlig allmän väg (Parkvägen). I norr angränsar fastigheten till
idrottsplats med motionsslinga i skogsmiljö, fotbollsplaner och
tennisplaner, samt ett stort natur- och friluftsområde. Fastigheten
angränsar i väster till odlingsmark (de framtida utbyggnadsetapperna av
Hejans Lycka) och i öster till befintlig villabebyggelse.
Hem1 Sydost AB har sedan 10 september 2015 ett köpekontrakt som ger
bolaget rätten att förvärva fastigheten Fredriksdal 8:17 i västra Nättraby.
För att möta den ökade efterfrågan på bostäder som finns i kommunen och
tillskapande av tomter i efterfrågande lägen till den kommunala tomtkön så
har Karlskrona kommun till bolaget framfört önskemål om att efter det att
bolaget har förvärvat fastigheten få förvärva fastigheten av bolaget.
Avsikten med förvärvet är att exploatera området med cirka 16 stycken
villatomter och eventuellt parhus/kedjehus enligt karta.
________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/1228 4.5.5

§ 200
Förhyrning av lokaler för tillfällig förskola på Trossö
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ianspråkta 1 000 000 kronor från kommunstyrelsens resurs för
utveckling 2016 och överföra dessa medel till kunskapsnämnden, samt

Ärendet
Kunskapsnämnden har behov av förskolelokaler på Trossö. För att lösa
dessa behov har kunskapsnämnden beslutat att förhyra Skeppsgossekasernen fram till år 2020. Därtill har kunskapsnämnden option på att med
snabbt varsel kunna hyra ytterligare yta under 2016 om behov finns.
För att finansiera denna förhyrning har kunskapsnämnden tillskrivit
kommunstyrelsen med begäran om kompensation för ökade hyreskostnader under 2016, samt att den långsiktiga finansieringen hänskjuts till
budgetberedningen för 2017 och planer för 2018 och 2019.
Under kommunledningsförvaltningens beredning har kompletterande
uppgifter inkommit, som visar att kommunen endast har kunnat hyra
lokalen under 2016. Dock förändras inte behovet för kunskapsnämnden att
kunna hyra den under 2016, då lokalen är nödvändig för att kunna klara de
förändringar som görs inom nämndens förskoleverksamhet.
Utöver den faktiska hyran så måste kommunen vidta ett antal åtgärder för
att kunna verksamhetsanpassa lokalen. Dessa åtgärder ska kostnadsföras
då de inte uppfyller kriterierna för att kunna anses vara investeringar.
Inklusive de faktiska hyreskostnaderna 2016 samt kostnaderna för
iordningställande av lokalerna så blir de totala kostnaderna cirka 1,2 mnkr.
Nämndens bedömning är att ett tillskott om 1 mnkr behövs, och att
resterande del kan hanteras inom befintlig verksamhet.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/1228 4.5.5

§ 200 (forts).
Förhyrning av lokaler för tillfällig förskola på Trossö
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med förvaltningschefen för
kunskapsförvaltningen konstaterat att den tillkommande informationen
kompletterar ärendet och inte bör föranleda ett nytt ärende i kunskapsnämnden specifikt för Skeppsgossekasernen, utan effektgen av de
långsiktiga behoven kommer kunskapsnämnden/kunskapsförvaltningen att
beakta i sin fortsatta planering.
________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Havs- och vattenmyndigheten
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KS 2016/3343 1.9.1

§ 201
Svar på remiss på Havs- och vattenmyndighetens slutgiltiga samråd
inför bedömning av områden av riksintresse för anläggningar för
vattenförsörjning
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och skicka detsamma till Havs- och
Vattenmyndigheten som svar på remissen.

Ärendet
Havs- och vattenmyndigheten gör bedömningen att Karlskrona vattenverk
och infiltrationsanläggning Johannishusåsen uppfyller kriterierna för
riksintresse för anläggningar för vattenförsörjningen och har tagit fram en
avgränsning och en värdebeskrivning för det föreslagna riksintresset.
Innan Havs- och vattenmyndigheten gör det slutliga ställningstagandet har
berörda myndigheter möjlighet att lämna synpunkter till senast 31 maj
2016.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse 27 april 2016
lämnat yttrande och beslutsförslag.
________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Lyckå Kammarmusikfestival
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Akten

KS 2016/2365 10.10.2

§ 202
Finansiering Lyckå kammarmusikfestival
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bifalla ansökan och bevilja ett bidrag för 2016 om 50 000 kronor,
samt
2. att 50 000 kronor anslås ur kommunstyrelsens reserv för näringslivsändamål.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.

Ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare avslagit bidragsansökan från Lyckå
kammarmusikfestival 3-10 juli 2016.
Ansökan avsåg ett bidrag till årets festival på 200 000 kronor.
Nu har ny ansökan inkommit från arrangören om ett bidrag på
50 000 kronor. Med hänsyn till att tidigare större bidragsgivare i år valt att
inte finansiera arrangemanget föreslås att bidragsansökan bifalles.
________
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Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Ronneby kommun
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/3345 4.11.4

§ 203
Förstudie flyglinje till hub i Europa
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att medverka i förstudien som medfinansiär, samt
2. att anslå 70 000 kronor i medfinansiering till förstudien ur kommunstyrelsens reserv för näringslivsutveckling.

Ärendet
Förstudie planeras för att undersöka intresset att starta en flyglinje från
Ronneby Airport till en hub i Europa. Intresset att starta flyglinje från
Ronneby Airport är och har varit stort genom åren.
Förstudien kommer att ge Blekinge ett beslutsunderlag som ger svaret om
vägen framåt i frågan. Är det så att förstudien visar att behov finns och att
det finns intressenter från flygmarknaden som vill köra sträckan kommer
den att vara ett starkt bidrag till ”Attraktiva Blekinge 2020” i form av fler
arbetstillfällen, besökare, nyetableringar, investeringar och inflyttning. Cirka
10 taxibussar kör från Blekinge varje dag till Kastrup.
Förstudien och målet med den stärker Blekinges internationalisering som
är en framgångsfaktor för Blekinges fortsatta utveckling. Även samverkan
utanför regionen är en viktig del i utvecklingen.
Effektmål



Starta en flyglinje från Blekinge till en hub i Europa med möjlighet att
transferera
Morgontur och kvällstur måndag-fredag samt en tur på söndagen

forts.
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Sign

Sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/3345 4.11.4

§ 203 (forts).
Förstudie flyglinje till hub i Europa
Resultatmål


Svar på om efterfrågan från t.ex. näringsliv är så stor som den
påstås vara



Svar på om det finns några flygbolag som är intresserade av att
köra sträckan



Svar på om det går att hitta en finansieringsmodell som är
långsiktigt hållbar



Svar på betydelsen av en internationell flyglinje för Blekinge

Ansökan administreras av Ronneby kommun och sker i samarbete med
följande aktörer:
Blekinges kommuner, Länsstyrelsen, Ronneby Airport/Swedavia,
Landstinget Blekinge, företagarföreningar, företag, flygoperatörer,
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/2022 4.5.2

§ 204
Projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad och
renovering av Rödebyskolans kök
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att utöka drift- och servicenämndens investeringsram för fastighetsverksamhet med 5 800 000 kronor,
2. att finansiera denna utökning genom ianspråktagande av
kommunstyrelsens investeringsreserv med 5 800 000 kronor,
3. att tillstyrka drift- och servicenämndens framställan om
projekteringstillstånd samt investeringstillstånd för ombyggnad och
renovering av Rödebyskolans kök, samt
4. att när ombyggnationen av köket i Rödeby är klar, utöka
kunskapsnämndens ramar med på helår maximalt med 320 000 kronor.

Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Ärendet
Drift- och servicenämnden beslöt vid sitt sammanträde i mars månad 2016,
§ 41, att ansöka om projekterings- och investeringstillstånd för upprustning
av köket vid Rödebyskolan. Investeringsutgiften beräknas till maximalt 5,8
miljoner kronor och för att finansiera denna begär drift- och
servicenämnden samtidigt en motsvarande utökning av den tilldelade
investeringsramen.
Utifrån gällande livsmedels- och arbetsmiljölagar behöver åtgärder vidtas
för att framgent säkerställa en fortsatt produktion i köket.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2022 4.5.2

§ 204 (forts).
Projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad och
renovering av Rödebyskolans kök
Kostavdelningen har tillsammans med fastighetsavdelningen arbetat fram
ett renoverings- och ombyggnadsförslag för köket. Ombyggnationen
innebär ny planlösning för köket, nya ytskikt samt ny ventilation.
Investeringen beräknas ge en ökad hyreskostnad om 430 tkr/år.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen noterar att projektet har fördyrats med
1,5 miljoner kronor sedan drift- och servicenämnden i februari 2015
behandlade ärendet, en ökning med 35 %. Ökningen beror på utökade
ambitioner bland annat nya ytskikt och ny ventilation.
Drift- och serviceförvaltningen påpekar att inga större ombyggnader eller
förbättringar av köket har skett sedan skolan byggdes 1973.
Då detta enligt drift- och servicenämnden akuta och angelägna projekt
saknas i investeringsbudget-/plan för åren 2016-2020 föreslår kommunledningsförvaltningen att projektet i sin helhet finansieras ur kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv.
De årliga kostnadsökningarna om 430 tkr som uppkommer som en följd av
investeringen hanteras hos drift- och serviceförvaltningen via försäljning av
måltider (portionspris) till kunskapsnämnden varför kostnaden uppstår hos
den senare nämnden. I kommunstyrelsens reserv för ökade avskrivningskostnader finns avsatta medel om, på helår, 320 tkr som föreslås tas i
anspråk och tilldelas kunskapsnämnden. Resterande kostnad om 110 tkr
får hanteras inom kunskapsnämndens tilldelade ram.
________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Biosfärsområde Blekinge Arkipelag
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2746 6.6.1

§ 205
Anhållan om utbetalning av anslag från huvudmännen i
biosfärsområde Blekinge Arkipelag för 2016
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att utbetala önskad höjning av anslaget för år 2016 med 50 000 kronor
samt att denna summa då belastar budgeterat anslag för år 2016.

Ärendet
Biosfärsområde Blekinge Arkipelag har i skrivelse daterad 2016-01-07
inkommit med anhållan enligt rubricerat.
Karlskrona kommun är en av huvudmännen i Biosfärsområde Blekinge
Arkipelag. När biosfärsområdet utsågs av Unesco och den ideella
föreningen bildades, år 2011, förband sig huvudmännen att årligen bidrag
med ekonomiska resurser för verksamhetens grundfinansiering.
För Karlskrona kommuns del innebar detta ett årligt anslag om
250 000 kronor samt för Ronneby och Karlshamns kommuner vardera
125 000 kronor. Statens anslag via länsstyrelsen var vid detta tillfälle
500 000 kronor.
Statens anslag har sedan dess minskat varför de kommunala huvudmännens anslag under åren 2014 och 2015 har ökat. I Karlskrona kommun
har beslut om detta fattats av kommunstyrelsen. För åren 2014 och 2015
uppgick denna ökning till 38 000 kronor per år. Kostnaderna för detta har
täckts inom ramen för budgeterat anslag om 300 000 kronor.
I år önskar Biosfärsområde Blekinge Arkipelag att denna tillkommande
summa skall vara 50 000 kronor från Karlskrona kommun för att kunna
täcka verksamhetens kostnader. Således ett totalt bidrag för år 2016
omfattande 300 000 kronor.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2746 6.6.1

§ 205 (forts).
Anhållan om utbetalning av anslag från huvudmännen i
biosfärsområde Blekinge Arkipelag för 2016
I kommunledningsförvaltningens internbudget för innevarande år finns
300 000 kronor avsatta för ändamålet Biosfärsområde Blekinge Arkipelag.
Denna summa innefattar då årligt grundanslag om 250 000 kronor samt
resterande belopp för olika kostnader i anledning av olika aktiviteter inom
biosfärsarbetet.
Grundbeloppet för år 2016, 250 000 kronor, är sedan tidigare fakturerat
och utbetalat.
Under förutsättning att kommunstyrelsen så beslutar kan det ökade
anslaget för år 2016, 50 000 kronor, täckas inom budget. Enligt uppgift har
Ronneby och Karlshamns kommuner redan fattat motsvarande beslut om i
deras fall med 25 000 kronor per kommun.
Vidare avser Biosfärsområde Arkipelag att inkomma med förslag om
uppräkning av grundanslaget under innevarande år.
________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/116 1.4.1

§ 206
Uppföljning per den 30 april 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att funktionsstödsnämnden i augusti månads delårsrapport till
kommunstyrelsen redovisar åtgärder i syfte att nå en budget i balans,
2. att i avvaktan på effekterna av kostnadsreduceringspakteten föreslås
restriktivitet råda beträffande samtliga kommunstyrelsens reserver, samt
3. att godkänna uppföljningsrapport per den 30 april 2016.

Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) yrkar på att de
återbetalade medlen investeras i beställningstrafik på landsbygden.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christoper Larssons (SD) och Lotta Antmans (SD) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda tilläggsyrkandet
röstar JA och den som är emot röstar NEJ.
Följande röstar JA: Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD).
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Börje Dovstad (L), Magnus Larsson (C),
Sofia Bothorp (MP) och Tommy Olsson (KD).
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 206 (forts).
Uppföljning per den 30 april 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Kommunstyrelsen beslutar med 2 JA-röster och 13 NEJ-röst enligt
allmänna utskottets förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Chef för ekonomistyrning Miriam Törnström Håbring och finanschef
Helen Wolf föredrar ärendet.
Uppföljningen per den 30 april bygger, avseende redovisningen av de olika
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och
förvaltningar
Jämfört med uppföljningsrapporten per sista mars har följande beaktats:


Nämndernas senaste uppföljning



Beslut som berör ekonomin som är tagna i kommunstyrelsens och
kommunfullmäktige



Ärenden som är under hantering till kommunfullmäktige



SKL:s senaste skatteunderlagsprognos från april



SCB:s befolkningsprognos per april

Kommunens resultat för helåret beräknas i aprilprognosen uppgå till
+34,1 mnkr.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 206 (forts).
Uppföljning per den 30 april 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Totalt sett uppgår nämndens prognostiserade avvikelse till +3,6 mnkr.


Socialnämnden

-2,0 mnkr



Funktionsstödsnämnd

-4,6 mnkr



Kommunstyrelse

+4,6 mnkr



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

+1,1 mnkr



Drift- och servicenämnd

+4,0 mnkr



Överförmyndarnämnd

+0,5 mnkr

Socialnämndens prognosticerade underskott är oförändrat sedan
föregående månad. I nämnden pågår ett arbete med förslag till åtgärder
som redovisas i maj månads uppföljning.
Funktionsstödsnämndens negativa avvikelse består i huvudsak av tillkommande ärenden inom assistansområdet. Nämnden föreslås återkomma till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder för att nå en budget i
balans.
Övriga finansiella poster beräknas bli 2,7 mnkr bättre än budget
(finansnetto, reserver, skatteintäkter och pensioner).
Tillsammans med avvikelserna inom finansiering resulterar det i en total
positiv avvikelse med 6,3 mnkr från det budgeterade resultat om
27,8 mnkr.
Slutsats
Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen (att resultat för
helåret ska uppgå till 0,8 % av skatteintäkter och statsbidrag) uppnås
under innevarande år. Prognosen baserad på verksamhetsuppföljningen
till och med april uppfyller därmed de krav som ställs för att kommunen ska
ha en ekonomi i balans.
________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/3112 10.10.2

§ 207
Revidering av bidragsnormer
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen ändring i bidragsnormer gällande försent inkomna
ansökningar,
2. att anta föreslagen revidering gällande kultur- och fritidsnämndens
namn i bidragsnormerna,
3. att förtydliga i bidragsnormerna ansökningsdatum för idrottsstipendier,
föreningsledarpris och Karlskrona Idrottspris till 31 oktober,
4. att möjliggöra för föreningar att söka medlemsbidrag och verksamhetsbidrag,
5. att översända föreslagen revidering av bidragsnormer till kommunfullmäktige, samt
6. att kultur- och fritidsnämnden i fortsättningen äger rätt att besluta om
revideringar av bidragsnormer.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar på avslag på att-sats nr 6.
Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) bifaller
Camilla Brunsbergs (M) avslagsyrkande.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Camilla Brunsbergs avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/3112 10.10.2

§ 207 (forts).
Revidering av bidragsnormer
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda allmänna
utskottets förslag röstar JA och den som biträder avslagsyrkandet röstar
NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Börje Dovstad (L), Magnus Larsson (C) och
Sofia Bothorp (MP).
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD)
och Tommy Olsson (KD).
Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt
allmänna utskottets förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2016 tillstyrkt
förslaget.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2016-03-14, § 10,
behandlat ärendet.
Efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 december 2015
upptäcktes att ärendet då saknade två beslut. Med anledning av detta
återkommer ärendet.
I reglementet återges vad respektive nämnd ansvarar för. Vad det gäller
bidragsnormerna för kulturbidrag äger kultur- och fritidsnämnden rätt att
besluta om normerna på egen hand. Utifrån reglementet bedömer kulturoch fritidsförvaltningen att samma förutsättningar bör gälla för
bidragsnormerna på fritidssidan.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

§ 207 (forts).
Revidering av bidragsnormer
Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 28 september
2015 uppdrogs kultur- och fritidsförvaltningen att se över de bidragsnormer
tagna i kommunfullmäktige den 23 april 2015, § 72, för hur kultur- och
fritidsnämnden bör hantera försent inkomna ansökningar.
Förslag till ändring
Försenad ansökan behandlas enligt följande:


1-14 dagar – avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp



15-30 dagar – avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp



Efter 30 dagar (1 månad) behandlas inte ansökan

I samband med ändring lämnas även följande förslag till revideringar:


Namnet ”Idrott- och fritidsnämnden” byts ut mot ”Kultur- och
fritidsnämnden”



Förtydliga att ansökningsdatum för idrottsstipendier, föreningsledarpris och Karlskrona Idrottspris förtydligas till att 31 oktober är
sista datum för insändande av nominering



Ta bort följande stycke under bidraget medlemsbidrag för föreningar
med funktionsnedsatta: ”Förening kan få antingen medlemsbidrag
eller verksamhetsbidrag, inte båda typer av bidrag”.

Anledningen till att möjliggöra för föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta att även kunna söka verksamhetsbidrag är för att i förlängningen
möjliggöra för dessa föreningar att kunna nå den övre gränsen av
lokalbidrag, 40 % av bidragsberättigade lokalkostnader. I nuläget, eftersom
föreningen inte kan söka verksamhetsbidrag, klassas föreningarna
automatiskt som vuxenförening och därmed som högst är berättigad till 20
% av bidragsberättigade lokalkostnader.
________

Sign

Sign

Sign

Blad

41

Sammanträdesdatum

Blad

7 juni 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/2282 4.2.2

§ 208
Antagande av detaljplan för Torstäva 13:25
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Torstäva 13:25, daterad 22 mars 2016.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2016-04-07,
§ 52, behandlat ärendet.
Detaljplanen för Torstäva 13:25, har varit föremål för en andra utställning
mellan 25 april – 23 maj 2014. Planområdet är beläget på den nordöstra
delen av Torsnäshalvön och gränsar i norr till Torsnäsvägen, i sydväst till
befintligt fritidshusområde och i söder till Torstävaviken.
Fastigheten Torstäva 13:25 är privatägd.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse
inom fastigheten Torstäva 13:25, i anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse på Torsnäs. Avsikten är att skapa cirka 20 villatomter
för permanentbostäder och, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen
för Trummenäsområdet, skapa förutsättningar att bygga attraktiva bostäder
i havsnära läge. En exploatering av området möjliggör förbättrad
vägstandard på Torsnäsplatån samt en asfalterad gång- och cykelväg
inklusive belysning längs med Torsnäsvägen. Ett genomförande av planen
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
I arbetet med detaljplanen har ett antal utredningar tagits fram så som en
arkeologisk utredning, en trafikstudie samt en översiktlig vattenutredning.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2282 4.2.2

§ 208 (forts).
Antagande av detaljplan för Torstäva 13:25
Detaljplanen har sedan den andra utställningen ändrats på nedanstående
punkter:


Befintlig vattentäkt bibehålls och skyddas genom att området kring
vattentäkten planläggs som natur



Mindre redaktionella ändringar.

________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2015/2949 1.6.3

§ 209
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun på helårsbasis skall fastställa en ram i
överenskommelse med Migrationsverket avseende ensamkommande
barn, till en nivå av 300 platser totalt, varav 27 asylplatser,
2. att delegera åt kommundirektören att utifrån socialförvaltningens förslag
teckna nya överenskommelser inom ovanstående fastslagna ram, samt
3. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen ska täckas.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar 1. att Karlskrona kommun inte tecknar något
nytt avtal om utökat mottagande med Migrationsverket gällande
asylsökande, 2. att avtal rörande PUT-platser tecknas i den takt som
erfordras, 3. att Karlskrona kommun prioriterar mottagande av ensamkommande flickor, 4. att socialförvaltningen under år 2016 färdigställer
minst ett boende enbart tillägnat ensamkommande flickor, antigen i egen
regi eller genom avtal med privat aktör inom kommunens gränser.
Christopher Larsson (SD) yrkar 1. att på helårsbasis sänka sin
överenskommelse med Migrationsverket till 20 stycken platser, 2. att de 20
platserna företrädesvis ska vara flickor, 3. att samtliga individer definierade
som ensamkommande åldersbedöms innan mottagande till kommunen,
4. att samtliga individer definieras som ensamkommande ska vid ankomst
till kommunen utbildas i flickors och kvinnors rättigheter, 5. att avslå attsatserna ett, två, tre och fyra.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2949 1.6.3

§ 209 (forts)
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till det reviderade missivet daterat 7 juni
2016.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på det reviderade missivet daterat 7 juni
2016 mot allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt det reviderade missivet daterat 7 juni 2016.
Därefter ställer ordföranden proposition på Camilla Brunsbergs (M)
ändringsyrkande mot Christopher Larssons (SD) och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på det reviderade missivet mot
Camilla Brunsbergs ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt det reviderade missivet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda det reviderade
missivet röstar JA och den som biträder Camilla Brunsbergs (M) yrkande
röstar NEJ.
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),
Linda Ekström (S), Börje Dovstad (L), Magnus Larsson (C),
Sofia Bothorp (MP) och Tommy Olsson (KD).
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M).
Avstår: Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD).
Kommunstyrelsen beslutar med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster och 2 som
avstår enligt det reviderade missivet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 maj 2016 tillstyrkt
förslaget.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2949 1.6.3

§ 209 (forts)
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Ärendet
Utvecklingschef Jesper Björnson föredrar ärendet.
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal
avseende ensamkommande barn för 2016. Socialförvaltningen ser utifrån
det behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn, samt att under 2016 för ändamålet
inrätta nya hem för vård eller boende (HVB), för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för mottagande enligt den lagändring som trädde i kraft vid
årsskiftet 2013/2014, och den stora ökning av ensamkommande barn som
nu kommer till riket.
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommalse som är i linje
med länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en mindre ekonomisk
risk än om inget ställningstagande görs, dessutom bedöms det vara det
mest gynnsamma, av de tillgängliga, alternativet för de ensamkommande
barnens integration i samhället.
Detta innebär att kommunen behöver skriva om sin överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn med Migrationsverket från en nivå
av 105 barn varav minst 27 asylplatser, till at vid sista kvartalet av 2016
vara uppe i angivet fördelningstal, d.v.s. minst 224 asylplatser och därtill
behövligt antal platser för barn som fått permanent uppehållstillstånd
(PUT).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 24 maj 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Kunskapsnämnden
Akten

KS 2015/1300 3.3.2

§ 210
Tecknande av ny överenskommelse angående mottagande av
nyanlända
Ordföranden beslutar
att ärendet utgår.

Ärendet
Utifrån den stora mängd nyanlända som kommit och kommer till Sverige,
samt den bostadssituation som råder i kommunen, föreslår socialnämnden
att kommunfullmäktige tecknar en ny tillfällig överenskommelse för 2016
och 2017 om mottagande av nyanlända för sammanlagt 400 personer per
år, varav 30 anvisningsbara.
Därtill föreslås kommunfullmäktige ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag
att nogsamt och aktivt arbeta för att kunna tillhandahålla fler anvisningsbara platser för nyanlända, i nära samarbete med de övergripande insatser
för bostadsförsörjning i stort som kommunen bedriver.
_________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/2659 1.7.5

§ 211
Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin
helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi,
2. att godkänna Karlskrona kommuns del av kostnaden för Kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019,
samt
3. att beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för
Kommunalförbundet Sydarkivera.

Ärendet
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system.
För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med
gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa
digital bevarandeplattform är resurskrävande och bör därför genomföras i
samarbete med andra kommuner. Detta har resulterat i att Kommunalförbundet Sydarkivera har bildats av kommuner i Kronoberg och Blekinge.
Samarbete kring denna fråga startade 2013 med en gemensam förstudie
inför införande av e-arkiv.
Följande kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till
förbundet: Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström, Osby,
Oskarshamn, Vimmerby och Östra Göinge.
Avsiktsförklaringen fastställer roller och ansvar och vilka åtaganden den
deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att bli medlem i
förbundet.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2659 1.7.5

§ 211 (forts).
Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera
Förbundsordning
Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de stiftande
organisationerna. Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners kommunfullmäktige. Inför
anslutning av nya kommuner har förbundsordningen i viss mån förändrats
då det har framkommit synpunkter i en promemoria från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Samt från förbundsmedlem som önskade
förtydligande.
Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och
möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att
förbundsordningen behöver ändras. Det har funnits ett behov av att mer
detaljerat reglera vissa delar då ett förbund med många medlemmar bör
har en viss struktur. En speciell instruktion om förbundsordningen har
utarbetats.
Ekonomi
En budget kommer att arbetas fram årligen av förbundet efter samråd med
förbundsmedlemmarna. Förbundet har antagit en budget för 2017 och plan
för 2018-2019. För år 2017 betalar alla kommuner samma avgift 27 kronor
per kommuninvånare. Den ekonomiska planen för 2018-2019 kommer att
revideras då det är många kommuner som ansluter till Kommunalförbundet.
Beslutsprocessen
Eftersom det är ett förbund som är bildat så krävs det beslut i
kommunfullmäktige från samtliga organisationer för att förbundet ska
kunna uppta nya medlemmar. Anslutande kommuns kommunfullmäktige
behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige
från den egna församlingen.
Beslutet villkoras av att alla kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om antagande av ny förbundsordning.
forts.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2659 1.7.5

§ 211 (forts).
Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera
Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och beslut
hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya medlemmar.
Detta innebär att kostnadsbilagan och medlemsbilagan kan komma att
förändras beroende på om det kommer till nya förbundsmedlemmar.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/2661 1.4.1

§ 212
Årsredovisning 2015 för Sydarkivera
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets årsredovisning godkänns.

Jäv
Chatarina Holmberg (S) och Börje Dovstad (L) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.

Ärendet
Kommunalförbundet Sydarkiveras förvaltning har upprättat förbundets
första bokslut inklusive förvaltningsberättelse.
Förbundsstyrelsen har godkänt bokslutet och har översänt detsamma till
förbundsfullmäktige som har fastställt detsamma och skickat det till
förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsbefrielse.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/251 9.5.1

§ 213
Ekonomiskt bistånd
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att återta beslutet kommunstyrelsen 2016-04 12, § 148, ekonomiskt
bistånd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra förändringen med den
inriktning EY föreslår,
3. att uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att i samverkan med socialnämnden utarbeta förslag till uppdragsbeskrivning för ett förändringsprojekt som syftar till att genomföra förändringen och presentera detta för
budgetberedningen,
4. att vid en överflyttning av försörjningsstödet till arbetsmarknadsnämnden ta hänsyn till personer som både har försörjningsstöd och har
behov av beroendevård,
5. att vid en överflyttning av försörjningsstödet alltid beakta barnperspektivet, samt
6.att i det fortsatta arbetet säkerställa eller eliminera de i underlaget
identifierade riskerna vid en överflyttning.
Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ärendet
EY har på uppdrag av kommunledningen i Karlskrona kommun genomfört
en analys av det ekonomiska biståndet i kommunen. Bakgrunden till
uppdraget är ett beslut i kommunfullmäktige i direktiv för Budget 2016
(nr 75) att ”Kommunen ska utreda möjlig flytt av försörjningsstöd och dess
myndighetsutövning till Arbetsmarknadsnämnden”.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/251 9.5.1

§ 213 (forts).
Ekonomiskt bistånd
Detta direktiv är knutet till de relaterade kommunfullmäktigemålen om att ”I
Karlskrona ska arbetslösheten minska” (nr 22) samt att ”I Karlskrona ska
antalet hushåll beroende av försörjningsstöd minska” (nr 23).
Syftet med utredningen är att kartlägga hur bästa möjliga förutsättningar
skapas för ett arbetssätt kring försörjningsstödet som kan leda till sänkta
kostnader och fler personer i arbete. Detta innefattar en nulägesanalys och
ett förslag på framtida läge Utredningen ska även omfatta ett förslag på hur
förbättringsåtgärderna skall realiseras konkret.
I kombination av ovanstående syfte har utredningen analyserat
förutsättningarna för en organisatorisk förflyttning av hanteringen av
ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen till arbetsmarknadsnämnden i
Karlskrona kommun.
Utredningsarbetet har bl.a. innehållit en kartläggningsdel som utgjorts av
intervjuer, enkäter och workshops.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 16 maj 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/2509 1.4.1

§ 214
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att uppdra åt kommundirektören att i det pågående arbetet med
kostnadsminskande åtgärder väga in de förändringar som upptagits i
budget 2017-2019,
2. att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en grundmodell för
resursfördelning till kommande års budget- och planeringsarbete,
3. att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en analys av det
interna transaktionsflödet, incitament och arbetsvolym/insats för att hantera
dessa med avrapportering senast i december 2017,
4. att ge kommundirektören i uppdrag att se över och föreslå en effektiv
organisation, för hela kommunkoncernen, med hänsyn tagen till kraven på
en god välfärd, tillväxt, effektiviseringskrav och omvandlingsbehov med
hänsyn till omvärldsförändringar med avrapportering och förslag
kontinuerligt under perioden, samt
5. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2017 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
6. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelse för åren 2017-2019 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan enligt bilagorna 1 och 2,
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§ 214 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
7. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2017-2019,
8. att fastställa samtliga mål såsom verksamhetsmål i enlighet med god
ekonomisk hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen
enligt kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2017-2019,
9. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ansvarsfördelning av
budgetens mål, förslag till övergripande indikatorer samt uppdrag. Arbetet
ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i september 2016,
10. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3 upphör
samtliga beslut i mål i tidigare års budgetar att gälla,
11. att de direktiv som finns beslutade i tidigare budgetdokument upphör
att gälla från och med 2017,
12. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2017-2021 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed sammantaget för
kommunkoncernen enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2017-2019
13. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2017-2019 fastställa 2017 års ram för upplåning, utlåning och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till totalt
4 925 mnkr för år 2017 enligt bilaga 4,
14. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till -15 mnkr för år 2017,
15. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning under
perioden år 2017-2019 satsa 3 mnkr per år som medfinansiering av
Skärgårdsfesten,
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§ 214 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
16. att fastställa krav på utdelning 2017 från AB Karlskrona Moderbolag till
7,5 mnkr,
17. att utdelning år 2017 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem (reser på
motsvarande belopp finns i budgeten för att möta effekter av fastighetsförsäljningar) ska användas för sociala ändamål som framgår av bilaga 5 i
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2017-2019,
18. att med hänvisning till dels bilaga 6 i kommunstyrelsens förslag till
budget och plan 2017-2019, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och
skrivelser besvarade,
19. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2017 till oförändrat
22,10 %,
20. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om förslag till
budget och plan för åren 2017-2019 lämnats till fackliga organisationer,
samt
21. att bemyndiga kommunstyrelsen att löpande under år 2017 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge följande
särskilda uppdrag
22. att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att utreda framtida
lokaliseringsalternativ för daglig verksamhet och återkomma med förslag
till senast oktober 2016,
23. att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra en
övergripande kostnadsanalys av aktuella objekt för nyproduktion av gruppbostäder i annan regi eller egen regi. Analys ska vara presenterade senast
december 2016,
forts.
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§ 214 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar anta
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2017-2019
föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta
24. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och föreslå organisation
och inriktning av Utveckling i Karlskrona AB med hänsyn till nya ägardirektiv, med inriktning ökad tydlighet i ansvarsavgränsning mellan bolaget
och kommunens förvaltningar,
25. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och föreslå organisation
och inriktning av marknadsföring i kommunkoncernen, samt
26. att ge kommunstyrelsen att tillsammans med äldrenämnden i uppdrag
att till kommande planeringsberedning presentera en övergripande
långsiktig plan för boende för äldre.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) Carl-Göran Svensson (M) och
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till moderaternas förslag till budget.
Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) yrkar bifall till
sverigedemokraternas förslag till budget.
Börje Dovstad (L) och Magnus Larsson (C) yrkar bifall till majoritetens
förslag till budget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer de tre budgetförslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag till budget.
Sofia Bothorp (MP) avstår att delta i beslutet.
Därefter beslutar kommunstyrelsen att Tommy Olsson (KD) får lämna
kristdemokraternas budgetresonemang som en skriftlig reservation till
protokollet. Protokollsbilaga nr 1.
forts.
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§ 214 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
Ärendet
Som underlag för kommunstyrelens beredning av budget 2017 och planer
2018-2019 finns följande handlingar:


Majoritetens (socialdemokraterna, centerpartiet och liberalerna)
förslag till budget för 2017 samt strategisk plan med ekonomiska
förutsättningar för åren 2017-2019, som innehåller 26 att-satser.



Moderaternas ”Ett tryggare Karlskrona” förslag till budget för 2017
samt strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren
2017-2019.



Sverigedemokraternas budget 2017 med strategisk plan för 2018
och 2019.



Vänsterpartiets ”Bo, Jobba, Leva i Karlskrona” förslag till budget
2017 samt planer 2018-2019.



Kristdemokraternas budgetresonemang.



Synpunkter från Lärarförbundet Karlskrona på budget 2017 samt
ramar för 2018/2019.

Allmänna utskottet har vid sammanträde 31 maj 2016 tillstyrkt förslaget.
Förslaget till budget och plan 2017-2019 innebär att resultatbudgeten
uppvisar ett årligt positivt resultat motsvarande 2 % av kommunens
beräknade skatte- och statsbidragsintäkter. Resultatet uppgår till 75,3 mnkr
för år 2017 och till 77,9 mnkr för år 2018 samt 80,4 mnkr för år 2019.
Beslutsunderlaget för kommunfullmäktige framgår av förtecknade bilagor.
Resultatnivån förutsätter dels förändringar av pris- och lönekompensation
jämfört med tidigare års plan dels effektiviseringar för år 2017 motsvarande
drygt 25 mnkr, år 2018 40 mnkr och slutligen drygt 51 mnkr för år 2019.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 31 maj 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/3346 1.1.4

§ 215
Utbetalning av partistöd för 2016
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att partistöd för 2016 ska betalas ut till respektive parti representerat i
kommunfullmäktige med belopp enligt nedan. Utbetalning av partistöd sker
enligt de fastställda reglerna för partistöd kvartalsvis i förskott under
januari, april, juli respektive oktober månad.

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde i beslut den 18 september 2014, § 163, för
partistöd.
Partistödet består av


ett grundstöd, som 2016 uppgår till 51 541 kronor per parti och år,
samt



ett mandatstöd, som 2016 uppgår till 45 256 kronor per mandat
och år.

Uppräkning av partistöd sker årligen med samma procentsats som de
kommunala nämnderna får i priskompensation. För år 2016 är den
procentsatsen noll.
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KS 2016/3346 1.1.4

§ 215 (forts).
Utbetalning av partistöd för 2016
Parti
S
M
V
KD
C
L
MP
SD
Totalt

Mandat i
Mandatstöd Grundstöd
kommunfullmäktige
29
45 256
51 541
15
45 256
51 541
4
45 256
51 541
3
45 256
51 541
5
45 256
51 541
4
45 256
51 541
4
45 256
51 541
11
45 256
51 541
75
362 048
412 329

Partistöd totalt
1 363 965 kr
730 381 kr
232 565 kr
187 309 kr
277 821 kr
232 565 kr
232 565 kr
549 357 kr
3 806 529 kr

Enligt 2 kap 12 § kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd
fattas av kommunfullmäktige en gång per år. En mottagare av partistöd
ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen.
_________
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Kommunfullmäktige
Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/2778 4.5.2

§ 216
Ny Östersjöhall
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att uppdra åt drift- och servicenämnden att genomföra upphandlingsförfarande avseende försäljning och förhyrning av fastigheten
Gasverket 18 samt förhyrning av ”ny Östersjöhall” enligt nedan,
2. att uppdra åt drift- och servicenämnden att teckna hyreskontrakt
avseende förhyrning av ”ny Östersjöhall”,
3. att uppdra åt drift- och servicenämnden att teckna kontrakt om
försäljning av befintlig fastighet Gasverket 18, samt
4. att att-sats 1-3 gäller under förutsättning av kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med att-sats 5-6.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
5. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna hyreskontrakt avseende förhyrning av ”ny Östersjöhall”,
samt
6. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna kontrakt om försäljning av befintlig fastighet Gasverket 18.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2016, bland annat bjuda ut
nuvarande idrottshall och Östersjöhall till försäljning vad avser såväl
byggnader som där tillhörande markområde.
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§ 216 (forts).
Ny Östersjöhall
Förberedelsearbetet för att etablera en ny Östersjöhall är nu inne i sitt
slutskede.
Drift- och servicenämnden har 24 maj 2016 beslutat föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin
tur utser, att teckna hyreskontrakt avseende förhyrning av
”Ny Östersjöhall”, samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin
tur utser, att teckna kontrakt om försäljning av befintlig fastighet
Gasverket 18.
Paragrafen har beslutats för omedelbart justerad.
Projektet innehåller förutom försäljningen även ett moment där ett hyreskontrakt gällande lokaler för skol- och föreningsidrott ska handlas upp.
Upphandlingen av hyreskontraktet kommer att ske enligt LOU, och
annonseringstiden är 40 dagar.
Därefter sker utvärdering och beslut om tilldelning. Upphandling enligt LOU
kommer att ske eftersom det betraktas som en byggentreprenad när en
myndighet uppdrar år en leverantör att uppföra byggnad enligt
myndighetens önskemål och sedan hyra ut fastigheten till myndigheten
enligt 2 kap 3 § 2 p LOU.
Genom ett anbudsförfarande riskerar man inte heller att försäljningen kan
komma att ifrågasättas utifrån EU:s regler om statsstöd.
Reglementet för drift- och servicenämnden stadgar att hyreskontrakt som
avser en tid längre än 15 år, eller till årligt hyresbelopp överstigande 2
mnkr, ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut.
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§ 216 (forts).
Ny Östersjöhall
Vad avser försäljningen av fastigheten är det egentligen en fråga för
kommunstyrelsen att besluta om då värdet av försäljningen överstiger de
gränser för tjänstemannabeslut som finns angivna i kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 7.5. Det är således egentligen inte nödvändigt att
lyfta just den delen till kommunfullmäktige.
Försäljningen är i sig inte en fråga som direkt berör drift- och servicenämnden, men eftersom försäljningen och ett nytt hyreskontrakt är direkt
kopplade till varandra är det lämpligt att behandla dessa två beslutsfrågor i
ett sammanhang, varför förslaget är att båda dessa föreläggs
kommunfullmäktige för beslut om att utse delegat.
För att inte avslutet av processen tidsmässigt ska vara beroende av
beslutet i kommunfullmäktige föreslår således förvaltningen att
kommunstyrelsen ber om kommunfullmäktiges uppdrag att teckna såväl
hyreskontraktet som avtalet om försäljningen av fastigheten Gasverket 18.
Ett sådant förfaringssätt leder därmed till kortare ledtider från det att
anbudstiden går ut till dess att tilldelningsbeslut kan fattas.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KS 2016/2994 1.6.3

§ 217
Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år 2015, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2015 upprättade
årsredovisning.

Jäv
Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), Elina Gustafsson (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Sofia Bothorp (MP), Camilla Brunsberg (M),
Carl-Göran Svensson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson
(SD) och Lotta Antman (SD), anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Ärendet
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till Karlskrona
kommun med flera översänt de valda revisorernas revisionsberättelse för
år 2015 jämte upprättad årsredovisning för samma år.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att verksamheten även
detta år har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att de finansiella målen har uppnåtts och att
regionen fortfarande har en ekonomi i balans. Den interna kontrollen
bedöms också vara god.
Revisorerna tillstyrker sedan att styrelsen beviljas ansvarsfrihet även för
år 2015 och att den upprättade årsredovisningen för samma år samtidigt
godkänns.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

64

Sammanträdesdatum

7 juni 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
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KS 2015/2221 1.3.1

§ 218
Fastställande av sotningstaxa
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att justera och fastställa sotningstaxor år 2016 enligt nedan.

Ärendet
Sveriges skorstensfejarmästare och Svenska kommunalarbetarförbundet
har kommit överens om nytt sotningsindex som kompensation för ökade
lönekostnader och övriga kostnader.
För år 2016 har sotningsindex fastställts till 1,83 %. Då taxan förra året
justerades 2015-07-01 och datum för årets justering är satt till 2016-07-01
ska höjningen av taxan göras enligt avtal med 1,83 % enligt SKL cirkulär
16:29.
Detta innebär att timtaxan för rengöring höjs från och med den 1 juli 2016
till 396 kronor.
Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs från och med den
1 juli 2016 till 570 kronor.
_________
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§ 219
Anmälningsärenden
a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
b) Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut 2016-04-26, dnr 211-818-16. Tillstånd kameraövervakning.
Beslut 2016-04-27, dnr 211-539-16. Tillstånd kameraövervakning.
c) Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 16:15. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 16 med Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Cirkulär 16:16. Vårproposition och vårändringsbudgeten för år 2016.
Cirkulär 16:17. Budgetförutsättningar för åren 2016-2019.
Cirkulär 16:18. Kommunal fastighetsskatt prognos 2016.
Cirkulär 16:19. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
traineejobb.
Cirkulär 16:20. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktion BAL 16.
Cirkulär 16:21. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 16.
Cirkulär 16:22. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA.
Cirkulär 16:23. Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
samt bilagor till AB.
Cirkulär 16:24. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare PAN 16 med Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Cirkulär 16:25. Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet.
Cirkulär 16:27. Vägledning för förhållande av statsbidrag för ökat
bostadsbyggande.
Cirkulär 16:28. Försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning enligt
skollagen:
SKL. Meddelande från styrelsen nr 6/2016. SKL:s sammanträdesplan.
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§ 219 (forts).
Anmälningsärenden
d) Kommunassurans Syd årsredovisning 2015.
e) Skrivelse 2016-04-06 om gällande bemanningsnumerären för Räddningstjänsten Östra Blekinge i Karlskrona.
f)

Beslut kultur- och fritidsnämnden 2016-03-14 § 13. Fördelning av engångsbelopp för integration.

g) Beslut socialnämnden 2016-03-21 § 48. Fördelning av engångsbelopp om
4,5 mnkr för socialnämnden utifrån regeringens beslut om extra ändringsbudget.
h) Beslut socialnämnden 2016-03-21 § 46. Förslag till åtgärder, så kallade
kommunala beredskapsjobb riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd.
i)

Beslut kunskapsnämnden 2016-03-18 § 32. Förslag till fördelning av
tilldelade engångsbelopp utifrån kommunfullmäktiges beslut.

j)

Skrivelse 2016-04-14 om att båtlivet i Karlskrona behöver Rosenholms
udde.

k) Beslut socialnämnden 2016-04-18 § 60. Upphävande av beslut.
l)

Beslut socialnämnden 2016-04-18 § 64. Redovisning av utvecklade
prioriteringar inför budget 2017.

m) Attestlista 2016-01-01 för kommunledningsförvaltningen.
n) Länsstyrelsen Skåne län. Meddelande. Protokoll över inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet.
o) Skrivelse 2016-04-13 angående införandet av hastighetsbegränsning
40 km/h på Hästö.
p) Skrivelses 2016-04-05 om gammeldags gatlyktor till Björkholmen, en
kultur- och turistsatsning för Karlskrona.
q) Landstinget Blekinges årsredovisning 2015.
r)

Arbetsförmedlingen 2016-03-30. Förtydligande av rutiner samt justering av
årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning 2016.
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§ 219 (forts).
Anmälningsärenden
s) BTH. Verksamhetsberättelse idrottsakademin 2015-01-01—2015-12-31.
t)

Sammanträdesprotokoll samverkansnämnden 2016-04-15.

u) Sammanträdesprotokoll Kommunsamverkan Cura Individutveckling
2016-02-24
v) Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsen 2016-04-27
w) Beslut socialnämnden 2016-03-21 § 49. Budgetuppföljning per februari
2016 för socialnämnden.
________
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§ 220
Övrigt
Trafikolycka på E22
Carl-Göran Svensson (M) informerar om en trafikolycka som ägde rum
på E22:an helgen vecka 24 och räddningstjänstens insatser.
Carl-Göran Svensson (M) tillsammans med Magnus Larsson (C) tar
kontakt med räddningstjänsten för att informera om insatserna vid
olyckstillfället.

Kommunens företag
Christopher Larsson (SD) vill ha information om utvecklingen vad gäller
mediegranskningen av Utveckling i Karlskrona AB.
Kommundirektör Carl-Martin Lanér svarar.
________

Sign

Sign

Sign

Blad

69

Sammanträdesdatum

7 juni 2016

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

Anna Ekström

§ 221
Avtackning
Ordföranden tackar Anna Ekström (L) för sitt arbete i
kommunstyrelsen och önskar henne lycka med den nya görningen.
_________
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