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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 31 januari 2002, kl 13.30-14.25

Beslutande

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

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd) deltar ej i beslut § 4
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Jan-Erik Svensson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Kerstin Andersson (s)
Bo Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m) deltar ej i beslut § 4
Karl-Gustaf Johansson (m) “
Eva Ottosson (m)
”
Christina Olausson (m)
”
Carl-Göran Svensson (m)
”
Annicka Engblom (m)
”
Sven-Otto Ullnér (m)
”
Eva Abramsson (m)
“
Jan-Åke Nordin (m)
“
Inge-Britt Elfner (m)
”
Elisabet Peijne (m)
”
Ulf Sennerlin (m)
”
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Britt-Marie Ekström (v)
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd) deltar ej i beslut § 4
Tommy Olsson (kd)
”
Lennart Svantesson (kd)
”
Jan Johansson (kd)
”
David Nilsson (kd)
”
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Ingeborg Palmberg (kd) deltar ej i beslut § 4
Mats Lindbom (c)
”
Jörgen Johansson (c)
”
Bo Palmgren (c)
”
Birgit Hansson (c)
”
Holger Olsson (c)
”
Kent Lewén (fp)
”
Jan-Olof Petersson (fp)
“
Gunilla Ekelöf (fp)
“
Jane Pärlklo (fp)
“
Mikael Andersson (fp)
“
Gunilla Svensson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän
sekreterare

Dan Persson (s)
Erik Karlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Margita Landehag (s)
Sune Johansson (s)
Åke Håkansson (s)
Kerstin Boking (s)
Anders Ovander (m) deltar ej i beslut § 4
Björn Abramsson (m)
“
Harry Svensson (m)
“
Mats Mårtensson (m)
”
Erik Gisslén (m)
”
Ingela Abrahamsson (c)
”
Gösta Georgsson (v)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp)
Christer Sandström (s)
Göran Pettersson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Börje Pettersson (s)
Lennarth Ivarsson (m)
kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Christina Olausson och Tommy Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
torsdagen den 7 februari 2002, kl 13.30
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Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 1-16
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Birgitta Törnqvist

Justerare

……………………………………………
Christina Olausson

Justerare

…………………………………………..
Tommy Olsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 februari 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

5

2002.23.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Peter Andheim (m) har med skrivelse den 11 januari 2002, med omedelbar
verkan, avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare
i utbildningsnämnden.
2. Björn Fries (s) har med skrivelse den 22 januari 2002 avsagt sig uppdragen
som vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd med tillhörande
följduppdrag från och med den 15 februari 2002, samt uppdragen som
ordförande i äldrenämnden och ledamot i kommunfullmäktige från och med
den 1 april 2002.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Akterna

6

1997.146.403
2000.6.400
2002.11.406
2001.557.007
2001.558.007
1998.467.214
2002.18.106
§2
Anmälningsärenden
a) Miljö- och byggnadsnämndens beslut 011212
§ 464 Uppföljning av Miljö 2000
§ 467 Förslag till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen år 2002
§ 468 Förslag till taxor för verksamhet inom miljöbalkens område år 2002
§ 469 Förslag till taxa för tillsyn av jordbruksföretag i enlighet med
miljöbalken och djurskyddslagen år 2002
b) Revisionsrapport 011211 Granskning av kommunhälsan
c) Revisionsrapport 011211 Granskning av sektionen för försörjning, introduktion
och arbete inom socialnämnden
d) Länsstyrelsen Blekinge län 011221 beslut att fastställa kommunfullmäktiges
beslut 011025, § 158, om antagande av detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av
Vedeby 8:7 m.fl. i Lyckeby
e) Region Blekinge – 52 år av kommunal samverkan i Blekinge
f) Olle Melin skickar ett varmt tack för det världsarvsstipendium han fick den
20 december 2001 i kommunfullmäktige
g) Jan-Olof Petersson, Folkpartiet liberalerna, tackar fullmäktige för vänlig
hågkomst på 50-årsdagen
_______
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Akterna

7

2002.45.246
2002.53.246

§3
Inkomna interpellationer
Fullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid
nästkommande sammanträde:
1. Interpellation till kulturnämndens ordförande Maj-Lis Nilsson om namnsättning s.k. belägenhetsadresser, uppdrag och utfall, av Mats Lindbom (c),
2. Interpellation till kulturnämndens ordförande om direktiv vid upprättande av
nytt adressregister för landsbygden (att god ortnamnssed enligt kulturminneslagen skall iakttagas), av Karin Brunsberg (m).
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Personalenheten
Akten

8

2000.490.001

§4
Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29-30 november 2000, § 192, vid
beslut om budget, uppdragit åt kommunstyrelsen att besluta om inrättande av en
gemensam administrativ enhet för inte nämndspecifik administration. Kommunstyrelsen lämnade uppdraget till en genomförandegrupp.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 december 2001, efter
Genomförandegruppens förslag, utarbetat ett förslag till ramjustering. Förslaget har
framtagits i samverkan med förvaltningscheferna. Med anledning av pågående
revisionsförhandlingar har vissa kostnader beräknats schablonmässigt. Tekniska
justeringar kan därför behövas göras när ramjusteringen genomförs. Underlaget för
ramjustering beräknas utifrån de personella förhållanden som gäller för närvarande
och omfattar personalkostnader och overheadkostnader exkl. lokaler och förbrukningsartiklar. Lokaler tillhandahålls av respektive förvaltning. Vissa förstärkningar
håller på att genomföras inom barn- och ungdomsförvaltningen, äldreförvaltningen, handikappförvaltningen, idrotts- och fritidsförvaltningen samt kulturförvaltningen. Dessa förstärkningar har även medräknats i ramjusteringen. Beloppen är
beräknade på ett kalenderår varför under 2002 föreslås en ramjustering av endast
11/12-delar. Inför budget 2003 får återstående ramjustering ske.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 januari 2002, § 8, för egen del
beslutat
1. att införa genomförandegruppens föreslagna organisation från och med den
1 februari 2002 med undantag av överföring av intendenterna inom barn- och
ungdomsförvaltningen,
2. att delegera till ekonomi- respektive personalchef beslut i alla ekonomirespektive personaladministrativa rutiner som rör kommunens förvaltning,
3. att fastställa kommunledningsförvaltningens organisation enligt bilaga 2, samt
4. att uppdra till personalchefen besluta om erforderliga personalförändringar
mellan förvaltningarna efter sedvanliga överläggningar med personalorganisationerna.
--Deltar ej i beslutet
Moderata samlingspartiets, kristdemokraternas, folkpartiet liberalernas och
centerpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.
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Yrkanden
Mats Johansson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att från och med den 1 februari 2002 ramjustera nedanstående belopp
i budget 2002 från:
Barn- och ungdomsnämnden
3.361.799 kkr.
Utbildningsnämnden
2.438.076 kkr.
Äldrenämnden
3.124.379 kkr.
Socialnämnden
939.274 kkr.
Handikappnämnden
1.045.137 kkr.
Kulturnämnden
1.196.381 kkr.
Idrotts- och fritidsnämnden
40.770 kkr.
Tekniska nämndens program kommunbidrag
4.599.915 kkr.
Tekniska nämndens program avgiftsfinansiering
412.544 kkr.
Summa
17.158.276 kkr.
till kommunstyrelsens huvudprogram kommunledningsförvaltning,
2. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att vidta erforderliga tekniska
justeringar av ramjusteringen med hänsyn till pågående överläggningar med
personalorganisationerna, samt
3. att uppdra till kommunstyrelsen att följa upp föreslagen organisation och i
samband med budget 2003 föreslå eventuella förändringar så att samtliga
förvaltningar kan erbjudas lika omfattning och kvalitet på servicen från
kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning inom ekonomi- och personalområdet.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

10

1999.61.370

§5
Affärsverken Karlskrona AB – Förändrat utfall för fjärrvärmeinvestering
i Karlskrona
Affärsverken AB har reviderat det underlag som under februari (§ 26/370) och
augusti (§ 139/370) 1999 låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om att
bevilja bolaget investeringstillstånd och lån för utbyggnad av en ny värmeproduktionsanläggning.
Beslutet från februari 1999 avsåg konventionell panna för eldning av biobränsle
med investeringsram om 67,5 mkr. Under året och pågående projektering uppkom
samtidigt diskussion om nytt EU-direktiv med framtida krav på avfallsförbränning.
Bolaget arbetade fram nya investeringskalkyler för att kunna elda torra bränslen
s.k. rt-flis. Marknaden hade dessutom svängt och det visade sig att den kalkyl som
tagits fram i februari inte höll prismässigt. Total innebar den nya kalkylen en kostnadsfördyring med 17,5 mkr varav merinvestering för alternativbränsle i panna 10
mkr.
I samband med denna process bytte bolaget ledning. Vid förnyade kontakter med
tillståndsmyndigheter visade det sig vara olika uppfattning om vad som beslutats
och vad som muntligt överenskommits. Bolaget har följaktligen endast tillstånd att
elda skogsbränslen i Gullberna värmeverk. Något tillstånd att elda rt-flis eller kbf
(utsorterad bränslefraktion) finns således inte. Den ekonomiska fördel som det förnyade tillståndet om merinvesteringen skulle innebära (tidigareläggning av breakeven 2-3 år) har således inte kunnat realiseras i dagsläget. Bolaget undersöker dock
möjligheterna och konsekvenserna för att få erforderliga tillstånd. Om inte erforderliga tillstånd erhålls kommer den investeringskalkyl som låg till underlag för
beslutet att förskjutas några år i framtiden.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt styrelsen i Affärsverken AB att i samråd med kommunjuristen
undersöka möjligheten att utnyttja kommunkoncernens ansvarsförsäkring i
ärendet,
2. att uppdra åt styrelsen i Affärsverken AB att skyndsamt söka erforderliga
tillstånd för att kunna elda rt-flis och/eller kbf,
3. att uppdra till VD:n för Affärsverken Karlskrona AB att årligen i samband med
uppföljning av bokslut och budget, till styrelsen för AB Karlskrona
Moderbolag, redovisa utvecklingen för fjärrvärmeinvesteringen, samt
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4. att ta informationen till protokollet.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

12

2001.556.107

§6
Förlängning av konsortialavtal med Affärsverken Karlskrona AB
Konsortialavtalet mellan Karlskrona kommun och Affärsverken AB sades upp den
20 december 1999 att upphöra per den 31 december 2001.
Mot bakgrund av dels pågående process rörande punkt 2.2 i konsortialavtal samt
pågående arbete med att ta fram finansiell policy för Affärsverken AB föreslås
konsortialavtalet i tillämpliga delar förlängas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 december 2001 lämnat
beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att förlänga konsortialavtalet i tillämpliga delar i sex månader, att upphöra den
30 juni 2002.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Akten

13

2001.186.701

§7
Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning
Vårdförbundet Blekinge har vid sammanträde den 1 april 2001 beslutat att i egen
regi driva gymnasieskola för barn, ungdomar och vuxna inom autismspektrat. Förändringarna i förbundsordningen, som blev en följd av detta beslut, har godkänts
av kommunfullmäktige den 30 augusti 2001.
Några av medlemskommunerna har lämnat synpunkter på den förändrade texten
i förbundsordningen och tyckt att formuleringar varit alltför ospecificerade.
Vårdförbundet Blekinge har därför beslutat om ett förtydligande av §§ 1 och 2
enligt följande:
§1
”Vårdförbundet Blekinges ändamål är att vara huvudman för hem för vård eller
boende för barn, ungdomar, familjer, missbrukare enligt de bestämmelser som
anges i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) samt svara för familjerådgivning, familjehemsverksamhet och verksamhet avseende personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. ”
”Vårdförbundet Blekinge medges också, när medlemmar så önskar, vara huvudman inom det sociala verksamhetsområdet som avser omvårdnad och boende för
vuxna med autism eller psykiskt funktionshinder samt svara för gymnasieutbildning med internat för elever med Aspergers syndrom/högfungerande autism”.
§2
”Vårdförbundet Blekinge är organiserat med förbundsdirektion som tillika är
förbundsstyrelse. Direktionen skall också vara styrelse för den gymnasieutbildning som Vårdförbundet Blekinge bedriver”.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ändringarna i Vårdförbundets förbundsordning.
_______
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Mark- och exploateringsenheten
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2000.595.251

§8
Exploateringsavtal för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1),
Nättraby
Över rubricerade område finns ett förslag till detaljplan. Området utgörs av
Skillingenäshalvöns nordöstra del, och är tidigare inte detaljplanelagd. Det ligger
dock i anslutning till de planlagda delarna av Skillingenäs, inom vilka exploateringsarbete pågår.
Detaljplaneförslaget syftar till att inom området medge uppförande av 67 bostadshus längs nyanlagda vägar. Området är privatägd och avses genomföras som en
privat exploatering, varför ett exploateringsavtal som reglerar utbyggnaden av VA,
vägar m.m. måste tecknas mellan kommunen och exploatören.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplaneområdet. Avtalet är upprättat mellan kommunen och fastighetsägaren
Skillingenäs AB, vilken också avser att genomföra exploateringen.
Exploateringsavtalet har upprättats i samråd med berörda förvaltningar och avdelningar inom kommunen samt med berörd vägsamfällighet. Arbetena är planerade
att påbörjas under våren 2002, efter att de nu pågående delarna av arbeta inom
Skillingenäs avslutats.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 12 december 2001, med anledning
av vad som anförs i skrivelsen, lämnat beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och
Skillingenäs AB för exploatering av Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1).
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörda fastighetsägare
Ekonomienheten
Akten

15

2000.497.214

§9
Detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1) Nättraby –
antagande
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 1 oktober
t.o.m. den 29 oktober 2001. Området är beläget öster om Nättraby och söder
om Mjöviksvägen och utgörs idag av skogsmark, åkermark och outnyttjad sank
ängsmark. Syftet med planen är att skapa en attraktiv boendemiljö nära havet,
badplats, natur och med havsutsikt. Området kommer att avstyckas i stora tomter
och utnyttjas för friliggande enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 december 2001, § 458,
föreslagit kommunfullmäktige att anta planen.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1)
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

16

2000.338.109

§ 10
Svar på motion om gratulationsbrev till barnfamiljerna samt gratischeck till
föräldrautbildning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2000, § 123, av Claes
Bothén (kd). Motionären föreslår att ett gratulationsbrev framställs för att sändas ut
till varje familj i kommunen som får tillökning, för att uppmuntra föräldrarna i sin
viktiga föräldraroll. Möjligheten till någon form av ”gratischeck” till föräldrautbildning som gåva till nyblivna föräldrar bör undersökas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 november 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att från och med år 2002, via
barn- och ungdomsförvaltningen, lämna information till nyblivna föräldrar om
nämndens verksamhet för barn och ungdomar. Information skall lämnas i
samband med föräldrarnas besök vid barnavårdscentralen, samt
2. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att se över möjligheten att erbjuda
någon form av föräldrautbildning inom dess verksamheter, och därmed anse
motionen besvarad.
_______
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Utbildningsnämnden
Akten

17

2001.197.628

§ 11
Svar på motion om ”Hur ska jag välja för att kunna studera vidare?
Högskoleblock kan vara svaret”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2001, § 53, av JanOlof Petersson (fp). Motionären anser att eleverna skall få så bred behörighet som
möjligt till högskolans utbildningar och att dessa behörighetsgivande kurser samlas
i s.k. högskoleblock inom ramen för såväl valbara kurser som det individuella
valet.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2001, § 88, lämnat
yttrande. Utbildningsnämnden har för egen del beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att förtydliga informationen till eleverna i årskurs nio och till
eleverna i gymnasieskolan angående behörighetskraven till högskolans utbildningar, såväl vilka kurser som ger särskild behörighet, som elevernas möjlighet att
läsa dessa kurser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 januari 2002, § 16, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen.
Kerstin Andersson (s) och Elisabet Peijne (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof
Peterssons yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_______
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BlekingeTrafiken
Akten

18

2001.282.531

§ 12
Svar på motion om bussförbindelser Fågelmara-Jämjö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår fullmäktige besluta om att sätta in fler
bussturer kvällstid och helger samt nattbuss mellan Fågelmara och Jämjö.
Remissynpunkter
BlekingeTrafiken har den 3 oktober 2001 lämnat yttrande. De konstaterar bl.a. att
busstrafiken till och från Fågelmara till viss del har reducerats under de senaste
åren. Dels då den s.k. förortstrafiken till Jämjö inrättades, och dels till innevarande
trafikår då några turer togs bort från linje 500 mellan Karlskrona och Kalmar.
Orsaken till att trafiken dragits in är att resandefrekvensen har varit låg och att
trafiken därmed har haft en låg kostnadstäckning.
I ett längre perspektiv kan inrättandet av Närtrafiken komma att ge vissa utökade
resmöjligheter till Fågelmara. Det är dock för tidigt att säga när Närtrafiken
kommer att öppnas för allmänt resande inom det aktuella området. Det är inte klart
vilka tider på dagen som turer kommer att gå och det är inte sannolikt att den
kommer att gå som nattrafik.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 december 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 januari 2002, § 17, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppmana BlekingeTrafiken att vid Närtrafikens öppnande för allmänheten
särskilt beakta de synpunkter som framförts i motionen, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppmana BlekingeTrafiken att vid Närtrafikens öppnande för allmänheten
särskilt beakta de synpunkter som framförts i motionen, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
_______

31 januari 2002

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

19

2000.663.312

§ 13
Svar på motion om cykelvägar i Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211, av
Tommy Olsson (kd). Motionären föreslår att fullmäktige prioriterar färdigställandet av cykelvägen mellan Nättraby och Karlskrona, samt att planera för cykelvägar
där nya villaområden skall byggas i Nättraby.
Kommunfullmäktige beslöt den 25 oktober 2001, § 160 att anta detaljplan för
gång- och cykelväg för delen Trantorp-Stora Vörta i Nättraby. Planens syfte är att
förlänga cykelstråket åt väster så att det blir en bekväm, snabb och så kort cykelväg som möjligt hela vägen från Trossö till Nättraby. Kommunfullmäktige beslut
är överklagat, varför byggstart ej kan ske förrän denna process är avslutad.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 97, lämnat
yttrande. Nämnden säger bl.a. att de inom ramen för sitt planarbete kan redovisa
förslag till nya gång- och cykelvägar. Genomförande kan därefter inom exploateringsområden åläggas exploatören genom avtal. I övrigt är det aktuell väghållare
som har att avgöra genomförandet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att motionen om cykelväg Nättraby-Karlskrona skall anses besvarad med
hänvisning till vad som anförts ovan,
2. att planering av cykelvägar inom områden med enskild eller statlig väghållning
skall lösas inom ramen för kommunens planarbete, samt
3. att finansiering av cykelvägar inom områden med särskild väghållning har
beaktats i kommunens budgetprocess, där frågan om kommunala bidrag till
enskilda väghållare har prövats.
_______

31 januari 2002

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

20

2000.107.825

§ 14
Svar på motion om småbåtshamn/marina samt område för vinterförvaring
och underhåll av småbåtar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2000, § 31, av
Carl-Göran Svensson (m). Motionären yrkar att miljö- och byggnadsnämnden i
samband med översiktsplan utreder om det finns möjlighet att skapa en småbåtshamn/marina och vinterförvaringsplats i detta område i samband med byggandet
av vallen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 11 december 2001, § 149, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att motionen skall anses besvarad genom att frågan om anläggande av hamn i
Torstävaområdet kommer att utredas av samhällsbyggnadsförvaltningen i
samband med pågående översiktsplaneöversyn, samt
2. att meddela samhållsbyggnadsförvaltningen tekniska nämndens ställningstagande i ärendet.
_______

31 januari 2002

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

21

2000.155.820

§ 15
Svar på motion om ytor för lek och idrott m. m.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2000, § 31, av Bo
Palmgren (c). Motionären har lämnat en dubbelmotion om ytor för lek, idrott m.m.
1. Kampen mellan bil och människa och 2. Den f.d. simhallstomten i hörnan av
Drottninggatan-Ö Prinsgatan. Motionären menar att lediga ytor på Trossö i allt
större utsträckning tas i anspråk till bilparkering och om att tillgodose behovet av
ytor för lek och idrott på Trossö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 11 december 2001, § 146, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Yrkanden
Bo Palmgren (c) yrkar bifall.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att såväl Trossös trafikfrågor liksom behovet av lek- och idrottsanläggningar
på Trossö bör behandlas i Karlskrona kommuns översiktsplan, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_______
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§ 16
Frågor
1. Sigurdh R Petersson (m) har lämnat in två frågor till kommunalrådet Gerthie
Olsson:
1:1 om efterföljelse av bolagsordning för AB Karlskronahem, samt
1:2 om effektuering av fattade fullmäktigebeslut.
Gerthie Olsson (s) är ej närvarande. Frågorna tas upp vid nästa sammanträde.
--2. Sylva Lilja (v) ställer fråga till 1:e vice ordföranden i tekniska nämnden om
att måla över befintligt övergångsställe vid panncentralen i Kungsmarken.
John-Erik Danerklint (s) svarar på frågan.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center,
onsdagen den 27 mars 2002, kl 13.30-15.00

Beslutande

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

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ola Johansson (s)
Peter Johansson (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Björn Fries (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m) kl 13.30-14.20 §§ 17-33
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Kurt Lindman (v)
Claes Bothén (kd)
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Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.50-15.00 §§ 27-39
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Tjänstgörande ersättare

Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Margita Landehag (s)
Annelie Svensson (s)
Kerstin Boking (s)
Anders Ovander (m)
Erik Gisslén (m)
Mats Mårtensson (m) kl 13.45-15.00 §§ 23-39
Harry Svensson (m) kl 14.15-15.00 §§ 33-39
Gösta Georgsson (v)
Tore Zetterqvist (kd)
Ingrid Hermansson (c)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp) kl 13.45-15.00 §§ 19-39

Övriga närvarande ersättare

Erik Karlsson (s)
Göran Pettersson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Börje Pettersson (s)

tjänstemän
sekreterare

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Eva Ottosson och Ingeborg Palmberg

Justeringens tid och plats

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 4 april 2002, kl 13.30
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Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 17-39
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Birgitta Törnqvist

Justerare

……………………………………………
Eva Ottosson

Justerare

…………………………………………….
Ingeborg Palmberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 april 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………….
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Akten

5

2002.23.102

§ 17
Ny ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen Blekinge län har den 15 februari 2002 utsett Peter Waldenström till
ny ersättare för moderata samlingspartiet.
Ordföranden hälsar honom välkommen till fullmäktige.
_______

27 mars 2002

Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Länsstyrelsen
Akten

6

2002.23.102

§ 18
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Magnus Larsson (c) har med skrivelse inkommen den 1 februari 2002 avsagt
sig uppdraget som ersättare i fullmäktige,
2. Bengt Lindskog (v) har den 4 februari 2002 avsagt sig uppdraget som ledamot
i idrotts- och fritidsnämnden,
3. Mikael Börjesson (v) har den 8 februari 2002 avsagt sig alla politiska uppdrag
med omedelbar verkan (ersättare i fullmäktige, ledamot i jämställdhetskommittén och ersättare i Springerska fonden),
4. Ola Johansson (s) har med skrivelse inkommen den 4 mars 2002 avsagt sig
uppdraget som ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge
från och med den 1 april 2002, samt
5. Britt-Marie Ekström (v) har med skrivelse den 12 mars 2002 avsagt sig
uppdragen som ledamot i fullmäktige samt uppdraget som ordinarie
lekmannarevisor,
6. Göran Eliasson (s) har med skrivelse den 19 mars 2002 avsagt sig uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden från och med den 1 april 2002,
7. Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 22 mars 2002 avsagt sig
uppdraget som ordförande i idrotts- och fritidsnämnden,
8. Åke Svensson (s) har med skrivelse den 25 mars 2002 avsagt sig uppdraget
som ordförande i AB Karlskronahem, samt
9. Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 27 mars 2002 avsagt sig
uppdraget som 1:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden från och med
den 1 april 2002,
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

2002.23.102

§ 19
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2002 följande:
Kommunstyrelsen
1:e vice ordförande, tillika kommunalråd och rotelansvarig för mjuka frågor,
Christina Mattisson (s), efter Björn Fries,
Ersättare Ewa Lengstedt (s) efter Christina Mattisson
Idrotts- och fritidsnämnden
Ordförande Christina Mattisson (s) efter Magnus Johansson
Ledamot Håkan Hallengren (v), efter Bengt Lindskog
Ersättare Bengt Lindskog (v) efter Håkan Hallengren
Äldrenämnden
Ordförande Åke Svensson (s) efter Björn Fries
AB Karlskronahem
Ordförande Hans-Olof Månsson (s) efter Åke Svensson
Barn- och ungdomsnämnden
1:e vice ordförande Magnus Johansson (s) efter Christina Mattisson
Ersättare Cecilia Eklund (s) efter Göran Eliasson
Räddningstjänst Östra Blekinge
Ordförande Sterne Johannesson (s) efter Ola Johansson
_______
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Akterna

8

2002.52.007
2000.497.214
1998.462.731
2001.421.007

§ 20
Anmälningsärenden
a) Revisionsrapport 020125 Kommunens kapital i form av va-ledningar och gator,
b) Detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1) Nättraby har
överklagats
c) Handikappnämndens beslut 020213 § 3, om genomförda konsekvensändringar
d) Miljö- och byggnadsnämndens beslut 020213, § 41, yttrande till revisionen om
basgranskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
_______

27 mars 2002

Akterna

9

2002.72.409
2002.121.020
2002.125.131
2002.126.109
2002.161.622
§ 21
Inkomna motioner
1. Motion om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner, av Mats
Lindbom (c),
2. Motion om åtgärder för att minska sjukfrånvaron, av Claes Bothén (kd), Mats
Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och Sigurdh R Petersson (m),
3. Motion om stöd för föräldrar med utländsk bakgrund, av Ingela Gånedahl
(mp),
4. Motion om ceremoni för nyblivna svenska medborgare, av Ingela Gånedahl
(mp), samt
5. Motion om busskort eller skolskjuts vid val av annan skola än inom det
geografiska upptagningsområdet, av Ingrid Hermansson (c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

27 mars 2002

Akterna

10

2002.71.109
2002.150.611
2002.162.611

§ 22
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om vassbekämpning i
Hallarumsviken, av Kent Lewén (fp),
2. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om barnomsorg och
förskoleverksamheten i kommunen ”Föräldrar oroar sig”, av Jan-Olof
Petersson (fp), samt
3. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om email och
hemsidor, av Peter Christensen (c).
_______

27 mars 2002

Styrelsen för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor
Ekonomienheten
Akten

11

2001.29.003

§ 23
Hemställan om ändring av reglemente för Lundeska och Danielssonska m.fl.
kassor
Hemställan har tidigare beretts på kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars
2001 men p.g.a. felaktig information i den tidigare hemställan har ärendet
kompletterats.
Styrelsen för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor förvaltar idag ett kapital på
ca 1 060 000 kronor. Utdelning sker årligen till 30 understödstagare. Kassornas
tillgångar är placerade i obligationer och bankmedel. För att få optimal avkastning
begär nu styrelsen om tillstånd att ändra § 6 i reglementet. Enligt bifogad
hemställan önskar styrelsen ändra § 6 att innefatta även placering i obligationer
samt en rätt att placera högst 50 % av reserverade räntemedel (motsvarande 25 %
av kassornas totala kapital, ca 250.000 kronor) i aktier eller fonder av olika slag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 januari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 27, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla begärd ändring av § 6 i reglementet för
Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor.
Yrkande
Mats Johansson (s) yrkar att fullmäktige beslutar bifalla begärd ändring dels § 6,
dels allmän redaktionell översyn av reglementet för Lundeska och Danielssonska
m.fl. kassor.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Johanssons
ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt Mats Johanssons yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla begärd ändring dels § 6, dels allmän redaktionell översyn av reglementet
för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor.
_______

27 mars 2002

Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

12

2002.50.042

§ 24
Begäran om engångsanslag, vuxenutbildningen
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 januari 2002, § 5, begärt ett
engångsanslag om 450 tkr för att täcka de merkostnader som uppkommer första
halvåret 2002 med anledning av förhyrning av ersättningslokaler till vuxenutbildningen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 februari 2002 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 28, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ur fullmäktiges anslag för oförutsedda behov anvisa utbildningsnämnden ett
engångsanslag om 450 tkr för att täcka de merkostnader som uppkommer
under första halvåret, samt
2. att uppmana tekniska nämnden att i samband med delårsbokslutet per den 30
april redovisa uthyrningssituationen för och den framtida användningen av
Sjöbladsskolan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

13

2002.82.042

§ 25
Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001
Bokslut för Karlskrona kommun presenterades vid allmänna utskottets sammanträde den 26 februari 2002. Nämndernas resultat visar ett överskott på 47 miljoner
kronor.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 februari 2002 föreslagit
nedanstående bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2001.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen vid sammanträde
den 12 mars 2002, § 40, för egen del
att godkänna bokslutet för år 2001 och överlämna detta till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att följa förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn- och ungdomsnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 6,2 mkr balanseras i ny
räkning hos barn- och ungdomsnämnden.
Kulturnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,2 mkr balanseras i särskild
räkning hos kulturnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,5 mkr balanseras i särskild
räkning hos idrotts- och fritidsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden
Den negativa avvikelsen för verksamheten 0,1 mkr balanseras i ny räkning
hos miljö- och byggnadsnämnden.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag 1,4 mkr täcks av
kommunkassan.
Äldrenämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten om 4,9 mkr återförs i sin helhet
till kommunkassan.

27 mars 2002

14

Handikappnämnden
Den negativa avvikelsen om 1,5 mkr täcks i sin helhet av kommunkassan.
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg
Den negativa avvikelsen om 0,9 mkr täcks denna gång helt av kommunkassan.
Socialnämnden, socialbidrag
Underskottet 2,7 mkr täcks i sin helhet av kommunkassan.
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Den negativa avvikelsen om 4 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska
nämnden. Avseende den negativa avvikelsen på 3,6 mkr görs ett avsteg från
principen att tekniska nämnden skall tillföra motsvarande medel till sitt eget
kapital under de närmaste två åren.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Den avgiftsfinansierade verksamheten redovisar en negativ avvikelse om 2,8
mkr totalt, men på de enskilda resultatenheterna förekommer avvikelser
enligt följande:
• VA-verksamheten
-3,5 mkr
• Parkeringsanordningar -0,1 mkr
• Färjeterminal
+0,8 mkr
• Småbåtsanläggningar +-0 mkr
Utbildningsnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,8 mkr balanseras i ny
räkning hos utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder
Överskotten om totalt 7,5 mkr återförs till kommunkassan.
2. att avstyrka idrotts- och fritidsnämndens framställan att få disponera 100 tkr ur
det egna kapitalet under år 2002 för ungdomsrådets fortsatta verksamhet,
3. att avstyrka idrotts- och fritidsnämndens framställan att få disponera 350 tkr ur
det egna kapitalet under år 2002 för planerat integrationsarbete och utvidgat
internationellt samarbete, samt
4. att avstyrka kulturnämndens framställan att få disponera 150 tkr ur det egna
kapitalet under år 2002 för pågående vägnamnsprojekt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten

§ 26
Värdegaranti för AB Karlskronahem
Karlskronahem AB:s styrelse har med skrivelse den 30 januari 2002 begärt en
garantiförbindelse för perioden 2001-12-31-2002-12-31.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 februari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Vidtagna åtgärder och en positiv utveckling för AB
Karlskronahem har inneburit att målen enligt beslutad rekonstruktionsplan uppnåddes redan hösten 2001 d.v.s. utan genomförande av steg 4 i planen. Vid en
tillämpning av såväl årsredovisningslag som god redovisningssed kan det dock
konstateras att det trots positiv utveckling finns ett nedskrivningsbehov av
fastighetsbeståndets bokförda värden.
Med anledning av diskussioner och förslag rörande kommunala bostadsbolag råder
för närvarande en viss osäkerhet om hur värderingen skall kunna göras från och
med 2002. Mot bakgrund av denna osäkerhet anser bolagets styrelse och revisorer
att en värdegaranti utfärdad av kommunfullmäktige skulle kunna accepteras.
Genom en värdegaranti skulle nedskrivning kunna undvikas och värdena i balansräkningen garanteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2002, § 42, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att lämna värdegaranti uppgående till 180 mkr till AB Karlskronahem att gälla för
perioden 31 december 2001 – 31 december 2002.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

16

2001.534.001

§ 27
Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor
Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor inom kommunen är idag miljö- och
byggnadsnämnden. I samband med inrättande av bl.a. idrotts- och fritidsnämnden
diskuterades även var ansvaret för folkhälsofrågorna lämpligast borde ligga.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tillskrevs miljö- och byggnadsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden den 12 december 2001 med förslag om
att ansvaret för folkhälsofrågorna borde överföras från miljö- och byggnadsnämnden till idrotts- och fritidsnämnden.
Remissynpunkter
Idrotts- och fritidsnämnden den 4 februari 2002, § 37
Miljö- och byggnadsnämnden den 13 februari 2002, § 9
Trots tillskapande av ett lokalt Folkhälsoråd finns behov av att utpeka ett
samordnat kommunövergripande ansvar. Detta övergripande ansvar fråntar dock
inte andra nämnder och förvaltningar, eller andra myndigheter, att fullfölja sina
respektive ansvarsområden. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den
18 februari sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2002, § 44, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att överföra det samordnade kommunövergripande ansvaret för
folkhälsofrågorna från miljö- och byggnadsnämnden till idrotts- och
fritidsnämnden,
2. att idrotts- och fritidsnämndens reglemente under Verksamhetsområde § 1
tillförs ett tredje stycke, lydande: Nämnden skall vidare ha det samordnade
kommunövergripande ansvaret för folkhälsofrågorna, samt
3. att förvaltningschefen för idrotts- och fritidsförvaltningen skall vara en av
kommunens representanter i det lokala Folkhälsorådet.
Birgit Hansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Region Blekinge
Akten

17

2002.74.106

§ 28
Region Blekinge som regionalt samverkansorgan
Riksdagen fattade den 17 januari beslut om att ge kommuner och landsting i samtliga Sveriges län möjlighet att bilda s.k. samverkansorgan som får överta vissa
uppgifter och ansvarsområden från länsstyrelsen i respektive län. Lagen om
samverkansorgan träder i kraft den 1 juli 2002. För att få överta uppgifter från
länsstyrelsen måste en särskild anmälan om samverkansorgan göras till regeringen.
Kanslichef Catharina Blom, Region Blekinge, har med skrivelse den 6 februari
2002 vänt sig till samtliga kommunfullmäktige i länet för att inhämta ett godkännande från var och en vad gäller att Region Blekinge skall utgöra samverkansorgan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2002, § 48, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna att Region Blekinge skall utgöra
samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan.
Yrkanden
Claes Bothén (kd) med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att särskilt yttrande bifogas
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna att Region Blekinge skall utgöra samverkansorgan enligt lagen
om samverkansorgan, samt
2. att särskilt yttrande bifogas till protokollet, protokollsbilaga 1.
_______

27 mars 2002

Vägverket Region Sydöst
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

18

2001.266.530

§ 29
Svar på motion om pendlarparkeringsplats
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av
Lennart Svantesson (kd). Motionären påpekar behovet av en pendlarparkeringsplats vid korsningen Sällerydsvägen-E22. Kommunfullmäktige föreslås ge
Vägverket i uppdrag att bygga en parkeringsplats avsedd för samåkning i samband
med ombyggnaden av korsningen, samt att bygga parkeringsplatser vid andra
större vägskäl för att gynna den bilist som vill samåka eller ta bussen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. De i motionen föreslagna åtgärderna är i anslutning
till det statliga vägnätet och det är således Vägverket som är väghållare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 30, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad
som anförts i motionen, samt att behovet av pendlarparkering vid korsningen
Sällerydsvägen-E22 och andra större vägskäl bör analyseras i den kommande
revideringen av den nationella väghållningsplanen och länstransportplanen,
samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
Lennart Svantesson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Vägverket Region Sydöst
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

19

2001.372.312

§ 30
Svar på motion om cykelbana till Jämjö och Trummenäs
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2001, § 146, av
Carl-Göran Svensson (m). Motionären påpekar att det saknas cykelbana till Jämjö
och Trummenäs. Idag finns det en cykelbana från centrum till Lyckeby, som delvis
är utbyggd till Torstäva vägskäl. Motionären pekar på två möjligheter för att få en
säkrare cykelväg till Trummenäs och Jämjö;
1. Vid en utbyggnad till Trummenäs kan man fortsätta mot Säby, för att därifrån
använda sig av nuvarande cykelled till Jämjö över Byfallet,
2. Cykelbanorna vid Torstäva vägskäl kan dela på sig med en sträckning till
Trummenäs och en ny sträckning längs med nuvarande E22 till Jämjö.
Den aktuella vägen är statlig och det är således Vägverket som är väghållare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 31, föreslagit
kommunfullmäktige beslutar
1. att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad
som anförts i motionen, samt att behovet och lämpligaste sträckning bör analyseras i det kommande revideringarna av den nationella väghållningsplanen och
länstransportplanen, samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Vägverket Region Sydöst
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

20

2001.267.312

§ 31
Svar på motion om cykelväg till Jämjö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av
Lennart Svantesson (kd). Motionären påpekar att det saknas en cykelväg till Jämjö.
Fullmäktige föreslås besluta att ge vägverket i uppdrag att projektera och bygga
denna cykelväg.
Den aktuella vägen är statlig och det är således Vägverket som är väghållare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 32, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1.att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad
som anförts i motionen, samt att behovet bör analyseras i den kommande
revideringen av den nationella väghållningsplanen, samt
2.att motionen härmed skall anses besvarad.
Lennart Svantesson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Samtliga nämnder
Personalenheten
Akten

21

2000.531.027

§ 32
Svar på motion om utbildning i EcoDriving
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2000, § 162, av
Jan Johansson (kd). Motionären har föreslagit att Karlskrona kommun låter all personal som regelbundet kör bil i tjänsten, antingen med egen eller med kommunägd
bil, få genomgå en utbildning i EcoDriving.
Landstinget Blekinge har under år 1999 utbildat ca 200 personer inom primärvården i s.k. EcoDriving. Utvärderingen visar att försöksgruppen i genomsnitt
minskat bränsleförbrukningen med ca 6 %.
Tekniska nämnden har under hösten 2001 beslutat att genomföra utbildning i
EcoDriving för berörd personal inom förvaltningen. Denna utbildning kan ses
som ett pilotprojekt inom kommunen och därmed utgöra starten av utbildningsoch miljöinsatsen avseende miljövänlig körning.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde i december 2001 antagit miljöplan där
det under punkt 1. rubrik Frisk Luft, är angivet som delmål ”Samtliga av
kommunens personal som kör mycket i tjänsten (även tung trafik) skall senast år
2005 ha genomgått utbildning för miljövänlig körning (EcoDriving)”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 33, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun i enlighet med antagen miljöplan genomför utbildning
i miljövänlig körning (EcoDriving) för berörd personal,
2. att med gjorda erfarenheter från pilotutbildningen, rutiner utarbetas för att få
optimala och bestående effekter av utbildning, samt
3. att motionen härmed anses besvarad.
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Äldrenämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

22

2001.281.029

§ 33
Svar på motion om arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av SvenOtto Ullnér (m). ). Motionären föreslår fullmäktige besluta
1. att anställd personal inom äldre- och handikappomsorgen tilldelas arbets- och
skyddskläder i för verksamheten erforderlig utsträckning,
2. att regler för utformning och bärande av arbets- och skyddskläder framtas i
samråd med samtliga inom verksamheten berörda, samt
3. att erforderligt antal tvättmaskiner tilldelas äldre- och handikappförvaltningarna för tvättning av arbets- och skyddskläder.
Remissyttranden
Äldrenämndens yttrande den 21 november 2001, § 96
Handikappnämndens yttrande den 18 december 2001, § 81
Äldrenämnden har beslutat bifalla de två första attsatserna samt att avslå tredje
attsatsen mot bakgrund av att detta bör diskuteras vidare vid framtagande av policy
och riktlinjer.
Äldrenämnden har i budgetarbetet inför 2002 begärt medel för fria arbetskläder.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28-29 november 2001, § 179,
beslutat att 0,7 mkr av tilldelat kommunbidrag för äldrenämnden från år 2002 skall
disponeras för att ge de anställda inom äldreomsorgen fria arbetskläder.
Handikappnämnden får i samband med budgetarbetet ta upp frågan om fria
arbetskläder inom handikappomsorgen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 34, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Sven-Otto Ullnér (m) och Björn Fries (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Agenda 21-samordnaren
Upphandlingsenheten
Akten

23

2001.50.430

§ 34
Svar på motion om närproducerade och miljöanpassade livsmedel i
kommunens verksamhet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2001, § 5, av Mats
Lindbom (c). Motionären föreslår att fullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att inom ramen för kommunens Agenda 21-arbete inleda ett projekt med
ovanstående inriktning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt svar hänvisat till den i december 2001
beslutade miljöplanen. I miljöplanens miljökvalitetsmål nr 9 finns delmål innebärande utredning av möjligheter till lokalproducerade livsmedel.
Samhällsbyggnadsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta:
1. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda
möjligheterna för inköp av lokalproducerade livsmedel, helst KRAV-märkta
till skolor och åldringscentra m.m.
2. att motionen härmed anses besvarad.
Kommunledningsförvaltningen har den 21 januari 2002, med hänvisning till
beslutad miljöplan, hänvisat till att det åligger berörda förvaltningar att utreda och
pröva delmål enlighet med miljökvalitetsmål nr 9 vid kommande upphandlingar av
livsmedel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 35, beslutat att ge
Agenda 21-samordnaren i uppdrag att initiera en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna för inköp av lokalproducerade livsmedel, helst KRAV-märkta, till skolor
och åldringscentra m.m.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 35, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Mats Lindbom (c) och Gerthie Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

24

2001.388.100

§ 35
Svar på motion om god service för utveckling och expansion
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2001, § 146, av
Peter Christensen (c). Motionären yrkar på att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inventera servicen i kommunen. Dessutom yrkar han på att resultatet
skall presenteras så att det klart framgår hur servicen förändrats under de senaste
tio åren.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 december 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 36, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna motionen för beaktande i kommande projekt avseende
handelsutredning, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Utbildningsnämnden
Akten

25

2001.326.612

§ 36
Svar på motion om körkortsutbildning på gymnasieskolans
omvårdnadsprogram
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, § 123, av
Holger Olsson (c). Motionären anser, att då det krävs körkort för att få anställning
inom omsorgen, samt att ungdomar idag inte alltid har råd att skaffa körkort, att
kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att pröva möjligheten att
erbjuda elever på omvårdnadsprogrammet gratis körkortsutbildning.
Remissynpunkter
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 januari 2002, § 6, beslutat avge
yttrandet: Elever på gymnasieskolorna erbjuds idag, inom ramen för individuellt
val, trafikundervisning/körkortsteori 50 poäng. Det har diskuterats att utöka antalet
platser och eventuellt bredda undervisningen till att gälla ett visst antal körlektioner, vilket är en möjlighet. Detta skulle ge fler elever möjlighet till körkortsutbildning, oavsett program. Kostnaderna för en utökning ryms inte idag i nämndens
budgetram.
Utbildningsnämnden anser att kostnaderna för ett ökat kommunalt åtagande i fråga
om körkortsutbildning, alltid måste ställas mot att alla elever skall ges möjlighet att
nå gymnasieskolans mål.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 februari 2002 lämnat
beslutsförslag. Allmänna utskottet har den 5 mars 2002 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2002, § 49, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Holger Olsson (c) yrkar bifall till motionen.
Kerstin Andersson (s), Kent Lewén (fp), Sven-Otto Ullnér (m), Mats Lindbom (c),
Bengt Fröberg (m) och Elisabet Peijne (m), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Holger Olssons
yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

27 mars 2002

Reservation
Holger Olsson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______

26

27 mars 2002

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

27

2002.324.042

§ 37
Svar på motion om upprättande av miljöbokslut för Karlskrona kommun
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, § 123, av
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår att separata miljöbokslut upprättas, skilt
från den ekonomiska redovisningen att gälla från och med 2001 års bokslut. Vidare
föreslås att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utfärda direktiv för hur
ett miljöbokslut skall utformas.
Remissynpunkter
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande den 12 december 2001, § 463
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 februari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har den 12 mars 2002, § 50, föreslagit kommunfullmäktige
besluta
1. att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram separata miljöbokslut och att
motionen härigenom skall anses besvarad, samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att utfärda erforderliga direktiv med anledning
härav.
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

28

Akten

§ 38
Frågor
1. Patrik Hansson (s) ställer fråga till ordföranden i tekniska nämnden om
fullmäktiges beslut om att begränsa nyttotrafiken på Ronnebygatan och vilka
åtgärder tekniska nämnden kommer att vidta så att fullmäktiges beslut fullföljs
och Ronnebygatan blir en gågata.
Percy Blom (s) svarar.
2. Kurt Lindman (v) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande om Blekinge
Turism och marknadsföring.
Mats Johansson (s) svarar.
_______

27 mars 2002

Akterna

29

2002.45.246
2002.53.246

§ 39
Svar på två interpellationer om direktiv vid upprättande av nytt
adressregister m.m.
1. Interpellationen ställdes till kulturnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 31 januari 2002, § 3, av Mats Lindbom (c), samt
2. Interpellationen ställdes till kulturnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 31 januari 2002, § 3, av Karin Brunsberg (m).
Maj-Lis Nilsson (s) har den 12 februari 2002 inkommit med svar på
interpellationerna.
Ärendet bordläggs då kulturnämndens ordförande ej kan närvara p g a sjukdom.
_______

25 april 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2002
§ 40

Nya ledamöter och ersättare

§ 41

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 42

Kommunala val

§ 43

Anmälningsärenden

§ 44

Inkomna motioner

§ 45

Inkomna interpellationer

§ 46

Svar på två interpellationer om direktiv vid upprättande av nytt adressregister m.m.

§ 47

Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd

§ 48

Ombyggnad av Konserthuset

§ 49

Nybyggnad av bibliotekslokaler vid Ramdala och Tvings skolor

§ 50

Ekonomisk reglering av förslag till nytt avgiftssystem för äldre personer och funktionshindrade

§ 51

Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002

§ 52

Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002

§ 53

Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka

§ 54

Svar på motion om ”Kultur för alla”

§ 55

Svar på motion om kommunfullmäktiges starttid samt begränsad sluttid

§ 56

Svar på motion om trafiksäkerheten vid våra skolor

§ 57

Svar på motion om restaurering av den s k Kungsbryggan i Lyckebyån

§ 58

Frågor

§ 59

Svar på interpellation om vassbekämpning i Hallarumsviken

§ 60

Svar på interpellation om ”Föräldrar oroar sig” om barnomsorg och förskoleverksamheten

§ 61
Svar på interpellation om email och hemsidor
_______

25 april 2002

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 april 2002, kl 13.30-16.30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Mats Johansson (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s) kl 13.30-17.20 §§ 40-61 del av
Peter Johansson (s) kl 13.30-17.05 §§ 40-61 del av
Ann-Louise Rosell (s) kl 13.30-17.10 §§ 40-61 del av
Jan-Erik Svensson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s) kl 13.30-14.40 §§ 40-46 del av
Rolf Andersson (s)
Roger Öman (s) kl 13.30-15.00 §§ 40-46 del av
Margita Landehag (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-16.00 §§ 40-49
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m)
Karin Brunsberg (m)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.15 §§ 40-50
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Gösta Georgsson (v) kl 13.30-17.10 §§ 40-20
Kurt Lindman (v) kl 13.30-17.10 §§ 40-59
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
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Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (s)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-16.05 §§ 40-50
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp) kl 13.30-16.30 §§ 40-51
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s)
Erik Karlsson (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-17.05 §§ 40-59
Per-Anders Nygård (s)
Annelie Svensson (s) kl 13.30-16.10 §§ 40-50
Åke Håkansson (s) kl 13.30-17.00 §§ 40-59
Kerstin Boking (s)
Börje Pettersson (s) kl 13.30-17.15 §§ 40-59
Gert Olsson (s) kl 15.25-17.30 §§ 47-61
Jesper Magnusson (s) kl 15.25-17.30 §§ 47-61
John-Erik Danerklint (s) kl 16.10-17.30 §§ 51-61
Mats Mårtensson (m) kl 16.00-17.30 §§ 50-61
Anders Ovander (m)
Björn Abramsson
Harry Svensson (m)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Ingela Abrahamsson (c)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp)
John-Erik Danerklint (s) kl 13.30-16.10
Gert Olsson (s) kl 13.30-15.25
Jesper Magnusson (s) kl 13.30-15.25
Bo Jönsson (s) kl 13.30-16.20
Erik Gisslén (m) kl 13.30-16.00
Ingrid Hermansson (c) kl 13.50-16.30
Tore Zetterqvist kl 13.30-16.30

Adjungerad ledamot kulturnämndens ordförande Maj-Lis Nilsson (s) kl 13.30-15.00 § 46
tjänstemän

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
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sekreterare

Laila Karlsson

Utses att justera

Bo Palmgren och Elisabet Peijne

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 2 maj 2002, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..… §§ 40-61
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………….….
Birgitta Törnqvist

Justerare

………………………………………..
Bo Palmgren

Justerare

………………………………………..
Elisabet Peijne

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 maj 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………
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Akten

5

2002.23.102

§ 40
Nya ledamöter och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen har den 2 och 22 april 2002 beslutat utse nya ledamöter och ersättare
i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2002.
Nya ledamöter: Margita Landehag (s) och Gösta Georgsson (v).
Nya ersättare: Bo Jönsson (s), Jan-Olof Wahllöf (v), Sven-Olov Öjhage (c) och
Katarina Lauste-Jurvin (m).
Ordföranden hälsar dem välkommen till fullmäktige.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten
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2002.23.102

§ 41
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 3 april 2002 avsagt sig uppdraget
som ersättare i Karlskrona Moderbolag,
2. Hans-Olof Månsson (s) har med skrivelse den 10 april 2002 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, samt
3. Thomas Jeppsson (m) har med skrivelse den 22 april 2002 avsagt sig uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministration
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten
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2002.23.102

§ 42
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson utser fullmäktige
till och med den 31 december 2002 följande:
AB Karlskrona Moderbolag
ersättare Birgitta Törnqvist (s) efter Christina Mattisson
ombudsersättare Christina Mattisson (s) efter Björn Fries
Region Blekinge
ledamot Patrik Hansson (s) efter Björn Fries
ersättare Ann-Louise Rosell (s) efter Patrik Hansson
Utbildningsnämnden
ersättare Nina Gunnarsson (m) efter Peter Andheim
ersättare John Andersson (m) efter Thomas Jeppsson
Kommunens revisorer
ledamot Gösta Georgsson (v) efter Britt-Marie Ekström.
_______
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Akterna

§ 43
Anmälningsärenden
a) Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen tre rotlar
b) Utbildningsnämnden för gymnasieskola och vuxenutbildning Verksamhetsberättelse 2001
c) Målprogram för handikappnämnden i Karlskrona kommun – 4 byggstenar för
att forma ett samhälle för alla
_______
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Akterna
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2002.172.821
2002.189.253
2002.205.312

§ 44
Inkomna motioner
1. Motion om utökning av omklädningsrum inkl duschar till Nättraby GoIF
idrottsplats, av Tommy Olsson (kd),
2. Motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med
djurhållning, av Jörgen Johansson (c), samt
3. Motion om cykelväg mellan Fridlevstad och Rödeby samt om bredband i form
av fiberväg till Fridlevstad, av Rune Andersson (m).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akterna
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2002.198.106
2002.204.260
2002.206.214
2002.207.611

§ 45
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om förslag till samverkansmodell mellan kommun, landsting, försäkringskassan och länsarbetsnämnden, av
Mats Lindbom (c),
2. Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om projekt Pottholmen
”Luftslott” eller verklighet, av Bo Palmgren (c),
3. Interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande om hantering av
detaljplaner, av Carl-Göran Svensson (m), samt
4. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om Fler aktörer
inom barnomsorgsverksamheten?, av Annicka Engblom (m).
_______
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Akterna
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2002.45.246
2002.53.246

§ 46
Svar på två interpellationer om direktiv vid upprättande av nytt
adressregister m.m.
1. Interpellationen ställdes till kulturnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 31 januari 2002, § 3, av Mats Lindbom (c), samt
2. Interpellationen ställdes till kulturnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 31 januari 2002, § 3, av Karin Brunsberg (m).
Maj-Lis Nilsson (s) har den 12 februari 2002 inkommit med svar på
interpellationerna.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 mars 2002, § 39, bordlagt
ärendet då kulturnämndens ordförande Maj-Lis Nilsson ej kan närvara p.g.a.
sjukdom.
I ärendet yttrar sig Maj-Lis Nilsson (s), Mats Lindbom (c), Karin Brunsberg (m),
Kent Lewén (fp), Mats Johansson (s), Kurt Lindman (v), Carl-Göran Svensson (m)
och Sigurdh R Petersson (m).
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten
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2002.80.309
2002.128.344

§ 47
Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 28-29 november 2001 om årsbudgeten för
2002 inte tagit ställning till enskilda projekt i investeringsbudgeten utan i stället
tilldelat varje nämnd ett belopp som investeringsram.
Eftersom de tilldelade investeringsramarna inte möjliggör samtliga de investeringar, som nämnderna begärt att få genomföra, har kommunfullmäktige anmodat
nämnderna att återkomma till kommunstyrelsen med reviderade investeringsplaner
per objekt för godkännande, innan investeringsramarna får tas i anspråk.
Av denna anledning har sammanställningar över planerade investeringar inkommit
från barn- och ungdomsnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden samt kommunledningsförvaltningen. Dessa nämnders reviderade planer
håller sig inom de investeringsramar som beslutats av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 mars 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag med utgångspunkt från ovannämnda underlag från
nämnderna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 56, lämnat
beslutsförslag i sex attsatser.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m) yrkar för moderata samlingspartiet avslag till kommunstyrelsens förslag attsats 4 samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Johansson (s), Gunilla Ekelöf (fp), Percy Blom (s), Günter Dessin (v) och
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 och
5-6. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 4 mot
Jan Lennartssons avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Reservationer
Moderata samlingspartiets ledamöter Sigurdh R Petersson, Rune Andersson, KarlGustaf Johansson, Eva Ottosson, Christina Olausson, Carl-Göran Svensson, Jan
Lennartsson, Sven-Otto Ullnér, Eva Abramsson, Jan-Åke Nordin, Inge-Britt
Elfner, Elisabet Peijne, Ulf Sennerlin, Karin Brunsberg, Anders Ovander, Björn
Abrahamsson och Harry Svensson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för ökade utbyten av valedningar som samordnas med fjärrvärmeutbyggnad inom ramen 2,0 miljoner
kronor,
2. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för anläggande av uttagsbrunnar och infiltrationsanläggningar i anslutning till vattenförsörjningsprojektet Johannishusåsen inom ramen 3,0 miljoner kronor,
3. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för utbyte av lut- och kalkvattenhanteringsanläggningen vid Karlskrona vattenverk inom ramen 1,4
miljoner kronor,
4. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för utbyte av en lastbil inom
ramen 1,7 miljoner kronor,
5. att bevilja äldrenämnden investeringstillstånd för anskaffning av inventarier
till nya servicelägenheter i Vedebylund inom ramen 1,5 miljoner kronor, samt
6. att investeringsutbetalningar som inte ryms år 2002 får anstå till år 2003.
_______
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Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2000.412.209

§ 48
Ombyggnad av Konserthuset
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 26, beslutat föreslå
fullmäktige besluta att utöka det planerade investeringsanslaget om 8 mkr med 1,9
mkr till att omfatta sammanlagt 9,9 mkr, samt att omedelbart investeringstillstånd
beviljas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 mars 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunfullmäktige gav den 22 februari 2001, § 26,
tekniska nämnden i uppdrag att snarast göra en förprojektering av erforderliga
upprustnings- och förbättringsåtgärder i konserthuset, inom en beräknad investeringsram om 8 mkr. Tekniska nämnden har nu genomfört denna förprojektering
och återkommer därför med en ny framställan om erforderliga medel för
investeringen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 mars 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 68, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens framställan om anslag med 9,9 miljoner
kronor för föreslagen ombyggnad av Konserthuset,
2. att fullt ut finansiera detta belopp genom en motsvarande omdisponering från
den i investeringsbudgeten för år 2002 under tekniska nämnden (skattefinansierat) upptagna särskilda reserven för olika byggnadsprojekt, samt
3. att samtidigt bevilja ett omedelbart igångsättningstillstånd för projektet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2000.274.291

§ 49
Nybyggnad av bibliotekslokaler vid Ramdala och Tvings skolor
Kommunstyrelsen har den 14 augusti 2000, § 139, gett tekniska nämnden tillstånd
att för barn- och ungdomsnämndens räkning förprojektera nya skolbibliotek/
mediatek vid Tvings och Ramdalas skolor. Dessa bägge skolor är de enda enheter
som fortfarande saknar denna funktion.
Kommunfullmäktige har den 29 november 2001, § 179, i samband med behandlingen av budgeten och planen för åren 2002-2004 gett barn- och ungdomsnämnden i särskilt uppdrag att fullfölja planerna kring skolbibliotek i Ramdala och
Tving och då inom gällande budgetram.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 25, gjort framställan
6,5 mkr för att förverkliga dessa båda projekt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 mars 2002 sammanställt
ärendet och lämnat beslutförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 69, lämnat
beslutsförslag i fyra attsatser.
Yrkanden
Bo Palmgren (c), Patrik Hansson (s) och Claes Bothén (kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anslå 3,5 miljoner kronor för byggnation av nya bibliotekslokaler vid
Ramdala skola,
2. att anslå 3,0 miljoner kronor för byggnation av nya bibliotekslokaler vid
Tvings skola,
3. att finansiera dessa bägge objekt genom en sammanlagd omdisposition om
6,5 miljoner kronor från den i investeringsbudgeten för år 2002 under tekniska
nämnden (skattefinansierat) upptagna särskilda reserven för olika byggnadsprojekt, samt
4. att samtidigt bevilja ett omedelbart igångsättningstillstånd för dessa två
projekt.
_______
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Äldrenämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2002.144.706

§ 50
Ekonomisk reglering av förslag till nytt avgiftssystem för äldre personer och
funktionshindrade
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 februari 2002, § 12,
1. att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt
socialtjänstlagen,
2. att förändringarna träder i kraft den 1 juli 2002,
3. att förändringar som avser ränteinkomster träder i kraft 1 januari 2003 samt
4. att äldrenämnden erhåller full täckning för reformen.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 10, beslutat föreslå
fullmäktige besluta enligt reviderat förslag till avgifter m.m. samt att handikappnämnden erhåller full täckning för reformen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 mars 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Det är svårt att i förväg göra en säker beräkning av de
sammanlagda framtida ekonomiska konsekvenserna för kommunen av denna
obligatoriska reform. Kontinuerliga uppföljningar/avstämningar och eventuella
revideringar måste göras under åtminstone de närmaste två till tre åren.
Fullmäktige har i den för år 2002 fastställda budgeten fattat ett särskilt beslut om
en kvartalsvis uppföljning av maxtaxans effekter inom äldreomsorgen (liksom
inom barnomsorgen).
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ersätta
äldrenämndens och handikappnämndens fjärde attsats med följande:
1. att de till följd av reformen från den 1 juli uppkommande merkostnaderna för
kommunen i princip skall finansieras av de från år 2002 för ändamålet
uppräknade generella statsbidragen,
2. att en utökning av äldrenämndens respektive handikappnämndens budgetramar
som en kompensation härför skall ske först i samband med
budgetuppföljningen för oktober månad när ett bättre underlag finns för en
beräkning av det faktiska utfallet, samt
3. att de från år 2003 långsiktiga ekonomiska effekterna av reformen skall beaktas
vid kommande beredning av budgeten och planerna för perioden 2003-2004.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 58, lämnat
beslutsförslag i sju attsatser.
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Yrkanden
Kent Lewén (fp), Annelie Svensson (s), Jan-Åke Nordin (m), Jan-Erik Svensson
(s) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt
socialtjänstlagen,
2. att förändringarna träder i kraft den 1 juli 2002,
3. att förändringar som avser ränteinkomster träder i kraft 1 januari 2003,
4. att de till följd av reformen från den 1 juli uppkommande merkostnaderna för
kommunen i princip skall finansieras av de från år 2002 för ändamålet uppräknade generella statsbidragen,
5. att en utökning av äldrenämndens respektive handikappnämndens budgetramar
som en kompensation härför skall ske först i samband med
budgetuppföljningen för oktober månad när ett bättre underlag finns för en
beräkning av det faktiska utfallet, samt
6. att de från år 2003 långsiktiga ekonomiska effekterna av reformen skall
beaktas vid kommande beredning av budgeten och planerna för perioden 20032005, samt
7. att ge handikappnämnden i uppdrag att till budgetberedningen konsekvensbeskriva ett borttagande av omvårdnadsavgifterna för yngre funktionshindrade.
_______
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Samtliga nämnder
Personalenheten
Ekonomienheten
Akten
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2000.27.026

§ 51
Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002
Enligt jämställdhetslagen 10 § skall arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt
jämställdhetsarbete. Förslag till reviderat jämställdhetsprogram har sänts ut för
synpunkter. Jämställdhetskommittén har den 15 februari 2002, § 2, lämnat förslag
till reviderat program.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 60, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram
2002.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag och avslag till Birgit Hanssons m.fl. yrkande.
Birgit Hansson (c), med tillstyrkan av Claes Bothén (kd), Kent Lewén (fp) och
Sigurdh R Petersson (m) yrkar
1. avslag till 2:a och 3:e stycket punkt 2:4 sidan 10
2. tilläggsyrkande under mål 1, Tillväxt, protokollsbilaga 1
3. tilläggsyrkande under mål 2, Sysselsättning, protokollsbilaga 1
4. samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag utom punkt 2:4
sidan 10. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 2.4
sidan 10 mot Birgit Hanssons avslagsyrkande 2:a och 3:e stycket. Fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter avslår fullmäktige Birgit Hanssons m.fl., tilläggsyrkanden.
Reservationer
Moderata samlingspartiets, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Folkpartiet
Liberalernas ledamöter reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002.
_______
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Samtliga nämnder
Akten
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2002.

§ 52
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner som inte är besvarade lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 mars 2002 lämnat
balansförteckning den 1 mars 2002.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 61, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna balansförteckningen.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna balansförteckningen.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2001.87.312

§ 53
Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Jörgen Johansson (c). Motionären föreslår att gång- och cykelväg mellan Lyckeby
och Augerums kyrka skall prövas i samband med tekniska nämndens förslag till
investeringsprojekt 2004.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2002, § 16, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Del av föreslagen gc-väg berör statligt vägnät och
förutsätter att vägverket är beredda att genomföra ”sin” del av projektet. Av denna
anledning har tekniska förvaltningen hemställt om länsstyrelsens ställningstagande
till motionen. Länsstyrelsen uppger att medel saknas i gällande 10-årsplan men att
man i samband med revidering av planen avser pröva föreslaget projekt. Om
projektet prioriteras kan detta bli aktuellt tidigast 2004.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 62, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka skall
prövas i samband med tekniska nämndens förslag till investeringsprojekt 2004,
samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten
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2001.139.860

§ 54
Svar på motion om ”Kultur för alla”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 mars 2001, § 37, av Bengt
Lindskog (v) och Björn Fries (s). Motionärerna föreslår att fullmäktiges presidium
får i uppdrag att genomföra framföranden eller utställningar, som produceras av
kulturskolan, i samband med fullmäktiges sammanträden.
Efter samråd med fullmäktiges presidium har kommunledningsförvaltningen med
skrivelse den 14 mars 2002 lämnat yttrande och beslutsförslag. Fullmäktiges presidium är positiva till att kulturinslag framförs och kommer att verka för att det sker.
Några större arrangemang kan svårligen genomföras, då det ofta krävs ommöblering på podiet, vilket i sin tur innebär stor tidsåtgång. Dock kan med fördel mindre
inslag, som inte innebär ommöbleringar, tänkas. Det är svårt att med kort varsel
lägga in kulturinslag, då presidiet först måste bedöma preliminär tidsåtgång för
ärendelistan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 63, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Bengt Lindskog (v) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 april 2002

Akten

22

2001.72.006

§ 55
Svar på motion om ändring av kommunfullmäktiges starttid samt begränsad
sluttid
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Günter Dessin (v). Motionären föreslår att fullmäktiges sammanträdestider ändras
för att ge en ökad möjlighet för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt och för
att minska den snedfördelade representationen. Motionären föreslår att sammanträdena börjar kl 09.00 och avslutas senast kl 17.00.
Efter samråd med fullmäktiges presidium har kommunledningsförvaltningen med
skrivelse den 14 mars 2002 lämnat yttrande och beslutsförslag. Enligt gällande
arbetsordning för kommunfullmäktige bestämmer fullmäktiges ordförande, efter
samråd med vice ordförande, när, var och vilken tid fullmäktige sammanträder.
Presidiet anser att det finns många småbarnsföräldrar, ungdomar och egna företagare m.fl. som har svårt att komma på dagtid p.g.a. arbete, studier eller annat. Att
ha sammanträdena på eftermiddagen och till viss del på kvällstid blir således mer
demokratiskt.
Om ändring av tiden för fullmäktiges sammanträde skall göras bör detta ske i
samband med ny valperiod och bör då tas upp i budget för höjda ramanslag p.g.a.
högre ersättningar för förlorad arbetsförtjänst, hyra för sammanträdeslokaler m.m.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 64, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Günter Dessin (v) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 april 2002

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

23

2001.265.510

§ 56
Svar på motion om trafiksäkerheten vid våra skolor
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av
Lennart Svantesson (kd). Motionären har i motionen begärt åtgärder för att öka
trafiksäkerheten inom busslingan vid Jändelsskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 30 januari 2002, § 7, bifallit
motionen. Ombyggnad av slingan har tidigare diskuterats. Nämnden tillstyrker att
trafikutskottet och barn- och ungdomsnämnden gemensamt får i uppdrag att ta
fram förslag till åtgärder, samt att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 65, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen, samt
2. att finansiering sker inom barn- och ungdomsnämndens budgetram.
Holger Olsson (c) och Lennart Svantesson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 april 2002

Tekniska nämnden
Akten

24

2000.574.871

§ 57
Svar på motion om restaurering av den s k Kungsbryggan i Lyckebyån
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2000, § 179, av
Sigurdh R Petersson (m). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar, att i samråd
med de antikvariska myndigheterna på länsstyrelsen, restaurera den s k
Kungsbryggan i Lyckebyån snarast möjligt.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 11 december 2001, § 148, beslutat att
under förutsättning av bidrag från länsstyrelsen bifalla motionen, att ansökan om
bidrag för upprustning lämnas till länsstyrelsen, samt att upprustning sker under
2002 och kostnadstäcks till resterande del inom avdelningens underhållsanslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 mars 2002 föreslagit att
motionen skall anses besvarad då ansökan om medel för upprustning har inlämnats
till länsstyrelsen, samt att resterande del av upprustningen finansieras av tekniska
nämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 66, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 april 2002
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§ 58
Frågor
1. Sigurdh R Petersson (m) ställer fråga till kommunalrådet Gerthie Olsson om
efterföljelse av bolagsordning för AB Karlskronahem.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______

25 april 2002

Akten

26

2002.71.109

§ 59
Svar på interpellation om vassbekämpning i Hallarumsviken
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Gerthie Olsson vid fullmäktiges
sammanträde den 27 mars 2002, § 22, av Kent Lewén (fp).
Kommunalrådet Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 9 april 2002 besvarat
interpellationen.
I ärendet yttrar sig Gerthie Olsson (s) och Kent Lewén (fp).
_______

25 april 2002

Akten

27

2002.150.611

§ 60
Svar på interpellation om ”Föräldrar oroar sig” om barnomsorg och
förskoleverksamheten
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande den 27 mars
2002, § 22, av Jan-Olof Petersson (fp).
Patrik Hansson (s) har skriftligt besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Jan-Olof Petersson (fp), Patrik Hansson (s), Claes Bothén (kd)
och Bo Palmgren (c).
_______

25 april 2002

Akten

2002.162.611

§ 61
Svar på interpellation om email och hemsidor
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 22, av Peter Christensen (c).
Patrik Hansson (s) har skriftligt besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet då interpellanten inte är närvarande.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2002
§ 62

Kommunala val

§ 63

Anmälningsärenden

§ 64

Inkomna motioner

§ 65

Inkomna interpellationer

§ 66

Svar på interpellation om email och hemsidor

§ 67

Karlskrona kommuns årsredovisning 2001

§ 68

Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

§ 69

Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari med
ombudgetering 2002

§ 70

Affärsverken AB:s begäran om garanti för återställning av deponeringsanläggningen
Bubbetorp

§ 71

Svar på motion om åtgärder för att minska sjukfrånvaron

§ 72

Svar på motion om utbildningsresor för niondeklasser till Stutthof i Polen

§ 73

Svar på motion om tillgänglighet till Kungsmarksområdet

§ 74

Frågor

§ 75

Svar på interpellation om förslag till samverkansmodell mellan kommun, landsting,
försäkringskassan och länsarbetsnämnden

§ 76

Svar på interpellation om projekt Pottholmen

§ 77

Svar på interpellation om hantering av detaljplaner

§ 78
Svar på interpellation om fler aktörer inom barnomsorgsverksamheten
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 23 maj 2002, kl 13.30-19.15

Beslutande

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

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-18.35 §§ 62-73
Ann-Louise Rosell (s)
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Lisbeth Petersson (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s) kl 13.30-18.55 §§ 62-76
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Annicka Engblom (m) kl 15.20-18.35 §§ 68-74
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Jan-Åke Nordin (m)
Elisabet Peijne (m) kl 13.10-18.20 §§ 62-69
Ulf Sennerlin (m) kl 13.30-18.30 §§ 62-73
Karin Brunsberg (m)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-15.55 §§ 62-68
Bengt Lindskog (v) kl 13.30-18.30 §§ 62-73
Sylva Lilja (v) kl 13.30-18.40 §§ 62-75
Gösta Georgsson (v) kl 13.30-18.30 §§ 62-73
Kurt Lindman (v)
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Tommy Rönn (v) kl 13.30-18.40 §§ 62-75
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-17.05 §§ 62-del av 69
Bo Palmgren (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-17.20 §§ 62-del av 69
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp) kl 13.30-16.00 §§ 62-del av 69
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

Kjell Johansson (s)
Kerstin Boking (s)
Sune Johansson (s) kl 13.30-18.55 §§ 62-76
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-18.35 §§ 62-74
Åke Håkansson (s) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Börje Pettersson (s) kl 13.30-15.20 §§ 62-67
Dan Persson (s) kl 15.20-19.15 §§ 68-78
Erik Karlsson (s) kl 18.20-19.15 §§ 70-78
Göran Pettersson (s) kl 18.20-19.15 §§ 70-78
Christer Sandström (s) kl 18.20-19.15 §§ 70-78
Anders Ovander (m)
Mats Mårtensson (m)
Harry Svensson (m) kl 13.30-18.25 §§ 62-73
Roland Löfvenberg (m) kl 18.20-19.15 §§ 70-78
Torbjörn Haraldsson (m) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Jan-Olof Wahllöf (v) kl 15.55-19.15 §§ 69-78
Ingela Abrahamsson (c) kl 13.30-18.45 §§ 62-75
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-19.00 §§ 62-76
Eva Mårtensson-Kangeman (mp) kl 13.30-18.35 §§ 62-75
Dan Persson (s) kl 13.30-15.20
Erik Karlsson (s) kl 13.30-18.20
Christer Sandström (s) kl 13.30-18.20
Göran Pettersson (s) kl 13.30-18.20
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Roland Löfvenberg (m) kl 15.20-18.20
kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
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sekreterare

Laila Karlsson

Utses att justera

Claes-Urban Persson och Lisbeth Petersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
tisdagen den 28 maj 2002, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

………………..……………………….. §§ 62-78
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………….
Birgitta Törnqvist

Justerare

………………………………….……….
Claes-Urban Persson

Justerare

……………………………………..….
Lisbeth Pettersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 maj 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Berörd nämnd
Valberedningens ordförande
Akten

2002.23.102

§ 62
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2002 följande:
Miljö- och byggnadsnämnden
ersättare Per-Gunnar Holgersson (s) efter Hans-Olof Månsson.
_______

5
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Akten

2002.225.102

§ 63
Anmälningsärenden
a) Länsstyrelsen Blekinge län beslut 020430 om fördelning av mandat mellan
valkretsarna i Karlskrona kommun, mandatperioden 1 november 2002 –
31 oktober 2006
_______
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Akterna

7

2002.213.822
2002.233.734
2002.249.214

§ 64
Inkomna motioner
1. Motion om simhall i Jämjö, av Jörgen Johansson (c) och Ingela Abrahamsson
(c),
2. Motion om utbyggnad av platser för demensvården av Holger Olsson (c), samt
3. Motion om byggnadsplaner, av Carl-Göran Svensson (m).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

23 maj 2002

Akterna

8

2002.238.001
2002.239.020
2002.252.534
2002.253.534
2002.256.610
§ 65
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om ändrad organisation för
icke nämndsspecifik administration, av Jan Johansson (kd),
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson om åtgärder
för att minska sjukfrånvaron, av Sigurdh R Petersson (m),
3. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om satsningar i ITkommunen Karlskrona, av Mikael Andersson (fp),
4. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om Affärsverken och
bredband, av Mikael Andersson (fp), samt
5. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om orättvisa taxor
inom förskolan, av Claes Bothén (kd).
_______

23 maj 2002

Akten

9

2002.162.611

§ 66
Svar på interpellation om email och hemsidor
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 22, av Peter Christensen (c).
Patrik Hansson (s) har skriftligt besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 april 2002, § 61, bordlagt
ärendet då interpellanten inte var närvarande.
Vid dagens sammanträde yrkar Patrik Hansson (s) att interpellationen tas upp idag
även om interpellanten inte är närvarande.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller bordläggas
och finner att ärendet skall bordläggas.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall avgöras
idag röstar ja, den som vill bordlägga ärendet röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 nej-röster mot 27 ja-röster, nio som avstår och en
frånvarande om bordläggning, voteringsprotokoll bilaga 1.
Således beslutar kommunfullmäktige
att bordlägga ärendet.
_______

23 maj 2002

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

10

2002.82.042

§ 67
Karlskrona kommuns årsredovisning 2001
Karlskrona kommuns årsredovisning 2001 visar ett positivt resultat med 47
miljoner kronor. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed, varför revisionen tillstyrker att den
godkänns.
I ärendet yttrar sig Mats Johansson (s), Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén
(kd), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp), Günter Dessin (v), Carl-Göran Svensson
(m), Ingela Gånedahl (mp) och Jan Johansson (kd).
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning 2001.
_______

23 maj 2002

Samtliga nämnder och bolag
Ekonomienheten
Akten

11

2002.244.007

§ 68
Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Revisionen har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och
genom utsedda lekmannarevisorer i av Karlskrona kommun helägda bolag även
verksamheten i dessa företag under år 2001. Granskningen har utförts enligt
kommunallagen, gällande revisionsreglemente och god revisionssed med biträde
av KPMG.
1. Tillstyrkan av årsredovisning 2001
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed, varför revisionen tillstyrker att den godkänns.
2. Ansvarsfrihet
Karlskrona kommuns revision tillstyrker enhälligt att kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
I ärendet yttrar sig revisionens ordförande Bo Löfgren, Mats Johansson (s), Jan
Johansson (kd), Jan-Olof Petersson (fp) och Patrik Hansson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
_______

23 maj 2002

Samtliga nämnder
Personalenheten
Ekonomienheten
Styrelser/bolag

12

2002.2.042

§ 69
Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari
2002
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2002 inhämta uppgifter för en förenklad budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport bygger
på erfarenheterna från årets första två månader. Rapporten innehåller dessutom ett
antal förslag till ombudgeteringar. Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska
resultatet år 2002 för kommunen som helhet skall bli positivt, +19 mkr. En prognos
efter februari månads utgång, som bygger på de ombudgeteringar som är föreslagna i föreliggande rapport, innebär att målsättningen för resultatet kan uppnås.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet har gjort en överenskommelse om budgetdirektiv för2003-2005. Direktiv för treårsbudget 2003-2005 har utarbetats i samråd
med kommunstyrelsens ordförande. Budgetdirektiven bygger på den långsiktiga
strategin att prioritera sysselsättningen i Karlskrona samt vård, omsorg och utbildning, samtidigt som kommunens ekonomi måste fortsätta att stärkas genom en
fortsatt återbetalning på låneskulden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 24 april 2002, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, lämnat beslutsförslag.
Som underlag för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns:
a) Budget- och verksamhetsuppföljning februari månad 2002 samt förslag till
ombudgetering
b) Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till ombudgetering för 2002
och planer för 2003-2005
c) Direktiv för treårsbudget 2003-2005 med beslutsförslag (s och v)
d) Fyrklöverns förslag till budgetdirektiv för 2003-2005 (m, kd, c och fp)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 72 för egen del
beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut nedan
1. att fördela sysselsättningsstöd med 4,8 miljoner kronor till äldrenämnden och
1,6 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden och uppmana nämnderna
lämna löpande rapport om pengarnas förbrukning,
2. att anslå 2,0 miljoner kronor för förtida rekrytering inom kommunens
riskgrupper under 2002,
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3. att finansiera ovanstående anslag ur kommunstyrelsens projektreserv för
tillfälliga sysselsättningsåtgärder, samt
4. att beslut om fördelning av sysselsättningsstöd för förtida rekrytering inom
kommunens riskgrupper under 2002 delegeras till personalchefen.
---Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 72, föreslagit
kommunfullmäktige besluta om ombudgeteringar 14 attsatser samt
budgetdirektiv 2003-2005 i 12 attsatser.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Patrik Hansson (s), Günter Dessin (v), Christina Mattisson (s)
och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp),
Carl-Göran Svensson (m), Annicka Engblom (m), Karin Brunsberg (m) och JanÅke Nordin (m) yrkar:
Ombudgeteringar 2002
1. attsats 7 att barn- och ungdomsnämndens ram förstärks med 1,5 mkr samt
utbildningsnämndens ram förstärks med 0,5 mkr
2. attsats 8 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att starta upp
Arbetsgaranti, samt att till projekt Arbetsgaranti avsätta 5 mkr för att starta upp
projektet och för att införa en kommunal arbetsmarknadsersättning i stället för
socialbidrag.
Budgetdirektiv 2003-2005
bifall till det borgerliga fyrklöverförslagets budgetdirektiv (bilaga D i beslutsunderlaget).
Eva Mårtensson-Kangeman (mp) yrkar bifall till Sigurdh R Peterssons yrkande
attsats 7 samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner, ombudgetering 2002
Kommunfullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 16.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 7 mot
fyrklöverns förslag attsats 7 och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag attsats 7 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns ändringsyrkande röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster mot 34 nej-röster och fyra frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 7, voteringsprotokoll bilaga 2.
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 8 mot
fyrklöverns yrkande attsats 8 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag attsats 8 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 8 röstar
nej,
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 33 nej-röster och fyra frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 8, voteringsprotokoll bilaga 3.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 9-14 om
ombudgetering.
Propositioner, budgetdirektiv 2003-2005
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till ombudgetering
mot fyrklöverns förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 33 nej-röster och fyra frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv i 12 attsatser, voteringsprotokoll
bilaga 4.
----

Således beslutar kommunfullmäktige
A. Ombudgeteringar år 2002
1. att utöka äldrenämndens budgetram för år 2002 med 6,0 miljoner kronor,
2. att utöka handikappnämndens budgetram för år 2002 med 5,0 miljoner kronor,
3. att utöka utbildningsnämndens budgetram för år 2002 med 740.000 kronor,
4. att utöka miljö- och byggnadsnämndens budgetram för år 2002 med 360.000
kronor,
5. att utöka ramen för pensionsutbetalningar för år 2002 med 500.000 kronor,
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6. att medgiva tekniska nämnden att tidigarelägga underhållsarbeten för 6,0
miljoner kronor från år 2003 till 2002,
7. att anslå ett engångsbelopp om 1,5 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden och ett engångsbelopp om 500.000 kronor till utbildningsnämnden för
en extra satsning år 2002 på läromedel,
8. att avsätta 5,0 miljoner kronor till säkerhetsmarginalen som gardering för
eventuellt ytterligare behov av medel för socialbidrag år 2002, samt att ge
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta
utifrån bifogat förslag. protokollsbilaga 1,
9. att överföra 8,4 miljoner kronor av de tillfälliga sysselsättningsstöden till
kommunstyrelsens projektreserv för tillfälliga sysselsättningsåtgärder,
10. att minska ramen för det externa finansnettot (kostnad) med 1,5 miljoner
kronor, samtidigt som det interna finansnettot (intäkt) minskas med
motsvarande belopp,
11. att finansiera ovan angivna ombudgeteringar
a) genom ökning av intäkterna från skatteintäkter och statsbidrag år 2002
med 12,0 miljoner kronor,
b) genom budgetering av nytt temporärt statligt stöd år 2002 till kommunernas sysselsättning om 10,0 miljoner kronor,
c) genom budgetering av engångsintäkter år 2002 om 8,0 miljoner kronor,
d) genom ianspråktagande av 4,0 miljoner kronor ur den s.k. säkerhetsmarginalen 2002,
12. att anmoda berörda nämnder att vidta sådana åtgärder, att befarade negativa
budgetavvikelser år 2002 ej uppstår,
13. att ge socialnämnden i uppdrag att omgående presentera förslag till offensiva
åtgärder för att motverka obalansen på socialbidragsanslaget och dessutom
långsiktigt halvera socialbidragsberoendet mellan åren 1999 och 2004, samt
14. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
B. Budgetdirektiv 2003-2005
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2003-2005
1) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande
1 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2003 och 2 % av skatteintäkter
och statsbidrag åren 2004 och 2005,
2) Samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel under planperioden och kommunens investeringsutgifter skall varje år begränsas
till ett belopp som motsvarar samma års avskrivningsmedel,
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3) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar
det positiva resultatet för respektive år,
2. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2003 och 2004
i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 02-04 primärt även skall gälla som
underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 03-05,
3. att de i föregående stycke nämnda ekonomiska ramarna dock skall justeras för
de långsiktiga effekterna av den ombudgetering avseende år 2002 som framgår av
beslut kring budgetuppföljningsrapporten per den 28 februari 2002,
4. att ramen för äldrenämnden dessutom skall höjas med ytterligare 5,0 miljoner
kronor från år 2003,
5. att ramen för miljö- och byggnadsnämnden dessutom skall höjas med ytterligare
0,2 miljoner kronor från år 2003,
6. att ramen för tekniska nämnden tillfälligt skall reduceras med 6,0 miljoner
kronor år 2003 som en följd av tidigareläggning av underhållsarbeten till år 2002,
7. att de högre ramarna för vissa nämnder åren 2003 och 2004 jämfört med
treårsbudgeten 02-04 skall finansieras
b) genom ökning av skatteintäkter och statsbidrag år 2003 med 2,0
miljoner kronor och 2004 med 8,0 miljoner kronor,
c) genom budgetering av nytt temporärt statligt s.k. nyanställningsstöd år
2003 om 4,3 miljoner kronor,
d) genom minskning av de finansiella kostnaderna vardera åren 2003 och
2004 med 1,5 miljoner kronor,
e) genom minskning av reserven för volymökning år 2004 med 3,3
miljoner kronor,
f) genom ianspråktagande av 4,0 miljoner kronor vardera åren 2003 och
2004 ur den s.k. säkerhetsmarginalen,
8. att för år 2005 skall tillämpas samma ekonomiska ramar för de olika nämnderna
som för år 2004,
9. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en ökad säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året,
10. att vidare anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen även
sätta av ett belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader till en reserv för
förnyelse- och utvecklingsåtgärder, och att finansiera denna reserv genom normala
rationaliseringsåtgärder och produktivitetsförbättringar,
11. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under januari månad år 2003, samt
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12. att särskilt betona behovet av fortsatt hög budgetuppföljning och kostnadseffektivitet.
---Reservationer
Moderata samlingspartiets, kristdemokraternas, centerpartiets och folkpartiet
liberalernas ledamöter reserverar sig till förmån för fyrklöverns yrkanden,
protokollsbilaga 5.
_______

23 maj 2002

Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
Akten

18

2002.185.107

§ 70
Affärsverken AB, begäran om garanti för återställning av deponeringsanläggningen Bubbetorp
Affärsverken AB har med skrivelse den 10 april 2002 lämnat begäran om garanti
för återställning av deponeringsanläggningen Bubbetorp. Affärsverken AB äger
och ansvarar för deponeringsanläggningen i Bubbetorp. För att bedriva verksamheten fordras tillstånd enligt Miljöbalken. Alla nuvarande tillstånd skall omprövas
senast 2008. Affärsverken har valt att begära nytt tillstånd under 2001 för att erhålla tillstånd att anlägga en klass I deponi samt för att få kontinuitet i verksamheten.
Växjö tingsrätt, miljödomstolens, dom den 17 januari 2002.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 april 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 75, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att lämna kommunal garanti maximerad till 150 miljoner kronor avseende
miljödomstolens krav på återställningsgaranti för deponeringsanläggningen
i Bubbetorp.
Mats Lindbom (c) och Gerthie Olsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna kommunal garanti maximerad till 150 miljoner kronor avseende
miljödomstolens krav på återställningsgaranti för deponeringsanläggningen
i Bubbetorp.
_______

23 maj 2002

Akten

19

2002.121.020

§ 71
Svar på motion om åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Claes
Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och Sigurdh R Petersson (m).
Motionärerna hemställer att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra ett sexpunktsprogram. Den höga sjukfrånvaron är allvarlig och därför är det
dags att genomföra en offensiv satsning:
• Gå från ord till handling
• Resursförstärk på rätt ställe
• Decentralisera ute i verksamheterna
• Inför synlig och närvarande ledarskap
• Släpp loss personalen
• Satsa mer på kommunhälsan och friskvården.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 april 2002 på uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande föreslagit åtgärder för att minska sjukfrånvaron,
vilka till stor del överensstämmer med motionärernas förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 74, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Claes Bothén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
________

23 maj 2002

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

20

2001.206.609

§ 72
Svar på motion om utbildningsresor för niondeklasser till Stutthof i Polen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2001, § 53, av Harry
R:son Svensson (m) och Sigurdh R Petersson (m). Motionärerna hemställer att
fullmäktige beslutar att i samråd med de politiska ungdomsförbunden i länet och
Sölvesborgs kommun, undersöka möjligheterna för kommunens niondeklasser att
genomföra utbildningsresor till Stutthof i Polen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 mars 2002, § 24, lämnat
yttrande och föreslår att fullmäktige bifaller motionen. Barn- och ungdomsnämnden har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i november 2002
rapportera till nämnden om hur Ungdomsrådet arbetar med att stötta mot rasism
och främlingsfientlighet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 79, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Harry R:son Svensson (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______

23 maj 2002

Tekniska nämnden
Akten

21

2001.461.312

§ 73
Svar på motion om tillgänglighet till Kungsmarksområdet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176,
av Gunilla Ekelöf (fp). Cykel- och gångtrafikanter, som kommer via Sunnavägen
och Ekebovägen, upplever att stigen rakt upp mot Kungsmarksområdet är otillgänglig, kuslig och mörk. Motionären föreslår att fullmäktige medverkar till att
ekonomiska förutsättningar ges att asfaltera hela stigen och att förse densamma
med lämplig belysning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 27, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 80, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att motionen om gångväg Ekebovägen-Kungsmarken beaktas i samband med
budgetarbetet för 2003, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 74
Frågor
Carl-Göran Svensson (m) frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande om
trafikavstängning på Norra Smedjegatan.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______

23 maj 2002

Akten

23

2002.198.106

§ 75
Svar på interpellation om förslag till samverkansmodell mellan kommun,
landsting, försäkringskassan och länsarbetsnämnden
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson vid
fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 45, av Mats Lindbom (c).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 13 maj 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Mats Lindbom (c).
_______

23 maj 2002

Akten

24

2002.204.260

§ 76
Svar på interpellation om projekt Pottholmen
Interpellationen ställdes till miljö- och byggnadsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 45, av Bo Palmgren (c).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 6 maj 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Bo Palmgren (c), Gerthie Olsson (s) och Kurt Lindman (v).
_______

23 maj 2002

Akten

25

2002.206.214

§ 77
Svar på interpellation om hantering av detaljplaner
Interpellationen ställdes till miljö- och byggnadsnämndens ordförande den 25 april
2002, § 45, av Carl-Göran Svensson (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 6 maj 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Carl-Göran Svensson (m) och Gerthie Olsson (s).
________

23 maj 2002

Akten

26

2002.207.611

§ 78
Svar på interpellation om fler aktörer inom barnomsorgsverksamheten
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande den 25 april
2002, § 45, av Annicka Engblom (m).
Patrik Hansson (s) har skriftligt svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet då interpellanten inte är närvarande.
______

19 juni 2002
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2002
§ 79

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 80

Anmälningsärenden

§ 81

Inkomna interpellationer

§ 82

Svar på interpellation om fler aktörer inom barnomsorgsverksamheten

§ 83

Yttrande över förslag till Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB

§ 84

Karlskrona kommuns delårsbokslut per den 30 april 2002

§ 85

Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och telefoni

§ 86

Uppföljning av rekonstruktion av Fastighetsbolaget Gullberna KB

§ 87

Bostadsförsörjningsplan för Karlskrona kommun 2002-2010

§ 88

Ökat antal elevplatser inom vuxenutbildningen

§ 89

Exploateringsavtal för Verstorp 2:23 Skärva by, Nättraby, Karlskrona kommun

§ 90

Detaljplan för del av Verstorp 2:23 (Skärva by) Nättraby, Karlskrona kommun - antagande

§ 91

Frågor

§ 92

Svar på interpellation om kommunens nämndsorganisation

§ 93

Svar på interpellation om åtgärder för att minska sjukfrånvaron

§ 94

Svar på interpellation om satsningar i IT-kommunen Karlskrona

§ 95

Svar på interpellation om Affärsverken och bredband

§ 96

Svar på interpellation om orättvisa taxor inom förskolan

§ 97

Svar på interpellation om email och hemsidor

§ 98 Ordförandens sommarhälsning
_______

19 juni 2002

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center,
onsdagen den 19 juni 2002, kl 13.30-19.15

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s) kl 13.30-18.15 §§ 79-del av 93
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s)
Margita Landehag (s)
Kerstin Andersson (s) kl 13.30-16.55 §§ 79-88
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Sigurdh R Petersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.20-18.30 §§ 83-93
Eva Ottosson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-17.05 §§ 79-91
Annicka Engblom (m) kl 13.30-16.50 §§ 79-87
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Eva Abramsson (m) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabeth Peijne (m) kl 13.30-18.20 §§ 79-del av 93
Ulf Sennerlin (m) kl 13.30-18.10 §§ 79-del av 93
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m) kl 13.30-15.30 §§ 79-del av 83
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Bengt Lindskog (v) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Gösta Georgsson (v) kl 13.30-16.50 §§ 79-87
Kurt Lindman (v) kl 13.30-19.05 §§ 79-95
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
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Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-17.30 §§ 79-92
Peter Christensen (c) kl 16.30-18.30 §§ 88-93
Bo Palmgren (c) kl 13.30-15.00 §§ 79-82
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

Christer Sandström (s)
Erik Karlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s)
Sune Johansson (s)
Kerstin Boking (s)
Annelie Svensson (s) kl 13.30-17.15 §§ 79-92
Börje Pettersson (s) kl 13.30-16.30 §§ 79-del av 87
John-Erik Danerklint (s) kl 17.15-19.05 §§ 92-95
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Per-Anders Nygård (s) kl 16.55-19.15 §§ 88-98
Gert Olsson (s) kl 16.55-19.15 §§ 89-98
Jesper Magnusson (s) kl 17.15-19.15 §§ 92-98
Anders Ovander (m) kl 13.30-18.00 §§ 79-del av 93
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m) kl 13.30-15.20, 16.55-17.30 §§ 79-82, 88-92
Roland Löfvenberg (m) kl 15.55-19.15 §§ 84-98
Katarina Lauste-Jurvin (m) kl 17.05-19.15 §§ 92-98
Jan-Olof Wahllöf (v)
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-16.55, 18.30-19.15, §§ 79-88
samt §§ 94-98
Göran Pettersson (s) kl 13.30-17.00
John-Erik Danerklint (s) kl 13.30-17.15
Per-Anders Nygård (s) kl 13.30-16.55
Gert Olsson (s) kl 13.30-16.55
Jesper Magnusson (s) kl 13.30-17.15
Erik Gisslén (m) kl 15.20-16.55
Roland Löfvenberg (m) kl 15.20-15.55
Katarina Lauste-Jurvin (m) kl 13.30-17.05

19 juni 2002

tjänstemän
sekreterare

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Anders Persson och Tommy Rönn

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
fredagen den 28 juni 2002, kl 09.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 79-98
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Birgitta Törnquist

Justerare

……………………………………………
Anders Persson

Justerare

……………………………………………
Tommy Rönn

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 juni 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten

2002.23.102

§ 79
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Malin Gånemo (c) har med skrivelse den 10 juni 2002 avsagt sig samtliga
politiska uppdrag från och med den 1 juli 2002.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______

5

19 juni 2002

Akten

2002.260.107

§ 80
Anmälningsärenden
a) Årsredovisning för BlekingeTrafiken AB år 2001, samt kallelse till
BlekingeTrafikens AB bolagsstämma torsdagen den 20 juni 2002, kl 09.00,
i Landstingssalen, Wämö Center.
_______

6

19 juni 2002

Akterna

7

2002.278.611
2002.295.100

§ 81
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om Wämöskolans
framtid, av Bo Palmgren (c), samt
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utveckling av välfärden, av
Kent Lewén (fp).
_______

19 juni 2002

Akten

8

2002.207.611

§ 82
Svar på interpellation om fler aktörer inom barnomsorgsverksamheten
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 45, av Annicka Engblom (m).
Patrik Hansson (s) har med skrivelse inkommen den 13 maj 2002 svarat på
interpellationen.
Fullmäktige har vid sammanträde den 23 maj 2002, § 78, bordlagt ärendet då
interpellanten inte var närvarande.
I ärendet yttrar sig Annicka Engblom (m), Patrik Hansson (s), Claes Bothén (kd),
Bo Palmgren (c), Mats Lindbom (c), Jan-Olof Petersson (fp), Christina Mattisson
(s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Bengt Fröberg (m), Ulf Sennerlin (m) och Birgit
Hansson (c).
_______

19 juni 2002

BlekingeTrafiken AB
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

9

2002.181.107

§ 83
Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB
Enligt trafikavtalet mellan BlekingeTrafiken AB och ägarna skall bolaget varje år
fastställa en samordnad plan för trafik och ekonomi – marknadsplan – för de
närmaste två åren efter nästkommande verksamhetsår.
Förslaget till marknadsplan har behandlats av länstrafikens styrelse vid sammanträde den 8 april 2002 som då godkände förslaget med vissa justeringar.
BlekingeTrafikens styrelse beslöt också att överlämna förslaget till marknadsplan
2003-2005, inkluderande förslag på ekonomiska ramar för 2003-2005, till ägarna
med förslag om att de skall fastställas av ordinarie bolagsstämma den 6 juni 2002
samt att föreslå bolagsstämman att förslaget till marknadsplan tillika skall utgöra
trafikförsörjningsplan enligt lagen (1977:734) om ansvar för viss lokal och
regional persontrafik.
Efter ovanstående beslut har BlekingeTrafiken AB beslutat skjuta upp bolagsstämman till den 20 juni 2002.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag i åtta attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 84, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i åtta attsatser.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att få särskilt
yttrande till protokollet.
Ingela Gånedahl (mp), Holger Olsson (c), Gerthie Olsson (s), Jan-Olof Petersson
(fp), Birgit Hansson (c), Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m) och Sven-Otto
Ullnér (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer
ordföranden proposition på Mats Lindboms yrkande om att få särskilt yttrande till
protokollet. Fullmäktige beslutar bifalla yrkandet, protokollsbilaga 1.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att införa en särskild taxa för studenter vid
Blekinge Tekniska Högskola inom ramen för nuvarande trafikutbud och en
oförändrad ekonomisk ram,
2. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att möjliggöra för förskole- och skolbarn
att utnyttja kollektivtrafiken för besök på kultur- och idrottsaktiviteter etc.
inom ramen för nuvarande trafikutbud och en oförändrad ekonomisk ram,
3. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att Fågelmaraområdet skall utgöra ett av
de försöksområden med utökad närtrafik som inleds under hösten 2002,
4. att BlekingeTrafiken AB skall återkomma till ägarna med en konsekvensbeskrivning av oförändrad ekonomisk ram enligt tidigare marknadsplan vad
avser Karlskrona kommuns del av ägartillskottet under perioden,
5. att överbudgetering inte skall ske vad avser ägartillskottet,
6. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att utvärdera nettokostnadsavtalet
avseende busstrafiken i god tid innan nästa avtalsperiod,
7. att i övrigt avge yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan
i enlighet med kommunledningsförvaltningens yttrande, samt
8. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid BlekingeTrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

§ 84
Delårsbokslut per den 30 april 2002
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat delårsbokslutet för kommunen och
koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall. Med budget avses i detta
sammanhang den av fullmäktige i maj beslutade kompletteringsbudgeten för 2002.
Personnyckeltal för Karlskrona kommuns förvaltningar mätperiod januari-april
2002 bifogas.
Resultatet för den totala sammanställda redovisningen visar för perioden ett
resultat uppgående till –18,0 mkr. Resultatet är 19,0 mkr sämre än motsvarande
period föregående år. Prognostiserat resultat för den sammanställda redovisningen
är + 46,6 mkr. Prognosen är 5 mkr sämre än budget som uppgår till 51,6 mkr. Med
utgångspunkt från bifogade handlingar har kommunledningsförvaltningen lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen vid
sammanträde den 4 juni 2002, § 89, för egen del
1. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2002, samt
2. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
--Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 89, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att inte höja vårdavgifterna för intern och extern HVB-vård för vuxna
missbrukare,
2. att höja taxan för automatspel enligt socialnämndens förslag bilaga 1, samt
3. att fortsättningsvis delegera beslutanderätten till socialnämnden avseende
vårdavgifter samt taxa för automatspel enligt fastställda riktlinjer, samt
4. att tekniska nämnden, i samband med delårsbokslutet per den 31 augusti 2002,
lämnar ytterligare redovisning avseende uthyrningssituationen för och den
framtida användningen av Sjöbladsskolan. Därvid skall särskilt möjligheten till
försäljning stämmas av mot marknaden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Informationsenheten
IT-enheten
Personalenheten
Ekonomienheten
Kommunal författningssamling
Akten

12

2001.230.005

§ 85
Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och telefoni
Karlskrona kommun har en mycket mångfacetterad verksamhet och detta medför
att behovet av en förankrad policy inom koncerngemensamma områden blir viktig.
Som ett led i att förtydliga användningen av e-post, internet, och telefoni har en
gemensam policy nu framtagits. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse
den 10 maj 2002 lämnat beslutsförslag. Policyn är förankrad i chefsgruppen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 90, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och
telefoni, med tillägg efter andra stycket i policyn: * Finns synnerliga skäl till
avsteg från detta skall beslut fattas av ansvarig för verksamheten.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och
telefoni, med tillägg efter andra stycket i policyn: * Finns synnerliga skäl till
avsteg från detta skall beslut fattas av ansvarig för verksamheten.
_______

19 juni 2002

Gullberna KB
Ekonomienheten
Akten

13

2002.7.107

§ 86
Rekonstruktionsplan för Gullberna KB
I samband med fastställande av balans- och resultaträkning för 2000 beslutades om
ägardirektivet, att till november månad år 2001 lämna särskild redogörelse i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2000, om försäljningar, planprocess, utökad uthyrning m.m. och effekterna av dessa. Med anledning av förseningar i fullföljandet av markavyttring för bostadsexploatering har uppföljningen
förskjutits.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 96, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt bolagets ledning att vidta åtgärder för att klara ekonomiska krav i
enlighet med lämnad prognos för perioden 2003-2005,
2. att uppdra åt bolagets ledning tillsammans med kommunledningsförvaltningen
att senast oktober 2002 återkomma med försäljningsstrategi avseende
markreserv och fastighetsbestånd under perioden 2003-2010,
3. att bolaget skall inhämta kommunstyrelsens samtycke för investeringar
överstigande 1 mkr, för avstämning mot rekonstruktionsplanen, samt
4. att tillstyrka lämnad uppföljning av rekonstruktionsplan för Fastighetsbolaget
Gullberna KB.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Fastighetsutskottets ordförande
Akten

14

2002.62.210

§ 87
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 2002-2010
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har vid sammanträde den 31 januari 2002,
§ 1, lämnat beslutsförslag. Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona
kommun har tagits fram enligt uppdrag av kommunstyrelsen.
Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att med årligen aktualiserat statistiskt
underlag och prognoser visa på behov och fysiska möjligheter att bygga bostäder
med översiktsplanen som bas. Bostadsförsörjningsplanen skall fungera som ett
övergripande planerings- och informationsunderlag, inom och utom kommunen,
för alla som i någon form berörs av boendeplanring, bostadsproduktion etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 97, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta bostadsförsörjningsplan 2002-2010, samt
2. att ge fastighetsutskottet i uppdrag att årligen följa upp och revidera planen.
Yrkanden
Günter Dessin (v), Mikael Andersson (fp), Ingela Gånedahl (mp), Mats Lindbom
(c), Jan-Olof Wahllöf (v) och Kurt Lindman (v), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med undantag av att Hästövarvets område på södra Hästö lyfts ur
bostadsförsörjningsplanen som bostadsområde.
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag av att
områdena på södra Hästö och Saltö tas bort som planerat bostadsområde.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
samtliga yrkanden om att ta bort områden som planerade bostadsområden.
Jan Lennartsson (m), Rolf Andersson (s), Sven-Otto Ullnér (m) och Karin
Brunsberg (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Günter
Dessins m.fl. yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag om att Hästövarvet skall planeras att bli bostadsområde, den som vill
tillstyrka Günter Dessins m.fl. yrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 49 ja-röster mot 20 nej-röster, en som avstår och fem
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 2.
Därefter beslutar fullmäktige avslå Tommy Olssons yrkande att Saltö stryks som
bostadsområde.
Fullmäktige beslutar i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag till bostadsförsörjningsplan.
Reservationer
Evy Andréasson (kd), Günter Dessin (v), Jan-Olof Wahllöf (v), Bengt Lindskog
(v), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Gösta Georgsson (v), Kurt Lindman (v), Tommy
Rönn (v), Claes Bothén (kd), Tommy Olsson (kd), Lennart Svantesson (kd), Jan
Johansson (kd), David Nilsson (kd), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c),
Birgit Hansson (c), Holger Olsson (c), Kent Lewén (fp), Mikael Andersson (fp)
och Ingela Gånedahl (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta bostadsförsörjningsplan 2002-2010, samt
2. att ge fastighetsutskottet i uppdrag att årligen följa upp och revidera planen.
_______
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Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2002.237.615

§ 88
Ökat antal elevplatser inom vuxenundervisningen
I årsbudgeten för år 2002 avsattes 1,6 mkr till den s.k. säkerhetsmarginalen för
planerad utökning av basorganisationen inom den gymnasiala vuxenutbildningen
från höstterminen 2002. I planerna för 2003 och 2004 upptogs på motsvarande sätt
3,2 mkr per år för helt års kostnad.
Kunskapslyftet avvecklas under år 2002 och ersätts av det s.k. Kunskapsbygget.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 mars 2002, § 25, begärt hos
kommunstyrelsen att få ta i anspråk centralt avsatta medel om 1,6 mkr för år 2002.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 maj 2002 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 98, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja utbildningsnämnden 1,6 mkr för ökat antal elevplatser inom
vuxenutbildningen höstterminen 2002, samt
2. att finansiera detta belopp av medel som finns avsatta för ändamålet i den s.k.
säkerhetsmarginalen i 2002 års budget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

17

2002.229.251

§ 89
Exploateringsavtal för Verstorp 2:23, Skärva by, Nättraby
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 7 maj 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Rubricerade fastighet ägs av Skärva Förvaltnings AB. Bolaget har
för avsikt att exploatera fastigheten i ett ambitiöst projekt ”Skärva by”.
Kommunen och bolaget har i samråd upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten. Planförslaget medger en byggnation med ca 60 bostäder med viss verksamhet i anslutning till ett bytorg utmed Landsvägen. Exploateringsarbetena är planerade att påbörjas under hösten 2002.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 99, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och
Skärva Förvaltnings AB för exploatering av Verstorp 2:23.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Vägverket
Ekonomienheten
Akten

18

2000.689.214

§ 90
Detaljplan för del av Verstorp 2:23 (Skärva by), Nättraby – antagande
Rubricerade detaljplan har varit utställd den 21 september till och med den 19
oktober 2001. Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att skapa en bymiljö
i ett idag oexploaterat område norr om Gamla Landsvägen i Nättraby. Användningsändamålet föreslås vara bostäder samt i vissa delar verksamheter för daghem/
förskola.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 april 2002, § 109,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen.
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har vid sammanträde den 25 april 2002, § 11,
tillstyrkt miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 100, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f.d. 2:14) Skärva by, daterad mars
2002.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

§ 91
Frågor
1. Carl-Göran Svensson (m) ställer fråga till kommunalrådet Gerthie Olsson om
Banverkets planer på att ta bort ett antal övergångar för att öka hastigheten på
tågen. Är kommunalrådet beredd att kalla till ett möte med Banverket för att få
en helhetslösning på problem för medborgarnas och kommunens bästa?
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______
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Akten
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2002.238.001

§ 92
Svar på interpellation om kommunens nämndsorganisation
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Mats Johansson vid fullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2002, § 65, av Jan Johansson (kd).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 6 juni 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Jan Johansson (kd), Mats Johansson (s) och Claes Bothén (kd).
_______
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Akten
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2002.239.020

§ 93
Svar på interpellation om åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2002, § 65, av Sigurdh R Petersson (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 6 juni 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Sigurdh R Petersson (m), Mats Johansson (s), Claes Bothén
(kd), Gunilla Ekelöf (fp), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Bengt Fröberg (m)
och Christina Mattisson (s).
_______
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Akten

22

2002.252.534

§ 94
Svar på interpellation om satsningar i IT-kommunen Karlskrona
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Mats Johansson vid fullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2002, § 65, av Mikael Andersson (fp).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 6 juni 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Mikael Andersson (fp) och Mats Johansson (s).
_______
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Akten

23

2002.253.534

§ 95
Svar på interpellation om Affärsverken och bredband
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Mats Johansson vid fullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2002, § 65, av Mikael Andersson (fp).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 6 juni 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Mikael Andersson (fp), Sigurdh R Petersson (m), Mats
Johansson (s) samt Affärsverken Karlskrona AB:s VD Jan Svensson.
_______
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Akten

24

2002.256.610

§ 96
Svar på interpellation om orättvisa taxor inom förskolan
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 23 maj 2002, § 65, av Claes Bothén (kd).
Patrik Hansson (s) har med skrivelse den 7 juni 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Patrik Hansson (s) och Claes Bothén (kd).
_______
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Akten

25

2002.162.611

§ 97
Svar på interpellation om email och hemsidor
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 22, av Peter Christensen (c).
Patrik Hansson (s) har med skrivelse den 15 april 2002 svarat på interpellationen.
Fullmäktige har vid sammanträde den 25 april 2002, § 61, och den 23 maj 2002,
§ 66, bordlagt ärendet då interpellanten inte varit närvarande.
_______

19 juni 2002

26

§ 98
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden tackar fullmäktiges ledamöter, ersättare och tjänstemän för gott
samarbete under vårens arbete och önskar alla en skön och avkopplande sommar.
Fullmäktiges 2:e vice ordförande tackar ordföranden för vårens arbete och önskar
en glad sommar med många bad och segelturer.
_______

29 augusti 2002

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002
§ 99

Sammanträdets inledning

§ 100

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 101

Kommunala val

§ 102

Anmälningsärenden

§ 103

Inkomna motioner

§ 104

Samarbetsavtal med vänorten Baltijsk kommun för 2002-2004

§ 105

karlskrona.se – Förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun – antagande

§ 106

Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge samt väckande av ärende enligt
§ 5 i förbundsordningen

§ 107

Förlängning av konsortialavtal för Affärsverken Karlskrona AB

§ 108

Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag samt investeringstillstånd för
ombyggnationer för utbildningsförvaltningen

§ 109

Köpe- och hyreskontakt med Svensk Industrilager AB avseende fastigheten
Cisternen 2, del av Karlskrona 2:1 och 5:47 i oljehamnen med tillhörande
anordningar och anläggningar

§ 110

Uppsägning av tomträtterna för och försäljning av fastigheterna Grenadjären 4 och 55

§ 111

Exploateringsavtal för del av Skavkulla1:2, Nättraby, Karlskrona kommun

§ 112

Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun – antagande

§ 113

Revisionsberättelse samt rapport från granskning av årsredovisning 2001 för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet

§ 114

Frågor

§ 115

Svar på interpellation om Wämöskolans framtid

§ 116 Svar på interpellation om utveckling av välfärden
_______
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29 augusti 2002

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 29 augusti 2002, kl 13.30-20.05

Beslutande

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

2

Birgitta Törnqvist (s) kl 13.30-17.00 §§ 99-113
Börje Nilsson (s) kl 17.00-20.05 §§ 114-116
Börje Nilsson (s) §§ 99-113
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s) kl 16.30-19.25 §§ 106-del av 116
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-17.20 §§ 99-105 §§ 107-del av 114
(ej § 106 p.g.a. jäv)
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s) kl 13.30-18.15 §§ 99-del av 116
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s) kl 13.30-19.15 §§ 99-del av 116
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s) kl 13.30-19.40 §§ 99-del av 116
Margita Landehag (s)
Percy Blom (s) kl 13.30-17.20 §§ 99-114
Laila Karlsson (s) kl 13.30-17.55 §§ 99-del av 116
Rolf Karlsson (s) kl 13.30-19.15 §§ 99-del av 116
Magnus Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.00-17.20 §§ 100-113
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m) kl 13.30-19.40 §§ 99-del av 116
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-19.35 §§ 99-del av 116
Annicka Engblom (m) kl 15.00-16.40 §§ 100-107
Sven-Otto Ullnér (m) kl 15.30-18.20 §§ 106-del av 116
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Karin Brunsberg (m)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-17.00 §§ 99-113
Bengt Lindskog (v) kl 13.30-17.05 §§ 99-113
Sylva Lilja (v) kl 13.30-17.25 §§ 99-114
Gösta Georgsson (v) kl 13.30-17.35 §§ 99-del av 116
Kurt Lindman (v) kl 13.30-17.35 §§ 99-del av 116
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Tommy Rönn (v) kl 13.30-18.00 §§ 99-del av 116
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd) kl 13.30-18.30 §§ 99-del av 116
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmgren (kd) kl 13.30-19.40 §§ 99-del av 116
Roger Öman kl 13.30-19.40 §§ 99-del av 116
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-19.05 §§ 99-del av 116
Peter Christensen (c) kl 13.30-17.00 §§ 99-113
Bo Palmgren (c) kl 13.30-17.45 §§ 99-del av 116
Birgit Hansson (c) kl 13.30-16.40 §§ 99-105
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-17.35 §§ 99-115
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp) kl 13.30-17.20 §§ 99-113
Tjänstgörande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s) kl 13.30-18.50 §§ 99-del av 116
Sune Johansson (s) kl 13.30-17.05 §§ 99-113
Per-Anders Nygård (s)
Åke Håkansson (s) kl 13.30-17.00 §§ 99-113
Kerstin Boking (s)
Gert Olsson (s) kl 13.30-19.30 §§ 99-del av 116
Göran Pettersson (s) kl 17.35-20.05 §116
John-Erik Danerklint (s)
Jesper Magnusson (s) kl 13.30-18.10 §§ 99-del av 116
Anders Ovander (m) kl 13.30-17.35 §§ 99-115
Harry Svensson (m) kl 13.30-18.10 §§ 99-del av 116
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m) kl 13.30-18.00 §§ 99-del av 116
Lennart Ivarsson (m) kl 13.30-19.15 §§ 99-del av § 116
Ingrid Hermansson (c) kl 17.20-18.50 §§ 115-del av 116
Ingela Abramsson (c) kl 17.00-18.50 §§ 114-del av 116
Eva M-Kangeman (mp) kl 13.30-18.00 §§ 99-del av 116

Närvarande

ersättare

Börje Pettersson (s) kl 13.30-16.00
Göran Pettersson (s) kl 13.30-17.35
Bo Jönsson (s) kl 13.30-16.00
Torbjörn Haraldsson (m) kl 13.30-15.00
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-15.30

tjänstemän

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson kl 15.30-20.05 §§ 105-116
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sekreterare

Laila Karlsson

Utses att justera

Lennart Svantesson och Ann-Charlotte Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 5 september 2002, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§ 99-116
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………§§ 99-113
Birgitta Törnqvist

Ordförande

…………………………………………… §§ 114-116
Börje Nilsson

Justerare

……………………………………………
Lennart Svantesson

Justerare

……………………………………………
Ann-Charlotte Svensson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 september 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………….
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§ 99
Sammanträdets inledning
Sammanträdet inleds med revyn Livet suger? av Teater Hela Livet i Ronneby.
Föreställningen är ett iscensättande av många människors vardag. Med korta
slagfärdiga scener åskådliggörs det många känner: Stress i vardagen, privat och
på arbetet, människor som lever ”med masken på”.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten

6

2002.23.102

§ 100
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Solveig Eliasson (mp) har med skrivelse den 19 augusti 2002 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, samt
2. Eva Petersson (s) har med skrivelse den 15 augusti 2002 avsagt sig uppdraget
som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Valberedningens ordförande
De valda
Akten

2002.23.102

§ 101
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige till och med den 31 december 2002 följande:
Kommunstyrelsen
ersättare Björn Gustavsson (mp) efter Solveig Eliasson
Handikappnämnden
Ledamot Maj Olsson (c) efter Malin Gånemo
ersättare Weste Brynestam (c) efter Maj Olsson.
_______
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Akterna

2000.497.214
2002.260.107

§ 102
Anmälningsärenden
a. Från länsstyrelsen Blekinge län beslut 020532 att avskriva ärendet om
överklagande av kommunfullmäktiges antagandebeslut den 31 januari 2002,
§ 9, att anta detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1)
Nättraby, Karlskrona kommun,
b. BlekingeTrafiken AB:s bolagsstämmas protokoll 020620, samt
c. Tackskrivelse med reserapport från Olle Melin, världsarvsstipendiat.
_______

8

29 augusti 2002

Akterna

9

2002.363.315
2002.365.512
2002.375.611
2002.374.611
2002.384.730
§ 103
Inkomna motioner
1. Motion om cykeluppställningsplatser, av Gunilla Ekelöf (fp),
2. Motion om övergångsställen i Nättraby, av Peter Christensen (c),
3. Motion om ”LUS lär eleverna läsa”, förslag om läsutvecklingsschema, av JanOlof Petersson (fp),
4. Motion om ”Ge eleverna tillräckligt med tid i grundskolan”, av Jan-Olof
Petersson (fp), samt
5. Motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara, av Mats Lindbom
(c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten

10

2002.285.105

§ 104
Samarbetsavtal med vänorten Baltijsk kommun för 2002-2004
I samband med vänortsmötet mellan Karlskrona och Baltijsk i Baltijsk den 13-14
juni 2002 togs ett förslag till program fram för samarbetet mellan vänorterna åren
2002-2004. Programmet är en konkretisering av det vänortsavtal som tecknades
den 26 augusti 1995.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 106, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till program för samarbete mellan vänorterna
Baltijsk och Karlskrona för åren 2002-2004.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Länsstyrelsen Bleking län
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

11

1997.607.212

§ 105
karlskrona.se – Förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun antagande
Enligt plan- och bygglagen skall kommunen varje mandatperiod ta upp översiktsplanen för en aktualitetsförklaring i fullmäktige. Beslut fattades den 4 november
1997 att utvecklingsplanen skall ligga till grund för en revidering av översiktsplanen. Fullmäktige beslutade den 27 maj 1999, § 99, att anta ett program för
revideringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 10 juli 2002 lämnat
yttrande och förslag till beslut. Planprocessen har således pågått under större delen
av mandatperioden. Det har i första hand varit ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningarna. Ambitionen har varit att
informera och engagera så många som möjligt i arbetet och samrådet kring planen,
samtidigt som uppdraget har varit tydligt och skall kunna utläsas i det slutliga
resultatet.
Det slutliga förslaget har varit utställt under mars och april månader 2002.
Inkomna synpunkter har medfört smärre kompletteringar och ajourföring av
förslaget. Ett av syftena med översiktsplanen är vidare att utgöra program för det
fortsatta översiktliga planarbetet i kommunen. Bakgrund och förslag till fortsatt
arbete framgår av planhandlingarna och förtydligas i nedanstående förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 107, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i sex attsatser.
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), Mats Johansson (s), Tommy Olsson (kd), Rolf Andersson (s)
och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till övriga
yrkanden.
Jan Lennartsson (m), Carl-Göran Svensson (m) och Karin Brunsberg (m) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringsyrkanden:
1. Sidan 34 Stränder och strandskydd
a) att meningen ”För särskilt skyddsvärda områden har strandskyddet
utökats till 300 m” skall utgå.
b) att meningen ”Utgångspunkten är att stor restriktivitet skall gälla vid
bedömning av ärenden som berör strandskyddsområden” skall utgå.
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2. Sidan 42 Skeppsbrokajen-Handelshamnen
att i meningen ”Inom den södra delen av handelshamnen föreslås en storskalig
bebyggelse i högst fyra till fem våningar ….” skall ordalydelsen ändras till ”två till
tre våningar”.
3. Sidan 67 Generella rekommendationer
a) att andra meningen i andra punkten ”Generellt är förtätning och
funktionsomvandling att föredra framför helt nya områden eller
enskilda lokaliseringar vilka kan medföra att samhällets service blir
lägre för den enskilde” tas bort och ersätts med ”Det får inte hindra att
nya områden tas till vara för att öka möjligheten till en balanserad
bebyggelseutveckling inom hela kommunen”.
b) att femte punkten slopas.
4. Sidan 68 Lokalisering av nya hus
att i meningen ”komplettring av byar bör ske genom förtätning” skall bör ändras
till kan.
5. Sidan 41
att formuleringen ”Pottholmen skall ha samma strandlinje som idag” utgår.
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande
sidan 41 att ”Pottholmen skall ha samma strandlinje som idag” ersätts med ”Allén
vid Borgmästarekajen inte får ändras utan vara kvar i oförändrat skick.”
Mats Lindbom (c) och Bo Palmgren (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med ändringsyrkande sidan 70 Rödeby, Nättraby, Jämjö
Det finns inte bara ”landskapsbildsvärden” utan framför allt att det är frågan om
mycket god och bördig mark, bland de bästa jordarna i kommunen. Avstyrker
därför liksom 1991 att denna mark används för annat än jordbruk. Stöd för detta
förslag finns även under rubriken ”Jordbruk” på sidan 31 i översiktsplanen. Där
står bl.a. ”För att brukningsvärd jordbruksmark skall få tas i anspråk för
bebyggelse eller andra anläggningar fordras mycket starka skäl. Detta bör endast
ske om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om ingen
annan mark finns att tillgå”.
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till Jan
Lennartssons ändringsyrkande sidan 34 och 67.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag sidan 34 mot
Jan Lennartssons och Gunilla Ekelöfs ändringsyrkande och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag sidan 34 röstar ja, den som vill bifalla Jan Lennartssons m.fl. ändringsyrkande röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 35 nej-röster och en som avstår enligt
kommunstyrelsens förslag sidan 34, voteringsprotokoll bilaga 1.
Därefter beslutar fullmäktige avslå Jan Lennartssons ändringsyrkande sidorna 42,
67 och 68 och bifalla kommunstyrelsens förslag sidorna 42, 67och 68.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag sidan 70 mot Mats
Lindboms ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag sidan 41 mot
Kurt Lindmans och Jan Lennartssons ändringsyrkanden. Fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter beslutar fullmäktige i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag i sex
attsatser.
Reservationer
Moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och centerpartiets ledamöter
reserverar sig till förmån för egna yrkanden, se voteringsbilaga.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att antaga reviderat förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun, daterat
juli 2002,
2. att de tidigare antagna fördjupade översiktsplanerna för Verkö, Aspö och
Skärgården skall fortsätta att gälla och utgöra en del av kommunens översiktsplan,
3. att under kommunstyrelsens ledning uppdra till miljö- och byggnadsnämnden
att upprätta en s.k. tematisk fördjupning av översiktsplanen för kommunika-tioner
och infrastruktur,
4. att under kommunstyrelsens ledning uppdra till miljö- och byggnadsnämnden
att förbereda arbetet med en för Karlskrona och Ronneby kommuner gemen-sam
översiktsplan för området mellan de båda stadsområdena,
5. att gemensamt uppdra till miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden
att utarbeta ett stadsmiljöprogram för den offentliga miljön, samt
6. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att utarbeta ett kommunalt
kulturmiljöprogram.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Ekonomienheten
Akten

14

2002.268.701

§ 106
Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge, samt väckande av
ärende enligt § 5 i förbundsordningen
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet och att
årsredovisningen godkänns. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den
9 juli 2002 föreslaget att kommunen gör detsamma. Det bör observeras att
förbundet har finansiella placeringar som tappat i värde (0,25 mkr) under året.
Med anledning av den framlagda årsredovisningen vill kommunledningsförvaltningen, efter samråd med kommunens socialchef, väcka följande ärende till
direktionen:
Av årsredovisningen framgår att de samlade överskotten uppnått betydande belopp
(9,8 mkr) i relation till såväl omsättning som tillgångar. Så t.ex. uppgår förbundets
soliditet till drygt 50 %. Sett med förbundets ögon finns det naturligtvis många
fördelar med detta förhållande, men de samlade överskotten måste i första hand ses
utifrån förbundsmedlemmarnas situation. Det kan rimligtvis inte ligga i medlemmarnas intresse att kommunalförbundet samlar betydande överskott i egen kassa
eftersom förbundsmedlemmarna har det yttersta ansvaret för verksamheten och
dess ekonomi. Ett skäl för att kommunerna skall kunna driva kommunal verksamhet, kommunalförbund, är bl.a. att kunna minimera det egna kapitalets storlek.
Med anledning av ovanstående anser kommunledningsförvaltningen att det egna
kapitalet bör begränsas till max 4 mkr. Överskjutande belopp skall då, efter det att
förbundsmedlemmarna beviljat ansvarsfrihet, återbetalas till förbundsmedlemmarna i enlighet med § 7 i förbundsordningen varje år till den del det egna kapitalet
händelsevis överstiger de angivna 4 mkr. Sedan en sådan återbetalning är verkställd bör även övervägas om förbundet i framtiden skall ge återbäring till förbundsmedlemmarna på grundval av erlagda vårdavgifter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 108, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet, samt
2. att väcka ärendet angående det egna kapitalets storlek i vårdförbundet i
enlighet med kommunledningsförvaltningens skrivelse enligt ovan.
Jäv
Peter Johansson (s) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
Akten

15

1990.519/047.500

§ 107
Förlängning av konsortialavtal med Affärsverken Karlskrona AB
Konsortialavtal mellan Karlskrona kommun och Affärsverken AB sades upp den
20 december 1999, att upphöra per den 31 december 2001. Kommunfullmäktige
har därefter beslutat förlänga avtalet till den 30 juni 2002.
Mot bakgrund av dels pågående process rörande punkt 2.2 i konsortialavtal samt
pågående arbete med att ta fram finansiell policy för Affärsverken AB föreslås
konsortialavtalet i tillämpliga delar förlängas tills vidare, dock längst till den 31
december 2002.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 109, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att prolongera konsortialavtalet i tillämpliga delar tills vidare, dock längst till den
31 december 2002.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Budgetsekreteraren
Akten

16

2002.267.291

§ 108
Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag samt investeringstillstånd
för ombyggnationer för utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 24 april 2002, § 33, och tekniska
nämnden vid sammanträde den 28 maj 2002, § 48, aktualiserat ombyggnadsarbeten
inom kommunens gymnasieskolor i enlighet med lokalplan för år 2002. Lokalplanen förutsätter ombyggnader i tre etapper. Etapp I genomförs sommaren 2002
och finansieras ur tekniska nämndens s.k. klumpanslag för smärre investeringar.
Etapp II innefattar åtgärder som är tänkta att genomföras under hösten 2002 och
våren 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 juni 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 110, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 2.335.000 kronor, finansierat ur 2003 års investeringsutrymme, för
ombyggnad av utbildningsförvaltningens lokaler i enlighet med utbildningsnämndens framställan § 33/2002 och åtgärdsplan upptagen under prioritet 2 i
antagen lokalplan,
2. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för projektet, samt
3. att anmana utbildningsnämnden att inrymma ökade hyreskostnader till följd av
ombyggnaderna inom de ramar som nämnden tilldelats inför treårsbudgeten
2003-2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringschefen
Ekonomienheten
Budgetsekreteraren
Akten

17

2001.169.256

§ 109
Köpekontrakt och hyreskontrakt med Svensk Industrilager AB avseende
fastigheten Cisternen 2, del av Karlskrona 2:1 och 5:47 i oljehamnen med
tillhörande anordningar och anläggningar
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2001, § 57, att ge tekniska nämndens
förvaltningschef i uppdrag att säga upp tomträttsavtalet för fastigheten Cisternen 2
i Karlskrona och att ta upp förhandlingar med företaget i anledning av uppsägningen.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 8 maj 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förhandlingarna som påbörjades i januari 2002, har lett till att
tomträttsavtalet är uppsagt och att lösenskyldigheten infrias till en kostnad av 3,8
mkr, under förutsättning av fullmäktiges godkännande. Del av fastigheterna
Karlskrona 2:1 och 5:47 har sagts upp i förtid utan kostnad för kommunen. Två
nya avtal har, under förutsättning av fullmäktiges godkännande, tecknats med
Svensk Industrilager AB.
Karlskrona kommun hyr genom det nya kontraktet ut anläggningen till Svensk
Industrilager AB under tiden fram till den 30 juni 2009. Hyran är fastställd till
178.300 kronor per år och hamnavgifterna beräknas flyta in med ca 150 000 kronor
årligen. Miljösaneringsansvaret åvilar bolaget som verksamhetsutövare, vilket
anges i båda avtalen och det finns försäkringar som täcker upp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 112, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ingå bilagda köpekontrakt för Cisternen 2 och hyreskontrakt för
anläggning,
2. att senast den 30 juni 2003 erlägga 3.800.000 kronor till Svensk Industrilager
AB,
3. att utbetalningen får anslagstäckas i investeringsbudgetens ram för år 2003
såsom blivande exploateringsområde, samt
4. att de löpande kostnader och intäkter som investeringen ger upphov till får
täckas inom tekniska nämndens budgetramar från och med år 2003 varvid
investeringen skall avskrivas med 325 tkr per år tills vidare.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringschefen
Ekonomienheten
Akten
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2002.369.253

§ 110
Uppsägning av tomträtterna för och försäljning av fastigheterna
Grenadjären 4 och 55
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 25 juli 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Grenadjären 4 respektive 55 är belägna på Gräsvik och är de fastigheter som Vodafone f.d. Europolitan har sin verksamhet i. Grenadjären 4 är upplåten med tomträtt till HB Grenadjären 4 och är den första etappen av Vodafones
etablering på Gräsvik. Grenadjären 55 är upplåten med tomträtt till KB Eurohill
och omfattar den senaste större utbyggnaden. Båda bolagen ägs av Nordisk
Renting AB, Stockholm.
Enligt tomträttsavtalen har tomträttshavarna, i detta fall genom Nordisk Renting,
rätt att inom den första avgäldsperioden (10 år) förvärva respektive fastighet till i
avtalen angivna köpeskillingar. Nordisk Renting har inom angiven tid anmält
önskemål att från bolagens sida förvärva Grenadjären 4 respektive Grenadjären 55.
Överenskommelserna innebär dels att respektive tomträtt ömsesidigt sägs upp av
parterna, d.v.s. kommunen och bolagen, för upphörande, samt dels att respektive
fastighet säljs till respektive bolag för i tomträttsavtalen angivna köpeskillingar.
Tomträtterna kommer att upphöra den 31 december 2002 och tillträdet för
förvärven den 1 januari 2003. Kostnaderna för tomträtternas upphörande och
inskrivning av förvärven åvilar bolagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 113, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att enligt överenskommelse säga upp tomträtten för Grenadjären 4 och försälja
fastigheten till HB Grenadjären 4 (916533-7636), c/o Nordisk Renting AB, för
en köpeskilling av 4,5 miljoner kronor,
2. att enligt överenskommelse säga upp tomträtten för Grenadjären 55 och
försälja fastigheten till KB Eurohill (969622-6381), c/o Nordisk Renting AB,
för en köpeskilling av 1,7 miljoner kronor, samt
3. att hänskjuta till budgetberedningen att i tekniska förvaltningens budget för
2003 justera de ekonomiska konsekvenserna av försäljningarna ovan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringschefen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten
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2002.370.251

§ 111
Exploateringsavtal för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun
Över rubricerade område finns ett förslag till detaljplan. Området är tidigare ej
detaljplanelagt. Det ligger i dock i anslutning till den planlagda och bebyggda
delen av Skavkulla. Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 4 juli 2002
lämnat förslag till exploateringsavtal som är upprättat i samråd med berörda
förvaltningar och avdelningar inom kommunen.
Detaljplaneförslaget syftar till att inom området medge uppförande av 12 bostadshus längs en nyanlagd lokalgata. Området är privatägt och byggnationen avses
genomföras som en privat exploatering, varför ett exploateringsavtal som reglerar
utbyggnaden av VA, gata m.m. måste tecknas mellan kommunen och exploatören.
Generellt skall exploatören projektera, utföra och bekosta allmänna anläggningar
såsom VA, lokalgata m.m. samt anskaffa och bekosta allt för exploateringen.
Kommunen har inga kostnader för genomförandet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och
fastighetsägaren till Skavkulla 1:2 gällande exploatering av del av Skavkulla 1:2.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörda sakägare
Ekonomienheten
Akten
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2001.213.214

§ 112
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2002, § 181,
beslutat översända rubricerade detaljplan till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplanen har varit utställd för granskning fr.o.m. den 17 september t.o.m. den
15 oktober 2001.
Området är beläget i Skavkulla i sydvästra delen av Nättraby och omfattar 2,3 ha.
Förslaget ligger öster om den väg som leder till Skavkulla brygga. Planen syftar till
att göra det möjligt att bygga tolv enfamiljsvillor på område som inte tidigare
detaljplanelagts. Där finns möjlighet att skapa en attraktiv boendemiljö, nära natur
och hav samt medverka till att önskad VA-sanering i området möjliggörs. Även
angränsande områden ges möjlighet till VA-sanering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 115, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för del av Skavkulla 1:2 I Nättraby, Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 augusti 2002

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Kommunrevisionens ordförande
Akten

21

2002.368.007

§ 113
Revisionsberättelse samt rapport från granskning av årsredovisning 2001 för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge samt beslut om
ansvarsfrihet
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagor.
Av förbundsmedlemmarnas utsedda revisorer i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten i Karlskrona/Ronneby – Bo Larsson, Karl-Gustaf Johansson,
Birger Trellman och Karl Sundberg.
Kommunfullmäktige i Ronneby har beslutat i ärendet.
Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att
förbundets årsredovisning godkänns.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja direktionen ansvarsfrihet.
_______

29 augusti 2002
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Akten

§ 114
Frågor
1. Jan Lennartsson (m) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om rondeller i
Vedeby- och Verkökryssen.
Gerthie Olsson (s) svarar.
2. Karin Brunsberg (m) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om övergångsställe
på Verkövägen.
Gerthie Olsson (s) svarar.
3. Carl-Göran Svensson (m) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om trägolv på
uteserveringar.
Gerthie Olsson (s) svarar.
4. Claes Bothén (kd) frågar kommunstyrelsens ordförande om vad som gjorts för
att ”trycka” på hos regeringen om full kompensation för barnomsorgsreformen
enligt finansieringsprincipen.
Mats Johansson (s) svarar.
5. Kurt Lindman (v) frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande om
kalhuggningen och bortsprängningen av de stora stenblocken i den så kallade
svarta byn, Gullberna park.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______

29 augusti 2002

Akten

2002.278.611

§ 115
Svar på interpellation om Wämöskolans framtid
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 19 juni 2002, § 81, av Bo Palmgren (c).
Patrik Hansson (s) har den 19 augusti 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Bo Palmgren (c) och Patrik Hansson (s).
_______
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29 augusti 2002

Akten

24

2002.295.100

§ 116
Svar på interpellation om utveckling av välfärden
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 19 juni 2002, § 81, av Kent Lewén (fp).
Mats Johansson (s) har den 27 augusti 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Kent Lewén (fp), Sigurdh R Petersson (m), Mats Johansson (s),
Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Christina Mattisson (s) och Bengt Fröberg
(m).
_______

24 oktober 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002
§ 117

Parentation

§ 118

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 119

Anmälningsärenden

§ 120

Inkomna motioner

§ 121

Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för Karlskrona kommunkoncern

§ 122

Köp av fastigheten Ruthensparre 24, Ronnebygatan 2

§ 123

Begäran om tillstånd till fusion av AB Karlskronafastigheter med AB Karlskronahem

§ 124

Ansvarig nämnd för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

§ 125

Förslag till ändring av fullmäktiges beslut om förbud för motordrivet fordon utanför
Rosenfeldtskolan

§ 126

Exploateringskalkyl för detaljplan avseende Solskenet, Norra Hässlegården

§ 127

Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002

§ 128

Svar på motion om att arbetsgivaravgifterna skall redovisas på de kommunanställdas
lönebesked

§ 129

Svar på motion om detaljplaneändring av markområde på Hästö för äldreboende/särskilt
boende

§ 130

Svar på motion om ökade möjligheter till information och bokning av olika kulturevenemang och andra evenemang med stöd av internet

§ 131

Svar på motion om ökad fysisk aktivitet i skolan

§ 132

Svar på motion om återvinningsstationer

§ 133

Svar på motion om ansökan att Karlskrona kommun blir medlem i Föreningen Sveriges
Ekokommuner

§ 134

Svar på motion om trafiksituationen kring Nättrabyskolan

§ 135

Svar på motion om utformning av utemiljö vid Stortorget

§ 136

Svar på motion om utbyggnad av platser för demensvården

§ 137

Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Östra Torp och Lösens kyrka

§ 138

Frågor

§ 139 Sammanträdets avslutning
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 24 oktober 2002, kl 13.30-16.50

Beslutande

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

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ola Johansson (s) kl 13.30-16.40 §§ 117-137
Peter Johansson (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Margita Landehag (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m) kl 13.30-16.45 §§ 117-138
Jan-Åke Nordin (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Ulf Sennerlin (m)
Karin Brunsberg (m) kl 13.30-16.45 §§ 117-137
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.00 §§ 117-130
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Gösta Georgsson (v)
Kurt Lindman (v)
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
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Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Peterson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän
sekreterare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Gert Olsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Åke Håkansson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Kerstin Boking (s)
Börje Pettersson (s)
Anders Ovander (m)
Björn Abramsson (m)
Harry Svensson (m)
Mats Mårtensson (m)
Tore Zetterqvist (kd) kl 16.10-16.50 §§ 130-139
Ingrid Hermansson (c)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp)
Dan Persson (s)
Erik Karlsson (s) kl 13.30-15.45 §§ 117-130
John-Erik Danerklint (s)
Jesper Magnusson (s)
Torbjörn Haraldsson (m)
kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Carl-Göran Svensson och Sven-Otto Ullnér

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 31 oktober 2002, kl 13,30

3

24 oktober 2002

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§ 117-139
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Birgitta Törnqvist

Justerare

……………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

…………………………………………….
Sven-Otto Ullnér

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 31 oktober 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

4
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§ 117
Parentation
Med anledning av ledamoten Rolf Karlssons bortgång erinrar kommunfullmäktiges
ordförande om hans engagemang och lyser med en stunds stillhet frid över hans
minne.
_______

24 oktober 2002

Berörd nämnd
Akten

2002.23.102

§ 118
Avsägelser
1. Elisabet Peijne (m) har den 27 september 2002 avsagt sig samtliga politiska
uppdrag i Karlskrona kommun.
2. Lennart Cederblad (kd) har den 13 oktober 2002 avsagt sig uppdraget som
ersättare i handikappnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______

6
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Akterna

7

2002.246.214
2002.398.007
2002.260.107

§ 119
Anmälningsärenden
a) Miljö- och byggnadsnämnden har, med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut,
020821, § 220, antagit detaljplan för del av Annebo 8 och Karlskrona 5:11,
Karlskrona kommun
b) Revisionsrapport FB-01 om ny nämndsorganisation och nya förvaltningar
c) BlekingeTrafiken planerar att hålla extra bolagsstämma den 12 december 2002
på förmiddagen. Plats: Landstingssalen, Wämö Center
_______

24 oktober 2002

Akterna

2002.382.740
2002.383.006
2002.400.870
2002.432.840
2002.434.030

§ 120
Inkomna motioner
1. Motion om personlig hemservice för funktionshindrade, av Kent Lewén (fp),
2. Motion om att det finns alltför få småbarnsföräldrar med förtroendeuppdrag
”Skapa ett barnvänligare politikerliv”, av Peter Christensen (c),
3. Motion om underhåll av stenbro över Nättrabyån, av Peter Christensen (c),
4. Motion om att bevara och utveckla Stakholmen som besöksmål, av Rolf
Andersson (s), samt
5. Motion om användning av valstugorna, av Rolf Andersson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

8

24 oktober 2002

9

Äldrenämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

§ 121
Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för Karlskrona kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har den 27 september 2002 lämnat årets delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för kommunen och koncernen jämte en prognos
för årets budgetutfall. Med budget avses i detta sammanhang den av fullmäktige i
maj beslutade kompletteringsbudgeten för år 2002. Med utgångspunkt från
bifogade handlingar har kommunledningsförvaltningen lämnat beslutsförslag.
Äldrenämndens protokoll den 29 maj 2002, § 52, framställan om investeringsmedel för inköp av sängar
Handikappnämndens protokoll den 26 juni 2002, § 35, framställan om utökad
investeringsram för inköp av inventarier
Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2002, § 143, beslutat
1. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2002,
2. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige, samt
3. att ge kommunstyrelsens allmänna utskott i uppdrag att särskilt följa upp
bankgarantin gällande Gullberna KB:s försäljning på Gullberna.
--Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 143 föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja handikappnämnden utökad investeringsram med 500 tkr för inköp
av inventarier i samband med om- och nybyggnad av särskilda boenden,
2. att bevilja äldrenämnden utökad investeringsram med 700 tkr för inköp av
sängar för att ersätta inhyrning på Vedebylund och Furgården, samt
3. att anslagstäckning sker genom en minskad amorteringstakt med nämnda
medel (1 200 tkr).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Kruthusen Företagsfastigheter
Ekonomienheten
Akten

10

2002.329.252

§ 122
Köp av fastigheten Ruthensparre 24, Ronnebygatan 2
Kruthusen Företagsfastigheter AB, har den 5 juli 2002 lämnat en begäran om att få
förvärva rubricerade fastighet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 juli 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag i fyra attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 122, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB investeringstillstånd till förvärv
av fastigheten Ruthensparre 24, uppgående till 19 mkr,
2. att bevilja lån till Kruthusen Företagsfastigheter AB på motsvarande belopp,
19 mkr, att finansieras genom nyupplåning i kommunen med 19 mkr,
3. att uppdra åt Kruthusens Företagsfastigheter AB att återkomma med strategi
för avyttring av fastigheter på Gräsviksområdet före december 2002, samt
4. att uppdra åt tekniska nämnden att avyttra fastigheterna Sjöblad 25-28 m.fl.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp) och
Tommy Olsson (kd) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag attsatserna 1 och 2
samt bifall till attsatserna 3 och 4.
Ingela Gånedahl (mp), Mats Johansson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag .
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsatserna 1 och 2
mot Jan Lennartssons m.fl. avslagsyrkande, och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsatserna 1 och 2 röstar ja, den som vill avslå desamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 34 nej-röster, en som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1 och 2,
voteringsprotokoll bilaga 1.

24 oktober 2002

11

Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 3-4.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB investeringstillstånd till förvärv
av fastigheten Ruthensparre 24, uppgående till 19 mkr,
2. att bevilja lån till Kruthusen Företagsfastigheter AB på motsvarande belopp,
19 mkr, att finansieras genom nyupplåning i kommunen med 19 mkr,
3. att uppdra åt Kruthusens Företagsfastigheter AB att återkomma med strategi
för avyttring av fastigheter på Gräsviksområdet före december 2002, samt
4. att uppdra åt tekniska nämnden att avyttra fastigheterna Sjöblad 25-28 m.fl.
_______

24 oktober 2002

AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten

12

2002.355.107

§ 123
Begäran om tillstånd till fusion av AB Karlskronafastigheter med AB
Karlskronahem
Styrelsen för AB Karlskronahem och AB Karlskronafastigheter begär fullmäktiges
tillstånd att fusionera dotterbolaget AB Karlskronafastigheter med moderbolaget
AB Karlskronahem.
Verksamheten i dotterbolaget AB Karlskronafastigheter har upphört i och med
försäljning av fastigheten Viborg 34. I samband med försäljningen diskuterades
alternativen att dels avyttra fastigheten och därefter fusionera bolaget (med
moderbolaget AB Karlskronahem), dels försälja dotterbolaget med tillhörande
fastighet genom avyttring av aktier.
Efter samråd med revisorerna valdes det första alternativet att avyttra fastigheten
i steg 1. Fusionsplan har därefter tagits fram tillsammans med revisorer.
Fusionsplanen har beslutats vid styrelsemöte den 26 juni 2002.
Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2002, § 123, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka fusionen mellan AB Karlskronafastigheter och AB Karlskronahem.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2002.163.001

§ 124
Ansvarig nämnd för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder
Tekniska nämnden har idag ansvaret för att utreda och bevilja parkeringstillstånd
till personer med rörelsehinder enligt Trafikförordningen (TrF 1998:1276).
Handikappnämnden har ansvaret för huvuddelen av övriga insatser som ges till
personer med funktionshinder. Funktionshindrade personer kan i flertalet kontakter
med kommunen vända sig till denna nämnd.
Remissynpunkter
Tekniska nämnden den 23 april 2002, § 35
Handikappnämnden den 22 maj 2002, § 26
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 juli 2002 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag om överflyttning av ansvaret för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder från tekniska nämnden till handikappnämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 124, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att från och med den 1 januari 2003 överflytta ansvaret för parkeringstillstånd
för personer med rörelsehinder från tekniska nämnden till handikappnämnden,
2. att handikappnämndens reglemente § 1 kompletteras med
”Handikappnämnden har dessutom ansvar för handläggning av
parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder enligt Trafikförordningen
(TrF 1998:1276)”,
3. att genom ramjustering överföra 153 tkr från kommunstyrelsen till
handikappnämnden,
4. att genom ramjustering överföra 26 tkr från tekniska nämnden till
handikappnämnden,
5. att handikappnämnden får täcka merkostnaden för handläggningen inom sin
budgetram.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) och Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

24 oktober 2002
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Günter Dessin (v) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
attsatserna 1-4 och avslag attsats 5 och föreslår att finansiering sker ur kommunstyrelsens reserv.
Proposition
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-4.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 5 mot
Günter Dessins yrkande attsats 5 om ändrad finansiering, och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärd.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill rösta på kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Günter Dessins förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 67 ja-röster mot 3 nej-röster, fyra som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 5, voteringsprotokoll bilaga
2.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att från och med den 1 januari 2003 överflytta ansvaret för parkeringstillstånd
för personer med rörelsehinder från tekniska nämnden till handikappnämnden,
2. att handikappnämndens reglemente § 1 kompletteras med
”Handikappnämnden har dessutom ansvar för handläggning av parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder enligt Trafikförordningen (TrF
1998:1276)”,
3. att genom ramjustering överföra 153 tkr från kommunstyrelsen till
handikappnämnden,
4. att genom ramjustering överföra 26 tkr från tekniska nämnden till
handikappnämnden,
5. att handikappnämnden får täcka merkostnaden för handläggningen inom sin
budgetram.
_______

24 oktober 2002

Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

15

2000.119.510

§ 125
Förslag ändring av fullmäktiges beslut den 20 juni 2001 § 104 om förbud för
motordrivet fordon utanför Rosenfeldtskolan
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2001, § 104, att Södra Smedjegatan
mellan Östra Prinsgatan och Alamedan skulle stängas av för trafik under skoltid.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2002, § 66, lämnat förslag
till ändrade trafikföreskrifter eftersom förbudet för motordrivet fordon utanför
Rosenfeldtskolan inte respekteras. Det sker mycket transporter med direkt anknytning till skolan, ex.vis. skolskjutsfordon av bl.a. rörelsehindrade, varutransporter som mattransporter och servicebilar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 125, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt tekniska nämnden att fastställa lokala trafikföreskrifter i enlighet
med tekniska förvaltningens förslag,
2. att förbudet mot trafik med motordrivet fordon även omfattar mopedtrafik,
samt
3. att uppdra till tekniska förvaltningen att förtydliga skyltningen och med fysiska
arrangemang begränsa framkomligheten på Amiralitetstorgets östra körbanan
delen Alamedan – Östra Prinsgatan.
Bo Palmgren (c) och Percy Blom (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringschefen
Ekonomienheten
Akten

16

2002.397.251

§ 126
Exploateringskalkyl för detaljplan avseende Solskenet, Norra Hässlegården
Tekniska förvaltningen har, genom mark- och exploateringsavdelningen den
11 september 2002, upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade
planförslag. Planen har tagits fram som ett led av att efterfrågan på tomter för
småhusbebyggelse har ökat inom kommunen. Området var tidigare planlagt för
radhusbebyggelse och handel. Planförslaget är antaget och medger 16 tomter,
beläget i östra delen av Norra Hässlegården. Området är i föreliggande plan avsett
för en byggnation med 15 friliggande småhus samt ett område som är avsett för
bostads- och/eller handelsändamål. Marken ägs av kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 127, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att exploatera ovan nämnda område för småhus vid N Hässlegården samt att anslå
erforderliga 3 415 000 kronor för exploateringen att senare täckas av inflytande av
köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Samtliga nämnder
Akten

17

2002.108.004

§ 127
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner. ”En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning”.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas till fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 129, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Personalenheten
Akten

18

2001.448.024

§ 128
Svar på motion om att arbetsgivaravgifterna skall redovisas på de
kommunanställdas lönebesked
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av
Jan Lennartsson (m) och Sigurdh R Petersson (m). Motionärerna föreslår ”att
Karlskrona kommun på alla lönebesked till de anställda, förutom uppgifter om lön
och inbetalad skatt, även skall redovisa arbetsgivaravgifterna, så att arbetsgivarens
totala lönekostnad för den anställde framgår på ett otvetydigt sätt och så att därmed
också framgår hur mycket den anställde avstår i löneutrymme”.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 april 2002 besvarat
motionen samt föreslagit fullmäktige att avslå densamma. Bland annat skriver
kommunledningsförvaltningen att vid lönesättning sker ingen diskussion om de
sociala avgifternas storlek utifrån att det är ett särskilt löneutrymme. De sociala
avgifterna är fastställda av centrala myndigheter och i avtal och är en avgift för
arbetsgivaren för de försäkringstaganden, pensionsåtaganden etc som måste finnas
för arbetet. Skatten däremot är ett betalningsansvar för den enskilde vilket slutligt
regleras i den årliga självdeklarationen. Av den anledningen redovisas
skatteavdraget på lönebeskedet och inte de sociala avgifterna.
Kommunledningsförvaltningen ser därför ur arbetsgivarens synvinkel, ingen
anledning till att redovisa de sociala avgifterna på lönebeskedet. Information om de
sociala avgifternas storlek lämnas årligen till förvaltningarna. Denna information
kommer även att finnas i Loggen (intranätet) för att öka tillgängligheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 130, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) och Claes Bothén (kd) yrkar bifall till motionen samt som
tilläggsyrkande att införandet sker i samband med uppdatering.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på
Sigurdh R Peterssons m fl yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Sigurdh R
Peterssons yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

24 oktober 2002
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 34 nej-röster och en frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 3.
Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionen.
_______

24 oktober 2002

Äldrenämnden
Akten

20

2001.500.210

§ 129
Svar på motion om detaljplaneändring av markområde på Hästö för
äldreboende/särskilt boende
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176,
av Mats Lindbom (c). Motionären föreslår då Hästövarvet nu är avvecklat och
marken inte kommer att efterfrågas för båtvarv, att fullmäktige ger berörda
nämnder i uppdrag att omgående undersöka möjligheten att etablera ett äldreboende och inleda nödvändig detaljplaneändring.
Äldrenämnden har den 27 mars 2002, § 23, avslagit motionen. Nämnden har ett
om- och utbyggnadsprogram och behov härutöver föreligger ej på kort sikt. Sedan
tidigare har vissa objekt blivit försenade och att i detta läge väga in fler alternativ
innebär en risk att processen ytterligare försenas. Ett äldreboende på södra delen av
Hästö bedöms mindre lämpligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 131, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Bo Palmgren (c), Kent Lewén (fp) och Sven-Otto Ullnér (m)
yrkar bifall till motionen.
Gerthie Olsson (s), Jan Lennartsson (m), Günter Dessin (v) och Jan-Åke Nordin
(m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Lindboms
m fl yrkande om bifall till motionen, och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Mats Lindboms m fl yrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 48 ja-röster mot 18 nej-röster, sju som avstår och två
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 4.

24 oktober 2002

Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionen.
_______
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Kulturnämnden
Akten

22

2001.543.005

§ 130
Svar på motion om ökade möjligheter till information och bokning av olika
kulturevenemang och andra evenemang med stöd av internet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Günter Dessin (v). Motionären föreslår bl.a. att Karlskrona kommun utvecklar
hemsidans information om evenemang på svenska och engelska samt kopplar
möjligheter till bokning via internet m.m.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2002, § 22, lämnat yttrande.
Nämnden påpekar att motionärens förslag till system, som bland annat finns i
Kalmar, är en lyckad satsning för dem. För att fungera måste ett informations- och
bokningssystem enligt föreslagen modell utarbetas och drivas i samarbete med den
lokala pressen och f.n. saknas tillräckligt intresse. Kulturförvaltningen har utökat
sitt samarbete med Turistbyrån och i samband med ombyggnaden av konserthusteatern kommer ett nytt webb-baserat bokningssystem att introduceras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 132, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Günter Dessin (v) och Mats Mårtensson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

23

2001.544.610

§ 131
Svar på motion om ökad fysisk aktivitet i skolan
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår fullmäktige
1. att låta barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden utreda möjligheten att på ett kreativt sätt öka den schemalagda fysiska aktiviteten samt
2. att inför arbetet med kommande skolplan lägga särskild vikt vid att öka
antalet idrottstimmar.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 24 april 2002, § 33, uppgett
att det pågår olika insatser för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga.
Det arbete som pågår i många rektorsområden är i linje med motionens intentioner
och med ungdomsrådets remissvar.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 29 maj 2002, § 47, lämnat yttrande
och uppger att antalet idrottstimmar, för alla elever som har obligatoriska A-kursen
i idrott, har utökats från 80 timmar år 2000 till 100 timmar år 2002. Utbildningsförvaltningen kommer, i samråd med gymnasieskolornas rektorer, att ta upp en
diskussion för att se på vilka andra sätt man kan stimulera till fysisk aktivitet bland
eleverna, också i andra sammanhang.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 september 2002
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 135, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att motionens attsats ett är besvarad enligt ovan, samt
2. att bifalla motionens attsats två: att inför arbetet med kommande skolplan
lägga särskild vikt vid att öka antalet idrottstimmar.
Jan Johansson (kd), Jan-Olof Petersson (fp), Mats Lindbom (c), Ingegerd Holm (s),
Ingela Gånedahl (mp), Patrik Hansson (s), Harry R Svensson (m), Jan Lennartsson
(m) och Claes Bothén (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att motionens attsats ett är besvarad enligt ovan, samt
2. att bifalla motionens attsats två: att inför arbetet med kommande skolplan
lägga särskild vikt vid att öka antalet idrottstimmar.
_______

24 oktober 2002

Affärsverken Karlskrona AB
Akten

24

2001.249.455

§ 132
Svar på motion om återvinningsstationer
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2001, § 74, av Patrik
Hansson (s). Motionären föreslår att återvinningsstationen nedanför Hässlegården
dimensioneras för det aktuella behovet, samt att återvinningsstationerna nedanför
Hässlegården och i Torskors förses med någon form av avskärming och belysning.
Affärsverken Karlskrona AB, genom VD Jan Svensson, har den 12 september
2002 lämnat yttrande och beslutsförslag. Affärsverkschefen inleder med att redogöra för bakgrunden till syftet med stationerna. Affärsverken ansvarar för återvinningsstationen i Hässlegården och skall se till att containrarna räcker till och
töms efter behov. Affärsverken skall hålla rent runt stationerna. Bolaget har undersökt möjligheten att flytta återvinningsstationen upp inom området men detta har
av olika anledningar inte gått.
Under hösten 2002 kommer Affärsverken att åtgärda stationen genom att sätta upp
belysning, hårdgöra ytan och se till att tömningsintervallerna blir av den omfattningen att inte överfyllnad sker. Med dessa åtgärder och med information till de
boende om användningssättet hoppas Affärsverken kunna bidra till en renare miljö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

25

2002.72.409

§ 133
Svar på motion om ansökan att Karlskrona kommun blir medlem i
Föreningen Sveriges Ekokommuner
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Mats
Lindbom (c). Motionären föreslår att Karlskrona kommun skall ansöka om att bli
medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 21 augusti 2002, § 225,
lämnat yttrande och tillstyrkt motionen. Nämnden uppger bland annat att för
närvarande är 60 kommuner medlemmar i Sekom som bildades 1994. En målsättning är att landets samtliga kommuner skall ansluta sig och arbeta enligt kretsloppsprincipen.
Att kalla sig Ekokommun är att ge tydliga signaler om vikten av en hållbar
utveckling till alla aktörer inom kommunen, och kommunen tar på sig ansvaret att
föregå med gott exempel. Karlskrona kommun har i både miljöpolicy, miljöplan
och Agenda21-dokument antagit dessa riktlinjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Tekniska nämnden
Akten

26

2001.542.510

§ 134
Svar på motion om trafiksituationen kring Nättrabyskolan
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Peter Christensen (c). Motionären yrkar att trafiksituationen kring Nättrabyskolan
åtgärdas snarast och att man därvid bör samråda med personal och föräldrar för att
få fram bra förslag till lösningar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2002, § 64, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden hänvisar till de förslag som tekniska
förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, rektorer och föräldrarepresentanter nu enats om som lämpliga lösningar.
Det finns åtgärder som kan vidtas på kort sikt och som innebär att nuvarande
bussangöring framför skolan förbättras, att passagen över Fredriksdalsvägen från
Skolvägen säkerställs samt att åtgärder vidtages på befintlig väg in till parkering på
skolgården. Dessa lösningar kan utföras så snart parterna är eniga. Medel finns till
detta i barn- och ungdomsförvaltningens och tekniska förvaltningens budgetramar.
En lösning på längre sikt innebär att buss- och bilangöring flyttas ut till en ny
vändslinga intill Idrottsvägen. denna lösning kräver dock att barn- och ungdomsförvaltningen erhåller särskilda budgetmedel härför.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 138, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad genom ovan föreslagna åtgärder.
Ingrid Hermansson (c) och Percy Blom (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses besvarad genom ovan föreslagna åtgärder.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

27

2001.216.311

§ 135
Svar på motion om utformning av utemiljö vid Stortorget
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2001, § 74, av Kent
Lewén (fp). Motionären hemställer att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast
lägga fram ett förslag på hur man kan utforma en trivsam uteplats med bänkar och
blomsterarrangemang i syfte att skapa en ny rekreationspalts på Ristorgsbacken.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 april 2002, § 110,
lämnat yttrande.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2002, § 63, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Nämnderna hänvisar bl.a. till att utformningen av Ristorgsbacken planeras inom
ramen för översiktsplanen och det kommande stadsmiljöprogram för Trossö som
fullmäktige beslutat om.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 139, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Ingela Gånedahl (mp), Jan Lennartsson (m), Jan-Olof Petersson
(fp) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till motionen.
Gerthie Olsson (s), Percy Blom (s) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Kent Lewéns m.
fl. yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Folkpartiet Liberalernas och Miljöpartiet De Grönas ledamöter reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att motionen därmed är besvarad.
_______

24 oktober 2002

Äldrenämnden
Akten

28

2002.233.734

§ 136
Svar på motion om utbyggnad av platser för demensvården
Motionen ställdes den 23 maj 2002, § 64, av Holger Olsson (c). Motionären anser
att det på varje ort där särskilda boenden finns eller planeras, även skall finnas
demens- och avlastningsplatser. Motionären pekar på vikten av att den drabbade
kan få vistas och vårdas på sin hemort. Även för anhöriga är det viktigt med
närheten för att underlätta besök.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 4 september 2002, § 75, lämnat yttrande
och nämnden bejakar närhetsprincipen såtillvida att enskilda med rätt till plats vid
särskilt boende har rätt till ”inom geografiskt område med rätt inriktning”. Detta är
utöver lagen som endast ger rätten inom kommunen som helhet.
Nämnden hänvisar bland annat till att vid all om- och utbyggnad görs rent allmänt
en bedömning om det finns behov av och underlag för att skapa speciella resurser
för t.ex. dementa. Exempel är Hammarbygården, Elineberg, Mogården m.fl. som
har särskilda demensavdelningar. Gruppboenden för med behandlingsinriktning
finns, förutom i centralorten i Jämjö, Nättraby, Rödeby och Lyckeby. För korttidsboenden och avlastning för dementa finns Oasen och en enhet för korttidsvård
Gläntan. Dessutom finns särskilda resurser för dagverksamhet, Utöver de två
befintliga dagverksamheterna planeras ytterligare en dagverksamhet för främst
östra kommundelen. Denna kommer att prövas i samband med budget 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 140, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Holger Olsson (c) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Tekniska nämnden
Akten

29

2001.423.312

§ 137
Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Östra Torp och Lösens kyrka
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av
Claes Bothén (kd). Motionären föreslår att kommunen skall anlägga rubricerade
cykelväg.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande den 26 mars 2002, § 28, uppgett att den
föreslagna cykelvägen finns upptagen i tekniska förvaltningens förslag till
investeringsplan 2003-2004. Angiven kostnad och tidplan för genomförande
kommer att revideras i samband med budgetarbetet för 2003 med hänsyn till de
budgetramar som kommer att beviljas tekniska nämnden, varvid även rubricerade
projekt kommer att beröras. Förslaget omfattar endast den del som berör
kommunalt vägnät.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 141, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen om ny gång/cykelväg Östra Torp – Lösens kyrka skall anses
besvarad.
Claes Bothén (kd) och Percy Blom (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

30

§ 138
Frågor
Mats Lindbom (c) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande om upprop mot
det förslag om ensidigt torskfiskestopp som blivit en följd av regeringsförhandlingarna.
Mats Johansson (s) svarar.
_______

24 oktober 2002
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§ 139
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar, för presidiets räkning, för de erfarenhet och det goda
samarbete som varit i fullmäktige under den gångna mandatperioden.
Sigurdh R Petersson får sista ordet vid dagens sammanträdet. Efter sjutton år i
fullmäktige lämnar han nu den kommunala politiken och berättar lite om förändringar från tiden som ledamot, kommunstyrelsens ordförande och som oppositionsråd. Karlskrona har utvecklats mycket under de senaste åren, Petersson tackar för
många härliga debatter särskilt med Mats Johansson, och gläds åt de bästa minnena
som är från utvecklingen kring Baltikum. Skickar hälsningar till den nya fullmäktigegruppen, med önskan om att den blir lika framgångsrik som den nuvarande
varit.
_______

7 november 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2002
§ 140

Sammanträdets öppnande

§ 141

Anmälningsärenden

§ 142

Avsägelser

§ 143

Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande

§ 144

Val av valberedning

§ 145

Beslut om mandattid för kommunstyrelsen

§ 146

Val av kommunstyrelse

§ 147

Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande

§ 148

Regler för ersättare

§ 149 Val av kommunalråd
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 7 november 2002, kl 13.30-14.00

Beslutande

Ålderspresident
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-13.45 §§ 140-143
Magnus Johansson (s) kl 13.45-14.00 §§ 144-149
Börje Nilsson (s) kl 13.45-14.00 §§ 144-149
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.45-14.00 §§ 144-149
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Börje Nilsson (s) kl 13.30-13.45 §§ 140-143
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s) kl 13.30-13.45 §§ 140-143
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
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Urban Sylvan (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Siv Brorsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Anders Ovander (m)
Eva Ottosson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Inger Fölster (fp)
Valdi Ivancic (fp)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Niklas Olsson (s)
Rosita Persson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Margita Landehag (s)
Cecilia Eklund (s)
Karl-Gustaf Johansson (m)
John Dagnevik (m)
Eva Abramsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
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Eva Röder (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)
Andreas Reinholdsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Tjänstemän
Sekreterare

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Sonja Andersson och Rune Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
torsdagen den 14 november 2002, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………… §§ 140-149
Laila Karlsson

Ordförande/
…………………………………………… §§ 140-143
Ålderspresident Gunilla Ekelöf
Ordförande

……………………………………………. §§ 144-149
Magnus Johansson

Justerare

…………………………………………….. §§ 140-149
Sonja Andersson

Justerare

…………………………………………….. §§ 140-149
Rune Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 14 november 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………………..
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§ 140
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnas av ålderspresident Gunilla Ekelöf:
”Det är en stor ära för mig att, som ålderspresident, få öppna det första sammanträdet
under denna mandatperioden i Karlskrona kommunfullmäktige.
Jag hälsar er alla välkomna och vänder mig då särskilt till er ledamöter som är nyvalda till denna församling. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ. Förtroendeuppdraget är det finaste man kan få i kommunen och medför ett
stort ansvar på många plan för bl.a.
Demokratins utveckling
Kommunens ekonomi
Förvaltning av kommunens gemensamma egendom
Utveckling av kommunens arbetsmarknad
De senaste åren har denna församling utvecklats och blivit ett forum för klokskap,
tolerans och öppenhet. Många svåra beslut ska fattas under de kommande åren, och
jag hoppas att fullmäktige, även i framtiden, ska präglas av humor och humör, av bra
debatter, väl genomtänkta förslag, respekt för olika uppfattningar och en gemensam
grund om alla människors lika värde.
Tillsammans måste vi ta ansvar för att kommunen utvecklas i positiv riktning, så att
kommande generationer får bo och verka i en trygg kommun, där jobb och
rekreation blir något utöver vad andra kommuner kan erbjuda. Låt oss tillsammans
och i samförstånd söka breda lösningar i de frågor som är svåra att hantera, och
bygga en framtidskommun som präglas av respekt för de människor som bor och
vistas här.
Med dessa ord förklarar jag detta första sammanträde med den nya fullmäktigeförsamlingen för öppnat.”
_______
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Akterna

6

2002.23.102

§ 141
Anmälningsärenden
1. Länsstyrelsens protokoll om slutlig röstsammanräkning för kommunfullmäktigeval den 17-20 september 2002 anmäls och läggs till handlingarna, samt
2. Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden år 2003 har sänts ut.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

7

2002.23.102

§ 142
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Elisabet Peijne (m) har den 7 november 2002 avsagt sig uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelsen.
_______
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De valda
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

8

2002.23.102

§ 143
Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Mats Johansson (s) yrkar att Magnus Johansson (s) utses till ordförande och att Börje
Nilsson (s) utses som 1:e vice ordförande.
Kent Lewén (fp) yrkar att Gunilla Ekelöf (fp) utses till 2:e vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
Det antecknas till protokollet att Gunilla Ekelöf önskar ordförande Magnus
Johansson lycka till och överlämnar ordförandeklubban.
Det antecknas vidare till protokollet att Magnus Johansson tackar - på presidiets
vägnar – fullmäktige för förtroendet.
_______
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De valda
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

9

2002.23.102

§ 144
Val av valberedning
Mats Johansson (s) yrkar dels att Claes-Urban Persson utses till ordförande, dels att
Sonja Andersson (s) och Anders Persson (s) utses till ledamöter, samt att Nadzija
Medic (s) och André Gustavsson (s) utses till ersättare.
Kent Lewén (fp) yrkar för de borgerliga blocket, dels att Hans-Göran Håkansson (fp)
utses till ledamot och tillika vice ordförande, dels att Birgitta Ståhl (m) och Jörgen
Johansson (c) utses till ledamöter och att Mikael Andersson (fp), Carl-Göran
Svensson (m) och Jan Johansson (kd) utses till ersättare.
Günter Dessin (v) yrkar att Per-Axel Persson (v) utses till ledamot.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

10

2002.23.102

§ 145
Beslut om mandattid för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 10 oktober 2002 föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att kommunstyrelsens mandattid skall räknas från kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2002 tills val av kommunstyrelse förrättas nästa gång, dock
längst till och med den 31 december 2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Akten

11

2002.23.102

§ 146
Val av kommunstyrelse
Valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) föreslår att fullmäktige
beslutar utse följande till kommunstyrelsen
Ledamöter
Mats Johansson (s), Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Magnus Johansson
(s), Ann-Charlotte Svensson (s), Börje Nilsson (s), Lisbeth Petersson (s), Kent
Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Birgitta Ståhl (m),
Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson
(mp).
Ersättare
Tore Arnström (s), Ingrid Trossmark (s), Bo Andersson (s), Ewa Lengstedt (s), Rolf
Andersson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Patrik Enstedt (s), Annicka Engblom (m),
Carl-Göran Svensson (m), Jan-Olof Petersson (fp), Mikael Andersson (fp), Jan
Johansson (kd), Maria Persson (c), Ulf Hansson (v) och Katrina af Wetterstedt (mp).
Kommunfullmäktige beslutar
Att utse kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i enlighet med ovanstående
förslag.
_______
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De valda
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

12

2002.23.102

§ 147
Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) föreslår Mats Johansson (s)
som ordförande, Christina Mattisson (s) som 1:e vice ordförande och Kent Lewén
(fp) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Det antecknas till protokollet att Mats Johansson framför sitt, presidiets och ledamöternas tack för förtroendet. Johansson säger bland annat att det är en spännande
politisk period med turbulens, med Östersjöländernas ingång i EU m.m. Det är en
spännande utveckling på gång inom barnomsorg och skola, utveckling av demokratin är alltid ett aktuellt ämne och vi måste ständigt återta demokratin. Det är en
förmån att som politiker få visa och arbeta för humanitet och integration.
_______
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Samtliga nämnder och styrelser
Kommunala uppdrag
Akten

§ 148
Regler för ersättare
De politiska partierna har enats om följande regler för ersättares tjänstgöring i nämnd
eller styrelse under mandatperioden.
För ledamot tillhörande

inkallas ersättare i följande ordning_____

S

S

V

MP

V

V

S

MP

MP

MP

S

V

M

M

Fp

Kd

C

Fp

Fp

M

Kd

C

Kd

Kd

M

Fp

C

C

C

M

Fp

Kd

Inom partigruppen inträder ersättare i den ordning de upptagits i valförrättningsprotokollet. Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 10 oktober 2002
lämnat beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att redovisade förslag till regler skall gälla under innevarande mandatperiod.
_______
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De valda
Samtliga nämnder, styrelser och bolag
Löneadministrationen
Kommunala uppdrag
Akten

14

2002.23.102

§ 149
Val av kommunalråd
Valberedningens ordförande föreslår för socialdemokraterna att Mats Johansson,
Gerthie Olsson och Christina Mattisson utses till kommunalråd.
Gunilla Ekelöf föreslår att Kent Lewén (fp) utses till kommunaloppositionsråd.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen.
_______
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1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2002
§ 150

Sammanträdet inleds med avtackningar

§ 151

Ny ledamot och ersättare i fullmäktige

§ 152

Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till Svenska
Kommunförbundets kongress

§ 153

Anmälningsärenden

§ 154

Inkomna motioner

§ 155

Kommunens skattesats samt vissa avgifter för år 2003

§ 156

Ny finanspolicy för AB Karlskronahem

§ 157

Investeringstillstånd för fortsatt förskoleutbyggnad

§ 158

Ändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnd m.m.

§ 159

Förändringar av bolagsordning för Karlskrona Moderbolag AB m.fl.

§ 160

Införande av introduktionsersättning som försörjningsstöd till flyktingar samt tillägg i
socialnämndens reglemente

§ 161

Yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan och ekonomiska ramar
för åren 2003-2006

§ 162

Frågor

§ 163

Försäljning av Sturkö Camping

§ 164

Försäljningsstrategi för fastighetsbolaget Gullberna KB

§ 165

Svar på motion om utökning av omklädningsrum inkl duschar vid Nättraby GoIF:s
idrottsplats

§ 166

Svar på två motioner om Karlskrona som GMO-fri kommun

§ 167

Svar på motion om stöd till föräldrar med utländsk bakgrund

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 november 2002, kl 13.30-17.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Magnus Johansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-17.05 §§ 150-164
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Birgitta Ståhl (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-15.35 §§ 150-del av 160
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
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Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd) kl 13.30-15.20 §§ 150-159
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl 13.30-15.45 §§ 105-del av160
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Siv Brorsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 13.30-16.30 §§ 150-160
Rosita Persson (s)
Margita Landehag (s)
Gert Olsson (s) kl 16.30-17.15 §§ 161-167
Niklas Olsson (s) kl 17.05-17.15 §§ 165-167
Lars-Göran Forss (m)
Anders Ovander (m) kl 15.30-17.15 §§ 161-167
Inger Fölster (fp)
Valdi Ivancic (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Andreas Reinholdson (kd) kl 15.20-17.15 §§ 160-167
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Niklas Olsson (s) kl 13.30-17.05
John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Gert Olsson (s) kl 13.30-16.30
Birger Wernersson (s) kl 13.30-15.00
Anders Ovander (m) kl 13.30-16.30
John Dagnevik (m)
Eva Abramsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Lennart Hansson (c)
Andreas Reinholdson (kd) kl 13.30-15.20
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Lennart Svantesson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd) kl 13.30-15.00
Tjänstemän
Sekreterare

Kommunchef Lisbeth Sager
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Markus Alexandersson och Mikael Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 6 december 2002, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………. §§ 150-167
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………
Magnus Johansson

Justerare

……………………………………….
Markus Alexandersson

Justerare

……………………………………….
Mikael Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 december 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………………
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§ 150
Sammanträdet inleds med avtackningar
Kommunfullmäktiges ordförande Magnus Johansson (s) framför fullmäktiges tack
och överlämnar gåvor till under förra mandatperioden avgående ledamöter och
ersättare.
Följande ledamöter har varit med i kommunfullmäktige mer än 20 år och avtackas
med stora gåvan, blommor och sköld: Thor Widell (ej närvarande), Bengt Grönblad
(ej närvarande), samt Birgit Hansson, Kurt Lindman och Björn Fries.
Följande ledamöter och ersättare är närvarande och avtackas med sköld och
blommor: Rolf Andersson, Kerstin Boking, Peter Christensen, Kerstin Ekberg
Söderbom, Inge-Britt Elfner, Ingela Gånedahl, Ewa Hansson, Torbjörn Haraldsson,
Kjell Johansson, Bo Jönsson, Håkan Lagergren, Sylva Lilja, Seved Lindén, Mats
Mårtensson, Christina Olausson, Holger Olsson, Bo Palmgren, Dan Persson, Börje
Pettersson, Göran Pettersson, Ulf Sennerlin, Emma Swahn-Nilsson, Harry Svensson,
Sven-Otto Ullnér och Sven-Olof Öjhage.
Björn Fries framför ledamöternas tack till fullmäktige.
-Därefter tackar ordförande Patrik Hansson och Birgitta Törnqvist som varit
fullmäktiges ordförande under en mandatperiod var och överlämnar en gåva.
Patrik Hansson och Birgitta Törnqvist, som fortfarande är ledamöter i fullmäktige,
tackar för presenten.
_______

28 november 2002

Akten

2002.23.102

§ 151
Ny ledamot och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen Blekinge län har den 25 november 2002 utsett Eva Ottosson till
ny ledamot och Bengt Fröberg till ny ersättare för moderata samlingspartiet.
Ordföranden hälsar dem välkommen till fullmäktige.
_______
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Samtliga nämnder
De valda
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

7

2002.23.102

§ 152
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till
Svenska Kommunförbundets kongress
Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till nämnder och
styrelser. Förslaget har sänts ut med fullmäktiges handlingar.
Val av barn- och ungdomsnämndens presidium:
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar att förslag till val som 1:e vice ordförande i barn- och
ungdomsnämnden skall återremitteras till valberedningen för att utse annan än
Markus Alexandersson (s).
Mats Johansson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till valberedningens förslag och
avslag till Jomshofs yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras.
Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. Därefter utser fullmäktige
Markus Alexandersson (s) till 1:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.
Val av utbildningsnämndens presidium:
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar att förslag till val som 1:e vice ordförande i
utbildningsnämnden skall återremitteras till valberedningen för att utse annan än
Ann-Louise Rosell (s).
Mats Johansson (s), Claes Bothén (kd), Kent Lewén (fp) och Ann-Louise Trulsson
(m) yrkar bifall till valberedningens förslag och avslag till Jomshofs yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras.
Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. Därefter utser fullmäktige AnnLouise Rosell (s) till 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
- Kommunfullmäktige beslutar
Att från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2006 utse
ledamöter och ersättare i nämnder och bolag enligt protokollsbilaga 1.
_______
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Kommunfullmäktige förrättar sluten omröstning för val till Svenska Kommunförbundets kongress. Valsedlarna sänds till Kommunförbundets valnämnd för
sammanräkning.
_______
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Akterna

§ 153
Anmälningsärenden
a. Revisionen 020902, granskning av kommunens miljöstyrning
b. Kommunförbundet Skånes inbjudan till planerings- och dialogträffar om
utbildning av förtroendevalda inför den nya mandatperioden, den 4-5 december
2002
c. Revisionen 021025 granskningsrapport om enkätundersökning av kommunens
budgetprocess
d. Revisionen 021025 granskningsrapport om bisysslor
e. Revisionen 021025 granskningsrapport om bredband i skärgården
f. Revisionen 021025 om granskning av upphandling om målningsarbeten
g. Tekniska förvaltningens svar till revisionen 021107 om upphandling av
målningsarbeten
h. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 021018 om att inte förklara banvallssträckan
över Ådalen samt Stenvalvsbron över Åbyån på fastigheten Jämjö 3:4 i Jämjö
samhälle för byggnadsminne
_______
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Akterna

10

2002.459.020
2002.481.510
2002.485.840

§ 154
Inkomna motioner
1. Motion om skattefri tandvård för kommunalt anställda i Karlskrona kommun, av
Ingrid Hermansson (c),
2. Motion om offensiv trafiksäkerhet, av Ingrid Hermansson (c), samt
3. Motion om utsiktstorn på Bryggareberget, av Eva-Britt Dahlström (s).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Samtliga nämnder och styrelser
Skattemyndigheten
Ekonomienheten
Akten
§ 155
Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 oktober 2002 lämnat
beslutsförslag vad gäller kommunens skattesats samt vissa avgifter för år 2003.
Budgetberedningen föreslår att kommunens skattesats för år 2003 fastställs till
oförändrat 21.19 %.
Kommunfullmäktige har till berörda nämnder delegerat rätten att besluta om sådana
avgiftsförändringar som är en anpassning till allmän prisutveckling och som inte
berör själva taxekonstruktionen. Ett undantag från denna regel gäller vatten- och
avloppstaxan som inför varje nytt budgetår skall fastställas av fullmäktige.
Fullmäktige skall även fastställa förslaget till renhållningstaxa.
I samband med beslut om införande av maxtaxa inom barnomsorgen antogs förslag
om avgiftsreducering avseende allmän förskola. Barn- och ungdomsnämnden har
tagit fram tre förslag till avgiftsreducering och föreslår att förslag två genomförs,
vilket innebär att samtliga berörda barns avgift reduceras med 30 % (september-maj)
och medför att intäkter om ca 2 mkr bortfaller. Barn- och ungdomsnämnden
förutsätter att de erhåller kompensation för intäktsbortfall från och med budgeten
2003, finansierat av medel i kommunstyrelsens s.k. säkerhetsmarginal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 148, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i fyra attsatser.
Jan-Åke Nordin (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa kommunen utdebitering för år 2003 till oförändrat 21,19 %,
2. att godkänna bifogat förslag till vatten- och avloppstaxa år 2003,
3. att godkänna bifogat förslag till renhållningstaxa för år 2003 (benämnt
”kompletterat förslag till renhållningstaxa 2003 med anledning av förslag om
höjd avfallsskatt från 360 kr/ton till 462,50 kr/ton (daterat 16 oktober 2002)”,
samt
4. att godkänna barn- och ungdomsnämndens förslag om att avgiften för barn i
allmän förskola skall reduceras med 30 % av avgiften och att avgiftsreducering,
motsvarande reduceringen för allmän förskola, även skall göras för fyra- och
femåringar i familjedaghem som ej deltar i allmän förskoleverksamhet.
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AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten

12

2002.410.107

§ 156
Ny finanspolicy för AB Karlskronahem
AB Karlskronahems styrelse har den 25 september 2002 översänt ny finanspolicy för
godkännande av fullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 oktober 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Finanspolicyn för AB Karlskronahem är framtagen i
samråd med kommunledningsförvaltningen och överensstämmer därmed med den
finanspolicy som gäller för Karlskrona kommun. Policyn bygger också på det
faktum att företagets kreditvärdighet bygger på kommunens kreditvärdighet. Av
denna anledning skall kommunens finansfunktion även fungera som ”koncern-bank”
åt Karlskronahem. Tidigare begränsning att kommunen endast kan stå för 40 % av
utlåningen till Karlskronahem är borttagen.
Som framgår av policyn skall den genomsnittliga räntebindningstiden vara lägst två
år. Kommunstyrelsen skall dock kunna nedsätta räntebindningstiden till lägst ett år
efter begäran av företagets styrelse.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 149, för egen
del beslutat
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att kunna nedsätta
räntebindningstiden till lägst ett år.
-Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 149,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att godkänna bifogade finanspolicy för AB Karlskronahem.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2002.313.611

§ 157
Investeringstillstånd för fortsatt förskoleutbyggnad
Barn- och ungdomsnämndens har den 23 september 2002, § 69, inkommit med
begäran om förhandsbeslut avseende fortsatt förskoleutbyggnad.
Tekniska nämnden har den 23 september 2002, § 71, föreslagit fullmäktige besluta
om anslagsframställan och ge investeringstillstånd för förskolelokaler.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 oktober 2002 framhållit att
det f.n. finns en investeringsbudget framtagen inom den ram som avskrivningarna
anger för år 2003. I den delram som finns för förskolelokaler (14,3 mkr) föreslås nu
att 11,8 mkr tas i anspråk.
Med anledning av de målsättningar som finns för att begränsa att kommunen gör alla
investeringar i egen regi, vill kommunledningsförvaltningen efter samråd med
tekniska förvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen, att alternativet ”hyrköp” prövas på investeringen i Rödeby och på Hasslö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 150, för egen
del beslutat
att delegera till allmänna utskottet att fatta beslut om ”hyr-köp” i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
-Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 150,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för uppförande av förskolelokaler enligt tekniska förvaltningens förslag anslå
11,8 mkr ur den i budget 2003 föreslagna investeringsreserven för
förskolelokaler om 14,3 mkr,
2. att för ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök vid Hasslö skola anslå
1 mkr ur de i budget 2003 föreslagna investeringsreserven för skollokaler om 1,5
mkr,
3. att meddela omedelbart investeringstillstånd för de i tekniska förvaltningens
skrivelse angivna investeringsprojekten, samt
4. att kommunstyrelsen får besluta om att delar av investeringsprojekten genomförs
som ”hyr-köp”.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2002.486.003

§ 158
Ändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnd m.m.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 oktober 2002, med
utgångspunkt från föda partiöverläggningar, lämnat beslutsförslag. Nämnder och
styrelser kommer att ha oförändrat antal ledamöter och ersättare, förutom
handikappnämnden som skall ha 13 ledamöter och 11 ersättare i stället för 11
ledamöter och nio ersättare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att handikappnämnden skall bestå av 13 ledamöter och 11 ersättare,
2. att i nämnd där ett kommunalråd innehar ordförandeskapet överförs det
ordförandearvode som skulle utgå, till kommunstyrelsen för finansiering av
kostnadsökning och
3. att handikappnämnden arbetar fram och genomför nödvändiga tillägg och
ändringar i sin arbetsordning och i sitt reglemente.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga bolag
Kommunal författningssamling
VD Karlskrona Moderbolag
Akten

15

2002.487.107

§ 159
Förändringar av bolagsordning för Karlskrona Moderbolag AB m.fl.
Med anledning av förändringar i kommunallagen samt behov av förändrad tidpunkt
för tillsättande av styrelser för kommunens bolag föreslås förändring av bolagsordningarna för kommunens helägda aktiebolag.
I kommunallagen kap 3 (p.3 § 17) har den ändringen gjorts, att fullmäktige i ett
bolag där samtliga aktier innehas, skall se till att fullmäktige får ta ställning innan
sådana beslut som är av principiell karaktär eller annars av större vikt fattas.
Lagändringen skall ses om en åtgärd för att stärka kommunfullmäktiges ställning.
Tidigare angavs att fullmäktige skulle få yttra sig innan sådana beslut fattades.
Förändringen i kommunallagen trädde i kraft första juli 2002.
Samtidigt revideras bolagsordningarna avseende punkten styrelse. Förändring i
styrelse kan enligt nuvarande bolagsordningar endast ske vid ordinarie
bolagsstämma. I revidering föreslås skrivning av bolagsstämma och medger således
förändring av styrelse vid extra bolagsstämma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att godkänna reviderade bolagsordningar för följande bolag: AB Karlskrona
Moderbolag, AB Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona AB, Affärsverken Energi
AB, Kruthusen Företagsfastigheter AB, Karlskrona Stuveri AB och Karlskrona
Fryshus AB.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten

16

2002.220.130

§ 160
Införande av introduktionsersättning som försörjningsstöd till flyktingar samt
tillägg i socialnämndens reglemente
Socialnämnden har den 25 mars 2002, § 32, beslutat att hemställa hos fullmäktige
om att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som
mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet, samt att socialnämnden i sitt reglemente ges ansvar för handläggning av introduktionen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 oktober 2002 lämnat
beslutsförslag samt uppgett att introduktionsersättning förväntas vara ett sätt att
påskynda introduktionen. Enbart införande av ett nytt försörjningssystem medför
inte att kvalitén på introduktionen förbättras. Till detta måste kopplas en väl
fungerande svenskundervisning, liksom bra praktikmöjligheter och en även i övrigt
väl fungerande introduktion.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 153, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som
mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet,
2. att socialnämnden ges i uppdrag att arbeta fram och genomföra nödvändiga
tillägg och ändringar i nämndens reglemente, samt
3. att kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i mars månad
2003 redovisa hur svenskundervisning, praktikplaceringar och övrig introduktionsverksamhet fungerar inom det kommunala flyktingmottagandet.
Yrkanden
Camilla Persson (v), Ingrid Hermansson (c), Karl-Gösta Svenson (m), Mats
Johansson (s), Birgitta Ståhl (m), Peter Johansson (s), Kent Lewén (fp), Tommy
Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Gunilla Ekelöf (fp), Maria Persson (c), Annicka
Engblom (m), Valdi Ivancic (fp) och Faraj Abu-Iseifan (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jomshofs
avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Reservation
Richard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd) lämnar skriftlig
reservation, protokollsbilaga 2.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som
mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet,
2. att socialnämnden ges i uppdrag att arbeta fram och genomföra nödvändiga
tillägg och ändringar i nämndens reglemente, samt
3. att kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i mars månad
2003 redovisa hur svenskundervisning, praktikplaceringar och övrig
introduktionsverksamhet fungerar inom det kommunala flyktingmottagandet.
_______
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BlekingeTrafiken AB
Karlskrona kommuns ombud
Ekonomienheten
Akten
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2002.181.107

§ 161
Yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan och ekonomiska
ramar för åren 2003-2006
BlekingeTrafiken AB har den 10 oktober 2002 remitterat förslag till marknadsplan
och ekonomiska ramar för åren 2003-2006 till Karlskrona kommun för yttrande.
Detta nya förslag har ett års längre giltighetstid, till och med 2006, jämfört med
tidigare förslag, detta för att planen och de ekonomiska ramarna skall komma i fas
med kommande upphandlingar och avtalsperioder.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 155, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avstyrka BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan och ekonomiska
ramar för åren 2003-2006,
2. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att ta fram en marknadsplan och ekonomiska ramar för åren 2003-2006 som innebär en oförändrad ekonomisk ram
avseende Karlskrona kommuns andel för bastrafiken i jämförelse med föregående fastställd ekonomisk ram enligt tidigare marknadsplan (december 2000),
3. att i övrigt avge yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan
och ekonomiska ramar i enlighet med kommunledningsförvaltningens yttrande,
4. att BlekingeTrafikens styrelse vidtar erforderliga åtgärder för att omgående
eliminera brister i effektiviteten vad gäller Närtrafiken, samt
5. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid BlekingeTrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan.
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), med tillstyrkan av Annicka Engblom (m) och Kent Lewén (fp),
yrkar att attsatserna 1 och 2 stryks och ersätts med: ”att BlekingeTrafikens styrelse
ges i uppdrag av bolagsstämman att i samråd med Karlskrona kommun vidta
erforderliga åtgärder för att begränsa ägartillskottet för bastrafiken, i enlighet med
tidigare fastställd ram enligt gällande marknadsplan (december 2000)”, bifall till
attsatserna 3-5 samt som tilläggsyrkande: att kommunfullmäktige delegerar till
kommunstyrelsen att besluta anta BlekingeTrafikens marknadsplan när Karlskrona
kommuns kostnader ryms inom de av kommunen fastlagda ekonomiska ramarna för
marknadsplanen.
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Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 och 2 mot
Gerthie Olssons ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt Gerthie Olssons
ändringsyrkande.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 3-5 och
Gerthie Olssons tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att BlekingeTrafikens styrelse ges i uppdrag av bolagsstämman att i samråd med
Karlskrona kommun vidta erforderliga åtgärder för att begränsa ägartillskottet
för bastrafiken, i enlighet med tidigare fastställd ram enligt gällande marknadsplan (december 2000),
2. att i övrigt avge yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan
och ekonomiska ramar i enlighet med kommunledningsförvaltningens yttrande,
3. att BlekingeTrafikens styrelse vidtar erforderliga åtgärder för att omgående
eliminera brister i effektiviteten vad gäller Närtrafiken,
4. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid BlekingeTrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan, samt
5. att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta anta
BlekingeTrafikens marknadsplan när Karlskrona kommuns kostnader ryms
inom de av kommunen fastlagda ekonomiska ramarna för marknadsplanen.
_______
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§ 162
Frågor
Kent Lewén (fp) ställer fråga till äldrenämndens ordförande om respekt för antagen
delegationsordning.
Åke Svensson (s) svarar.
_______
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Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

21

2002.423.253

§ 163
Försäljning av Sturkö Camping
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att sälja campingområdet (del av fastigheten Uttorp 1:122). Med anledning härav genomfördes en detaljplaneändring (laga
kraft den 29 februari 2000) där campingens utbredning reglerades i förhållande till
de kommunala intressena: badplats och idrottsplats. I tidigare detaljplan var vissa
delar av campingområdet avsett för bostadsändamål.
En opartisk värdering av området har genomförts av SVEFA med värdetidpunkt
januari 2001. Värdet bedömdes med stöd av en marknadsanpassad intäkts/kostnadsmetod. Kalkylen ledde fram till ett marknadsvärde på 1.250.000 kronor.
Förhandlingar med Handelsbolaget Sturkö Camping har genomförts och utmynnat i
bifogat köpeavtal. Överenskommen köpeskilling är 1.500.000 kronor, vilket
motsvarar det bokförda värdet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2002, § 83, tillstyrkt
försäljningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 156,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att godkänna en försäljning om ca 6 ha av Uttorp 1:122 till Handelsbolaget Sturkö
Camping för en köpeskilling om enmiljonfemhundratusen (1.500.000) kronor enligt
upprättat köpeavtal.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Gullberna KB
Ekonomienheten
VD Karlskrona Moderbolag
Akten
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2002.7.207

§ 164
Försäljningsstrategi för fastighetsbolaget Gullberna KB
I enlighet med lämnat uppdrag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni
2002, § 86, har förslag till försäljningsstrategi tagits fram för Fastighetsbolaget
Gullberna KB. Försäljningsstrategin omfattar perioden från 2003 till 2010. Strategin,
med antagna försäljningslikvider, bygger på förutsättningar redovisade i samband
med värdering av fastighetsbeståndet, inför uppföljningen av rekonstruktionsplanen
våren 2002. Värderingen förutsätter således en längre avvecklingstakt, ”värdet av
fastighetsbeståndet vid en försäljning av hela beståndet till en eller ett begränsat
antal köpare under en relativt lång avvecklingsperiod”, d.v.s. i takt med att området
utvecklas och bostadsområdet bebyggs.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 oktober 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta lämnad försäljningsstrategi avseende markreserv och fastighetsbestånd
under perioden 2003-2010,
2. att anta reviderat kommanditbolagsavtal för Fastighetsbolaget Gullberna KB,
samt
3. att uppdra åt bolagets ledning att, årligen i samband med delårsbokslut i augusti,
redovisa utfall och avstämning i enlighet med antagen försäljningsstrategi.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

23

2002.172.821

§ 165
Svar på motion om utökning av omklädningsrum inkl duschar vid Nättraby
GoIF:s idrottsplats
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 44, av Tommy
Olsson (kd). Motionären föreslår att idrotts- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att
se över Nättraby GoiFs omklädningsrum då det behövs en tillbyggnad med fler
omklädningsrum inkl. duschar.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 september 2002, § 41,
lämnat yttrande. I förslag till budget och plan 2003-2005, som idrotts- och
fritidsnämnden överlämnat till budgetberedningen, har de tagit upp medel till ökade
hyreskostnader för utbyggnad av Nättraby idrottsplats i kommunal regi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 158, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
Yrkande
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att motionen därmed är besvarad.
_______
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Kommunstyrelsen
Akten

24

2001.91.460
2001.73.460

§ 166
Svar på två motioner om Karlskrona som GMO-fri kommun
Motionerna väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Jan Johansson (kd) och Mats Olsson (mp). Motionärerna vill göra Karlskrona till en
GMO-fri kommun bl.a. genom att kommunen inte medvetet köper in livsmedel från
genetiskt modifierade grödor samt att kommunen skriver in ovanstående sina riktlinjer för miljöanpassad upphandling.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2001, § 260, lämnat
yttrande. Motionerna är ett led i Naturskyddsföreningens landsomfattande jordbrukskampanj. Likalydande motioner är under beredning i ett flertal svenska kommuner.
Nämnden har svarat på förslaget ”att Karlskrona kommun tar ett principbeslut på att
man inte vill se några odlingar med genetiskt modifierade organismer inom
kommunen i nuläget”. Det finns ingen laglig möjlighet att förbjuda odlingar med
genetiskt modifierade organismer, däremot ör kommunens principiella inställning i
nuläget vara att man inte skall uppmuntra några odlingar med genetiskt modifierade
organismer i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 oktober 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Vid en översiktlig genomgång av befintlig internationell forskning inom området framgår att det finns uppfattningar som såväl vill
förbjuda ovannämnda produkter som sådana som ser nya möjligheter med nämnda
produkter, t.ex. att få fram produkter som bättre tål torka eller frost.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att kommunen inte bör ta ställning
till dessa frågor på lokal nivå. Kommunen bör avvakta ställningstagande på EUnivå/internationell nivå.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 159, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionerna.
Yrkanden
Jan Johansson (kd), med tillstyrkan av Mats Johansson (s), yrkar återremiss.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras.
Fullmäktige beslutar om återremiss.
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Således beslutar kommunfullmäktige
Att återremittera motionerna till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
_______
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Integrationssekreteraren
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

26

2002.125.131

§ 167
Svar på motion om stöd till föräldrar med utländsk bakgrund
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Ingela
Gånedahl (mp). Motionären föreslår en särskild rådgivning för föräldrar med
utländsk bakgrund så att stöd kan ges i föräldrarollen. I motionen föreslås en modell
där en föräldrarådgivare skall finnas till hands på en öppen mottagning några timmar
i veckan, samt att kommunen skall samarbeta med någon ideell organisation som
Nya Frisam, Rädda Barnen eller Röda Korset. Rådgivaren bör vara anställd av
föreningen och arbeta i dess namn, medan kommunen står för kostnaderna.
Remissyttranden
Utbildningsnämnden den 18 juni 2002, § 56
Barn- och ungdomsnämnden den 19 juni 2002, § 51
Socialnämnden den 26 augusti 2002, § 98
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 oktober 2002 sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. Diskussioner har förts mellan bl.a.
Sunnadalsskolan, socialförvaltningen (FIA) och Rädda Barnen som har resulterat i
ett beslut att under hösten starta en uppsökande verksamhet för att undersöka förutsättningarna för ett Dialogforum för föräldrar med invandrarbakgrund. Ambitionen
är att starta en sådan verksamhet under 2003 för att tydliggöra det ansvar man har
som föräldrar. Härigenom uppfylls syftet med grundtanken i motionen, även om det
inte sker med den metod som motionären förespråkar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att motionen skall anses besvarad med pågående insatser.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

18-19 december 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18-19 december
2002
§ 168 Utdelning av kulturpris, världsarvspris, idrottsstipendier m.m.
§ 169 Budget 2003 och planer 2004-2005
§ 170 Kommunala val
§ 171 Anmälningsärenden
§ 172 Inkomna motioner
§ 173 Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda
§ 174 Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda (fritidspolitiker)
§ 175 Förslag till frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor
§ 176 Kommunrådet – utvärdering och direktiv
§ 177 Finanspolicy för Affärsverken Karlskrona AB
§ 178 Förköp av fastigheten Spjutsbygd 1:9 i Karlskrona kommun
§ 179 Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med djurhållning
§ 180 Svar på motion om byggnadsplaner
§ 181 Ordförandens julhälsning
_______
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Plats och tid

2

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 18 december 2002, kl 08.30-18.50
sammanträdet ajourneras kl 11.55-13.30
torsdagen den 19 december 2002, kl 08.30-17.50
sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.30

Onsdagen den 18 december 2002
Beslutande
Ordförande
Magnus Johansson (s)
2:e vice ordf
Gunilla Ekelöf (fp)
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-18.50, § 169 budgetdebatt-HN
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 08.30-11.55 § 168-§ 169 budgetdebatt
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m) kl 08.30-17.25 §§ 168- § 169 grundl.beslut
Eva Ottosson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Birgitta Ståhl (m) kl 08.30-14.40, §168- budgetdebatt § 169
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 17.25-18.50 § 169 HN
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Mikael Andersson (fp)
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Jan-Olof Petersson (fp) kl 08.40-18.50 §§ 168- § 169 HN
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
Anna Ekström (fp) kl 16.30-18.50, § 169 grundl.beslut-HN
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 08.30-18.40 §§ 168-169
Roland Mattisson (v) kl 13.30-18.50 § 169 tom HN
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s)
Niklas Olsson (s) kl 08.30-11.55 §§ 168-169 budgetdebatt
Åke Aurell (s) kl 13.30-16.30 § 169 budgetdebatt
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl 08.30-11.55 § 169 budgetdebatt
Margita Landehag (s) kl 13.30-18.50 § 169 debatt tom HN
Lisbeth Bengtsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 08.30-18.35 § 168-§ 169 - grundl beslut
Gert Olsson (s)
Åke Håkansson (s)
Birger Wernersson (s) kl 17.30-18.50 § 169 grundl beslut/HN
Anders Ovander (m)
John Dagnevik (m)
Eva Abramsson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.10-17.25 grundl beslut § 169
Inger Fölster (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Niklas Olsson (s) kl 13.30-18.50
Margita Landehag (s) kl 08.30-13.30
Åke Aurell (s) kl 08.30-11.55
Birger Wernersson (s) kl 14.10-17.30
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Karl-Gustaf Johansson (m) kl 08.40-11.55
Eva Röder (fp) kl 13.30-18.50
Lennart Svantesson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd) kl 08.30-16.35
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)
Per-Anders Nygård (s) kl 15.30-18.50
Tjänstemän
Sekreterare

Kommunchef Lisbeth Sager kl 08.30-13.55, 15.00-18.50
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Frank Alsén och Evy Andréasson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Tisdagen den 2 januari 2003, kl 13.30

Torsdagen den 19 december 2002
Beslutande
Ordförande
Magnus Johansson (s)
2:e vice ordf
Gunilla Ekelöf (fp)
ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s) kl 10.55-18.50 fr IFN §§ 169-181
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s) kl 08.30-16.30 § 169 tom ÄN
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s) kl 08.30-15.35 § 169 tom ÄN
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
André Gustavsson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 08.30-12.00 § 169 tom MBN
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
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Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m) kl 08.30-12.00 § 169 tom SN
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Birgitta Ståhl (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) 17.30-17.50 §§ 173-181
Eva Ottosson (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp) kl 08.30-12.00 § 169 tom MBN
Anna Ekström (fp) kl 08.30-17.25 § 169
Margareta Rodin (fp) kl 08.30-12.00 § 169 tom MBN
Jan Fälteke (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c) kl 14.10-17.50 fr TN § 169-181
Karl-Anders Holmkvist (c)
Maria Persson (c)
Claes Bothén (c) kl 08.30-10.55 del av § 169 (BUN)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd) kl 08.30-15.30 § 169 tom UN
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 08.30-16.50 § 169 tom
huvudprogram/finansiering
Roland Mattisson (v) kl 08.30-16.20 tom ÄN
Camilla Persson (v) kl 16.20-17.50 fr ÖFN § 169-§ 181
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd) kl 08.30-16.00 tom VN § 169
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande ersättare

Niklas Olsson (s) kl 08.30-16.00 tom VN § 169
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Ola Johansson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Rosita Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s) kl 08.30-15.05 § 169 tom SN
Gert Olsson (s) kl 14.10-17.50 fr TN § 169-§181
Margita Landehag (s) kl 14.55-17.50 fr UN § 169-§ 181
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Faraj Abu-Iseifan (s) kl 15.35-17.50 fr ÄN§ 169-§ 181
Åke Aurell (s) kl 15.05-17.50 fr TN § 169-§ 181
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 08.30-12.00, 14.55-17.50,
Debatt samt fr TN § 169-§181
Eva Abramsson (m) kl 14.10-17.50 fr TN § 169-§ 181
John Dagnevik (m) kl 08.30-17.30 §§ 169-172
Valdi Ivancic (fp) kl 08.30-16.20 § 169 tom ÄN
Inger Fölster (fp) kl 14.10-17.50 fr TN § 169-§ 181
Hans-Göran Håkansson (fp) kl 14.10-17.50 fr TN § 169- §181
Andreas Reinholdsson (kd) kl 10.55-17.50 fr IFN § 169 - § 181
Ingrid Hermansson (c) kl 08.30-14.10 § 169 tom SN
Malin Jogmark (v) kl
Lennart Svantesson (kd) kl 15.10-17.50 fr VN § 169-§181
Åke Håkansson (s) kl 16.20-17.50 fr ÖFN § 169-§181
Eva Röder (fp) kl 16.20-17.50 fr ÖFN § 169-§181
Ulf Hansson (v) kl 16.20-17.50 fr ÖFN § 169-§181
Närvarande

ersättare

Gert Olsson (s) kl 08.30-14.10
Margita Landehag (s) kl 08.30-14.55
Åke Aurell (s) 08.30-17.05
Cecilia Eklund (s) kl 15.00-16.00
Åke Håkansson (s) kl 10.10-16.20
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 13.30-15.35
Inger Fölster (fp) kl 08.30-14.10
Hans-Göran Håkansson (fp) kl 08.30-14.10
Eva Röder (fp) kl 08.30-16.20
Andreas Reinholdsson (kd) kl 08.30-10.55
Lennart Svantesson (kd) kl 08.30-15.30
Ingeborg Palmberg (kd)
Ingrid Hermansson (c) kl 14.10-17.50
Lennart Hansson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-16.20

Tjänstemän

Kommunchef Lisbeth Sager
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Sekreterare
Utses att justera

Frank Alsén och Evy Andréasson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 2 januari 2003, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………… §§ 168-181
Laila Karlsson
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Ordförande

…………………………………………….
Magnus Johansson

Justerare

……………………………………………..
Frank Alsén

Justerare

………………………………………………
Evy Andréasson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 januari 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 168
Utdelning av kulturpris, världsarvspris m m
Vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2002, kl 11.30, delas följande
priser ut.
Kulturpris 20.000 kronor
Berth Nilsson, Lyckå Kammarmusikfestival, för sitt engagemang i festivalen.
Lyckå Kammarmusikfestival har 20-årsjubileum 2003.
Kulturstipendium på 15.000 kronor
1. Lillemor Stjernholm, för anskaffning av material till utställning
2. Konsertpianisten Kristina Shlegman för projektarbete med
Rachmaninovinriktning
3. Musikalstuderande Andreas Jansson för fortsatta studier vid Guilford School of
Acting
4. Projektledare Christina Carlsson för studieresor inom musik- och dansprojekt
5. Författaren och poeten Rizah Schequiri för fortsatt arbete med att bygga
kulturella broar med poesi och prosa
Världsarvsstipendium på 20.000 kronor
1. Stig Nilsson som uppmärksammas för arbetet med en studiecirkel och bok om
arbetsplatserna på Stumholmen
2. Anders Abramsson för sitt fotograferande av världsarvet
3. Cecilia och Thomas Skröder för att de öppnat upp Skärva för allmänheten.
4. Friskolan Galären 40.000 kronor (ej närvarande)
Föreningsledarpris
1. Petra Ryman, Nättraby GoIF, är sedan 1984 engagerad i föreningen. Hon har
också flera uppdrag inom Blekinge Gymnastikförbund men framför allt inom
sin förening där hon är entusiastisk ledare.
2. Fredrik Jonsson, Karlskrona IBK/IBF, får priset för sina insatser inom handikappidrottsverksamheten i Karlskrona Innebandyklubb. Fredrik har ett brett
engagemang först som aktiv, sedan som tränare bl.a. för elitserielaget. Nu är
han kassör i sin förening och tränar en stor grupp handikappade ungdomar i
innebandy, ungdomar som älskar sin träning och tränare.
Idrottsstipendium
1. Emelie Lennartsson, Badmintonklubben Carlskrona. Emelie har trots sina 16 år
redan en meritlista med flera SM-tecken och internationella medaljer. Deltar
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världen runt vid junior-VM med mål att bli Europa-etta som junior om två år
och tillhöra eliten vid OD 2008 och/eller 2012.
2. Gustav Strindhagen, FK Vittus, är en lovande orienterare. Är sydsvensk
mästare och har sprungit hem silver på USM. Sex DM-titlar finns också på
orienterarens meritlista.
Hilleröds vandringspris
Kajakklubben Eskimå har av Karlskronaidrottens samorganisation utsetts som
pristagare till Hillerödspriset för bästa idrottsliga prestation. Kajakklubben Eskimå
tilldelas priset för sin vinst vid junior-SM i kanot – stafett K1 4x200 m – samt flera
andra medaljer vid denna tävling. De som deltog i guldlaget var Joel Bohlin, Jakob
Holst, Henrik Gelderman och Ola Svensson.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

§ 169
Budget 2003 och planer 2004-2005
Den s.k. förstärkta budgetberedningen har lämnat förslag till beslut om budget
2003 och planer 2004-2005. Budgetförslaget förutsätter oförändrad utdebitering
för såväl budgetåret 2003 som för planeringsåren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 164, för egen del
beslutat Att uppdra till arvodesberedningen att återkomma till kommunstyrelsen
under våren 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 164,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla arvodesberedningens förslag, samt
2. att anta budget för 2003 och plan för 2004-2005 enligt budgetberedningens
majoritetsförslag.
Som underlag för kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut finns följande
handlingar:
• Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor
• Budgetberedningens förslag till budget
• Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till budget
• Fyrklöverns (moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets)
förslag till budget
• Beslutsdokument i attsatser (kommunstyrelsens och fyrklöverns förslag)
• Protokoll från MBL-förhandling

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Onsdagen den 18 december kl 08.30-17.30
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v), Björn Gustavsson (mp), Christina
Mattisson (s) och Gerthie Olsson (s), Ingegerd Holm (s) och Eva-Britt Dahlström
(s), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Tommy Olsson (kd) och Mats
Lindbom (c), Annicka Engblom (m), Carl-Göran Svensson (m), Claes Bothén (kd),
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Inga Lill Siggelsten (kd), Maria Persson (c) och John Dagnevik (m), yrkar bifall
till fyrklöverns förslag till budget med utdelad ändring sidan 13.
Richard Jomshof (sd), Percy Blom (s), Bo Löfgren (fp), Jan Johansson (kd), Jörgen
Johansson (c), Henrik Wachtmeister (mp), Faraj Abu-Iseifan (s), Ingela
Abramsson (c), Markus Alexandersson (s), Frank Alsén (sd), Otto Grandin (sd)
och Patrik Enstedt (s) yttrar sig.

BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Grundläggande beslut
Handikappnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunrevisionen
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden (skattefinansierat)
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierat)
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Huvudprogrammet Finansiering
Övergripande beslut

sidan
11
12
14
16
17
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
25
27
32

Samtliga belopp i att-satser avseende nämnderna är uttryckta i
2001 års lönenivå och 2002 års prisnivå.
Samtliga belopp i att-satser avseende huvudprogrammet
Finansiering är beräknade värden år 2003-2005.

GRUNDLÄGGANDE BESLUT
Yrkanden
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (fp), Claes Bothén (kd), Karl-Gösta Svenson (m), Mats Lindbom (c)
yrkar bifall till eget yrkande attsats 1 a) om att den löpande verksamheten skall
visa ett positivt resultat motsvarande 1 % av skatteintäkter och statsbidrag år 20032005, samt bifall till kommunstyrelsens förslag attsats 1 b) och c).
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Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 a) mot
fyrklöverns yrkande 1 a) och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag attsats 1 a) röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster, 30 nej-röster och fyra som avstår enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1 b) och c).

Således beslutar kommunfullmäktige
att fastställa som finansiella målsättningar att gälla under planeringsperioden:
a)
b)
c)

att den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0
% av skatteintäkter och statsbidrag år 2003 och 2004 samt 2,0 % av
skatteintäkter och statsbidrag år 2005,
att samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel under
planperioden och att kommunens investeringsutgifter varje år skall begränsas
till ett belopp som motsvarar samma års avskrivningsmedel,
att kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år

---

HANDIKAPPNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 23-34 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 39-40 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Birger Wernersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Nordin (m), Inga Lill Siggelsten (kd) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till
fyrklöverns förslag att höja ramen för 2004, ändringsyrkande attsats 2 om fria
arbetskläder, samt tilläggsyrkande om utredningsuppdrag, protokollsbilaga 9.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 1-3 och 5, bifall
till fyrklöverns förslag attsats 4 och tilläggsyrkandet.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1, 3 och 5.
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 2 mot
fyrklöverns yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 2 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 2 röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 31 nej-röster, tre som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 2, voteringsprotokoll bilaga
2.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 4 mot
fyrklöverns förslag attsats 4. Fullmäktige beslutar enligt fyrklöverns förslag attsats
4.
Därefter beslutar fullmäktige enligt fyrklöverns tilläggsyrkande om uppdrag att
utreda hur man kan genomföra en valfrihet för personer med insatser enligt
socialtjänstlagen osv.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 166,5 miljoner kr år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till handikappnämnden om 167,5 miljoner kr
vardera åren 2004 och 2005,
3. att ytterligare medel för en fortsatt utbyggnad av handikappomsorgen under
åren 2004 och 2005 tills vidare avsätts till en särskild reserv under
kommunstyrelsen,
4. att fria arbetskläder till vårdpersonalen inom handikappomsorgen genomförs
inom tilldelade budgetramar,
5. att i övrigt anmoda handikappnämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar, samt
6. att uppdra åt handikappnämnden att utreda hur man kan genomföra en
valfrihet för personer med insatser enligt socialtjänstlagen på samma sätt som
sker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
---
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Torsdagen den 19 december 2002
Ordningsfråga
Kent Lewén (fp) informerar om att fyrklöverns budgetförslag gäller år 2003 och
plan 2004 men inte år 2005. Förslaget ändras då fyrklöverns förslag till finansiellt
mål, grundläggande beslut attsats 1 a), blivit nedröstat.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 3-22 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 35-38 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Patrik Hansson (s), Markus Alexandersson (s), Eva-Britt Dahlström (s) och Åsa
Gyberg-Karlsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annicka Engblom (m), Inga-Lill Siggelsten (kd), Jan-Olof Petersson (fp), KarlGösta Svenson (m), Claes Bothén (kd), Jan Johansson (kd), Mats Lindbom (c), Bo
Löfgren (fp) och Valdi Ivancic (fp) yrkar bifall till fyrklöverns förslag om utökade
ramar attsats 1 och 2, avslag attsats 5 samt sex tilläggsyrkanden, protokollsbilaga
9.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 31 nej-röster, tre som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga
3.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till ramar
attsats 2 mot fyrklöverns reviderade förslag. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsats 3 och 4,
samt 6-8.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 5 mot
fyrklöverns avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter beslutar fullmäktige avslå fyrklöverns tilläggsyrkande 1, 3-4 och 6.
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Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande 2 om uppdrag för
att införa full etableringsfrihet och finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 nej-röster mot 29 ja-röster och fyra som avstår att
avslå tilläggsyrkande 2, voteringsprotokoll bilaga 4.
Därefter ställer ordföranden proposition på fyrklöverns tilläggsattsats 5 om att
införa rätt till ersättning för vård av eget barn m.m. och finner att fullmäktige
avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsyrkande 5 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 nej-röster mot 31 ja-röster och tre som avstår att avslå
fyrklöverns tilläggsyrkande 5, voteringsprotokoll bilaga 5.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela barn- och ungdomsnämnden kommunbidrag om 673,7 miljoner kr
för verksamheten år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till barn- och ungdomsnämnden om 673,8
miljoner kr år 2004 och 674,1 miljoner kr år 2005,
3. att ånyo uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att till kommunstyrelsen
löpande göra en objektvis uppföljning, redovisning och avstämning av
tillkommande driftkostnader för respektive projekt beslutat i enlighet med
fastställt program för ”Framtidens skola”,
4. att från år 2003 och 2004 tillkommande ytterligare driftkostnader till följd av
Sunnadalsskolans ombyggnad tills vidare avsätts till kommunstyrelsens
särskilda reserv för ”Framtidens skola”,
5. att för den från år 2003 fortsatta nödvändiga ytterligare utbyggnaden av
barnomsorgen tills vidare avsätta medel härför i en särskild reserv under
kommunstyrelsen,
6. att för åren 2004 och 2005 tills vidare avsätta de extra statsbidragsmedlen för
ökat antal vuxna i skolan till en särskild reserv under kommunstyrelsen och ge

18-19 december 2002

16

barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden uppdraget att även inför
dessa bägge budgetår återkomma med gemensamma förslag till fördelning
sinsemellan av dessa utökade medel,
7. att från den 1 januari år 2003 införa allmän förskola för även fyra- och
femåringar i kommunen i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag,
samt
8. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin verksamhet
inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

-IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 35-48 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 41-42 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Lena Ryge (s), Christina Mattisson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Roland
Mattisson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i fyra attsatser.
Jan Johansson (kd), John Dagnevik (m), Valdi Ivancic (fp) och Karl-Anders
Holmquist (c), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 samt att
attsats 4 ändras att bedriva verksamheten i enlighet med fyrklöverns budgetförslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i tre attsatser. Därefter
ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens attsats 4 mot fyrklöverns
attsats 4. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela idrotts- och fritidsnämnden kommunbidrag om 45,3 miljoner kr för
verksamheten år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till idrotts- och fritidsnämnden om 45,4 miljoner
kr år 2004 och 45,5 miljoner kr år 2005,
3. att det dessutom för åren 2004 och 2005 avsätts särskilda medel i en reserv
under kommunstyrelsen för den första etappen av ett nytt idrottscentrum på
Rosenholmsområdet, samt
4. att i övrigt anmoda idrotts- och fritidsnämnden att bedriva sin verksamhet
inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

---

18-19 december 2002

17

KOMMUNREVISIONEN
Kommunrevisionens budgetförslag återfinns på sidorna 203-204 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 43 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i två attsatser.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela kommunrevisionen kommunbidrag om 1,7 miljoner kr för verksamheten år 2003 samt
2. att planera för kommunbidrag till kommunrevisionen om 1,7 miljoner kr
vardera åren 2004 och 2005.
---

KULTURNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 49-62 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 44-45 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Birgitta Törnqvist (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sex attsatser.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till fyrklöverns förslag att höja ramen för år 2003
och 2004, samt att verksamheten skall bedrivas enligt fyrklöverns förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 1 rösta ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 1 om
höjd ram röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 31 nej-röster och tre som avstår enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga 6.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 26.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela kulturnämnden kommunbidrag om 43,9 miljoner kr för
verksamheten år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till kulturnämnden om 43,9 miljoner kr vardera
åren 2004 och 2005,
3. att från den 1 januari år 2003 införa en form av maxtaxa inom kulturskolan
innebärande att ingen familj oavsett antalet inskrivna barn skall betala avgift
för mer än motsvarande två barn,
4. att ge kulturnämnden i uppdrag att utforma de närmare tillämpningsreglerna
till följd av denna förändring,
5. att det uppkommande intäktsbortfallet skall täckas inom kulturnämndens
tilldelade årliga budgetram, samt
6. att i övrigt anmoda kulturnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Miljö- och byggnadsnämnd
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 63-82 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 46 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsen och fyrklöverns
likalydande förslag med ändring attsats 4 att verksamheten skall bedrivas enligt
fyrklöverns förslag.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-4. Ordföranden
Ställer därefter proposition på kommunstyrelsens attsats 4 mot fyrklöverns förslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommunbidrag om 7,5 miljoner kr
för verksamheten år 2003,
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2. att planera för kommunbidrag till miljö- och byggnadsnämnden om 7,5
miljoner kr vardera åren 2004 och 2005,
3. att godkänna att miljö- och byggnadsnämnden för utökad samverkan med
Karlskrona/Ronneby högskola får ta i anspråk 70 tkr av sitt ingående eget
kapital under 2003 och preliminärt 70 tkr vardera åren 2004 och 2005, samt
4. att anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Bostadsanpassningsbidrag
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 63-82 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 47 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
Att för bostadsanpassningsbidrag tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommun
bidrag om 9,6 miljoner kr år 2003 samt planera för kommunbidrag om samma
belopp åren 2004 och 2005.

--SOCIALNÄMNDEN:
Individ- och familjeomsorg
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 83-96 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 48-49 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag år 2003 om 75,4 miljoner kr för
individ- och familjeomsorgen,
2. att planera för kommunbidrag till socialnämnden för individ- och familjeomsorgen om likaledes 75,3 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005,
3. att i den för år 2003 tilldelade budgetramen ingår då 0,1 mkr för kommunens
del i pågående projektet ”Karlskrona samlas mot droger”, samt
4. att anmoda socialnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

---
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SOCIALNÄMNDEN
Socialbidrag
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 83-96 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 50-51 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Peter Johansson (s) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt bifall till Birgitta Ståhls tilläggsyrkande om utredning.
Birgitta Ståhl (m), med tillstyrkan av Kent Lewén (fp), Andreas Reinholdsson (kd),
Ingrid Hermansson (c), Maria Persson (c), Karl-Gösta Svenson (m) och Tommy
Olsson (kd), tar tillbaka fyrklöverns yrkande om avslag attsats 3, yrkar enligt
fyrklöverns förslag om minskade ramar, protokollsbilaga 9, samt som tilläggsyrkande: att socialnämnden och kommunstyrelsen gemensamt utreder den
organisatoriska planeringen av åtgärder för ett snabbt återinträde på arbetsmarknaden.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 samt
tillstyrker Birgitta Ståhls m.fl. tilläggsyrkande.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 38,8 miljoner kr för socialbidrag
år 2003,
2. att planera för kommunbidrag avseende socialbidrag om likaledes 35,4
miljoner kr år 2004 och 32,4 miljoner kr år 2005, samt
3. att samtidigt tillstyrka socialnämndens förslag till treårigt projekt för att
minska antalet socialbidragstagare i kommunen.
4. att socialnämnden och kommunstyrelsen gemensamt utreder den organisatoriska planeringen av åtgärder för ett snabbt återinträde på arbetsmarknaden.

--TEKNISKA NÄMNDEN (skattefinansierat)
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 97-142 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 52-53 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Percy Blom (s) Gerthie Olsson (s), Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson (mp)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för tekniska nämnden.
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Jörgen Johansson (c), Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m) och Mats Lindbom
(c) yrkar bifall till fyrklöverns förslag om utökade ramar för nämnden, ökad fastighetsförsäljning och ökad planering för intäkter år 2004 (skattefinansierat) samt
(avgiftsfinansierat) ändringsyrkande attsats 1 med tilläggsyrkande om slopad
parkering, protokollsbilaga 9.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-5 och avslår
fyrklöverns ändrings- och tilläggsyrkanden.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela tekniska nämnden en ram om 67,1 miljoner kr för skattefinansierad
verksamhet år 2003,
2. att planera för en ram till tekniska nämnden om 56,3 miljoner kr år 2004 och
61,1 miljoner kr år 2005,
3. att budgetera intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning om 6,5
miljoner kr år 2003 och planera för sådana intäkter om 1,0 miljon kr vardera
åren 2004 och 2005,
4. att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag år
2003 bevilja tekniska nämnden projekteringstillstånd för ombyggnader (etapp
3) för gymnasieskolorna i kvarteren Sparre, Läroverket och Psilander, samt
5. att anmoda tekniska nämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--TEKNISKA NÄMNDEN (avgiftsfinansierat)
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 143-164 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 54-55 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kent Lewén (fp) återtar fyrklöverns yrkande, protokollsbilaga 9.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa kommunstyrelsens förslag avseende färjeterminalen, småbåtsanläggningar, parkeringsanordningar, laboratorium samt vattenförsörjning
och avloppshantering,
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2. att budgetera kommunbidrag för täckning av färjeterminalens årliga kostnader
på driftbudgeten med 9,4 miljoner kr år 2003 samt att planera för
kommunbidrag om 8,7 miljoner kr år 2004 och 6,9 miljoner kr år 2005,
3. att medgiva tekniska nämnden att inom sin avgiftsfinansierade verksamhet ta i
anspråk eget kapital med 1,0 miljoner kr år 2003,
4. att planera för att tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet får ta i
anspråk eget kapital om 3,8 miljoner kr år 2004 och 3,1 miljoner kr år 2005,
samt
5. att godkänna kommunstyrelsens förslag om oförändrad vatten- och avloppstaxa
år 2003.

--UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 165-182 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 56-57 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Ingegerd Holm (s), Mats Johansson (s) och Ann-Louise Rosell (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Persson (c), Eva Ottosson (m), Jan-Olof Petersson (fp), Birgitta Ståhl (m)
och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till fyrklöverns förslag 2003-2004,
protokollsbilaga 9.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande om
resursfördelningssystem och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå fyrklöverns yrkande
röstar ja, den som vill tillstyrka detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 nej-röster mot 31 ja-röster och tre som avstår att avslå
tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 7.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela utbildningsnämnden kommunbidrag om 173,6 miljoner kr för
verksamheten år 2003,
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2. att planera för kommunbidrag till utbildningsnämnden om likaledes 173,6
miljoner kr år 2004 och 173,9 miljoner kr år 2005, samt
3. att anmoda utbildningsnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--VALNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 199-200 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 58 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson (s) informerar om EMU-omröstning i höst som beräknas kosta ca 800 tkr. Ärendet är inte berett så fullmäktige kan
inte ta beslut vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela valnämnden kommunbidrag om 62 tkr för verksamheten år 2003,
samt
2. att planera för kommunbidrag till valnämnden om 560 tkr år 2004 och 60 tkr år
2005.

--ÄLDRENÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 183-198 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 59-61 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Äldrenämndens ordförande Åke Svensson (s) yttrar sig.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Evy Andréasson (kd), Ingela Abramsson (c), Carl-Göran
Svensson (m) samt Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till fyrklöverns förslag om
höjd ram, protokollsbilaga 9.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot fyrklöverns
yrkande attsats 1. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2-5.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande om äldrepeng, och
finner att fullmäktige avslår yrkande.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå fyrklöverns
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill tillstyrka detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 31 nej-röster, två som avstår och en
frånvarande att avslå tilläggsyrkandet, protokollsbilaga 8.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela äldrenämnden kommunbidrag om 472,2 miljoner kr år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till äldrenämnden om likaledes 472,2 miljoner kr
vardera åren 2004 och 2005,
3. att för den fortsatta utökningen av äldreomsorgen under år 2004 och 2005 tills
vidare avsätta särskilda medel i en reserv under kommunstyrelsen,
4. att dessutom från år 2005 tills vidare avsätta särskilda medel i en reserv under
kommunstyrelsen också för verksamhet vid nytt särskilt boende i kvarteret
Adlersten på Trossö, samt
5. att i övrigt anmoda äldrenämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
---

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 201-202 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 62 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela överförmyndarnämnden kommunbidrag om 1.230 tkr för
verksamheten år 2003 samt
2. att planera för kommunbidrag till överförmyndarnämnden om likaledes 1.230
tkr vardera åren 2004 och 2005.

---

18-19 december 2002

25

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 205-206 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 63 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunfullmäktiges egna verksamheter (inklusive kommunalt
partistöd) kommunbidrag om 5,1 miljoner kr för år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till kommunfullmäktiges egna verksamheter
(inklusive kommunalt partistöd) om likaledes 5,1 miljoner kr vardera åren
2004 och 2005, samt
3. att beloppen för det kommunala partistödet från år 2003 årligen skall räknas upp
med samma tidsintervall och procentsats som nämnderna får i löne- och
priskompensation.

--KOMMUNSTYRELSEN
Ersättning till Räddningsförbundet
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 209-210 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 64 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 30,2 miljoner kr för ersättning
till Räddningsförbundet år 2003, samt
2. att planera för kommunbidrag för ersättning till Räddningsförbundet om
likaledes 30,2 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005.

--KOMMUNSTYRELSEN
Stöd till högskoleutbildning
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 207-208 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 65 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 0,3 miljoner kr för stöd till
högskoleutbildningen år 2003, samt
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2. att planera för kommunbidrag för stöd till högskoleutbildningen om likaledes
0,3 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005.

--KOMMUNSTYRELSEN
Stöd till kollektivtrafik
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 211-213 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 66 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 23,5 miljoner kr för stöd till
kollektivtrafiken (inklusive färdtjänst) år 2003, samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till kollektivtrafiken (inklusive
färdtjänst) om 23,5 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005.

--KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 214-215 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 67 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsens egna verksamheter kommunbidrag om 6,6
miljoner kr för år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till kommunstyrelsens egna verksamheter om
6,6 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005, samt
3. att anmoda kommunstyrelsen att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningsförvaltningen
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 216-221 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 68-69 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kent Lewén (fp) återtar fyrklöverns förslag till beslut.
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Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunledningsförvaltningens verksamheter kommunbidrag om
76,6 miljoner kr för år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till kommunledningsförvaltningens
verksamheter om likaledes 76,6 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005, samt
3. att anmoda kommunstyrelsen att bedriva kommunledningsförvaltningens
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna
målsättningar.
---

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Interna poster m m
Budgetberedningens förslag återges på sidan 71 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett belopp om 270,3 miljoner kr år 2003 för interna intäktsposter och att
planera för belopp avseende samma ändamål om 275,4 miljoner kr år 2004 och
281,2 miljoner kr år 2005.
---

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Reserver för löne- och prisstegring
Budgetberedningens förslag återges på sidan 72 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Karl-Gösta Svenson (m) återtar fyrklöverns yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att till kommunstyrelsens förfogande ställa en reserv för kompensation för allmän kostnadsökning (löne- och prisstegring samt höjda arbetsgivaravgifter)
med sammanlagt högst 117,4 miljoner kr år 2003, samt
2. att planera för kompensation för allmän kostnadsökning (löne- och prisstegring
samt höjda arbetsgivaravgifter) med preliminärt 192,0 miljoner kr (ackumulerat) år 2004 och preliminärt 251,8 miljoner kr (ackumulerat) år 2005.

---
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Pensionsutbetalningar
Budgetberedningens förslag återges på sidan 73 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppta ett anslag om 42,7 miljoner kr år 2003 för pensionsutbetalningar och
att planera för anslag till samma ändamål om 41,0 miljoner kr år 2004 och
39,1 miljoner kr år 2005, samt
2. att uppta ett anslag om 0,5 miljoner kr år 2003 för avgift för administration av
kommunens pensionsförvaltning och att planera för anslag till samma
ändamål om 0,5 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005.

---

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Ökning av pensionskostnader och pensionsskuld
Budgetberedningens förslag återges på sidan 74 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 49,6 miljoner kr år 2003 för ökningen av
pensionskostnader och pensionsskuld och att planera för anslag till samma
ändamål om 55,3 miljoner kr år 2004 och 58,4 miljoner kr år 2005.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Fackliga uppdrag
Budgetberedningens förslag återges på sidan 74 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 1,9 miljoner kr år 2003 för kommunens merkostnader med
anledning av fackliga uppdrag och planera för anslag till samma ändamål om 1,9
miljoner kr vardera åren 2004 och 2005.

---
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Vissa reserver
Nämndens förslag avs reserv för utvecklingsprojekt återfinns på sidorna 219-228 i boken med "Adam och Eva" på
framsidan.
Budgetberedningens förslag avs "Vissa reserver" återges på sidorna 75-78 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Tommy Olsson (kd), med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) och Jan-Olof Petersson
(fp) återtar fyrklöverns yrkanden attsatserna 1-3, 5 och 8, samt yrkar att
ändringsyrkanden attsatserna 4 och 7 kvarstår.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
fyrklöverns ändringsyrkanden.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 och 5-6 samt
8-10. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen s attsats 4 och 7 mot
fyrklöverns yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
attsatserna4 och 7.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsprojekt om
30,3 miljoner kr år 2003 och att planera för en motsvarande reserv om 25,3
miljoner kr år 2004 och 20,3 miljoner kr år 2005,
2. att uppta en reserv för "Framtidens skola" om 1,4 miljoner kr år 2003 och att
planera för en motsvarande reserv om 1,4 miljoner kr vardera åren 2004 och
2005,
3. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för ökat antal vuxna i
skolan om 6,6 miljoner kr år 2004 och 13,1 miljoner kr år 2005,
4. att uppta en reserv för Personalklubb och Hälsa på arbetsplatsen med 1,5
miljoner kr vardera åren 2003 och 2004,
5. att uppta en reserv för utbyggnad inom barnomsorgen om 5,0 miljoner kr år
2003 och att planera för en motsvarande reserv om 8,0 miljoner kr vardera
åren 2004 och 2005,
6. att planera för en reserv för Rosenholmsprojektet om 3,0 miljoner kr år 2004
och 10,0 miljoner kr år 2005,
7. att planera för en reserv för nytt äldreboende i kvarteret Adlersten om 10,5
miljoner kr år 2005,
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8. att planera för en reserv för diverse volym- och kvalitetsökningar om 4,0
miljoner kr 2004 och 7,5 miljoner kr år 2005 att fördelas ut på nämnderna i
samband med budgetberedningen inför nämnda år,
9. att ställa 1 miljon kr årligen till kommunfullmäktiges förfogande för kostnader
för oförutsedda behov samt
10. att ställa 0,6 miljoner kr år 2003 till kommunstyrelsens förfogande för kostna
der för oförutsedda behov och att planera för att ställa 0,7 miljoner kr
vardera åren 2004 och 2005 till kommunstyrelsens förfogande för kostnader
för oförutsedda behov.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Övrigt
Budgetberedningens förslag återges på sidan 79-80 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att budgetera intäkter avseende borgensavgifter m m om 8,0 miljoner kr år 2003
och att planera för budgetering av motsvarande intäkter om 8,0 miljoner kr
vardera åren 2004 och 2005,
2. att budgetera intäkter av engångskaraktär om 2,0 miljoner kr år 2003, samt
3. att planera för intäkter om 5,0 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005 avseende
avkastningskrav på AB Karlskronahem.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Säkerhetsmarginalen
Budgetberedningens förslag återges på sidan 81 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Mats Lindbom (c) återtar fyrklöverns yrkande.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 3,0 miljoner kr år 2003 som s k säkerhetsmarginal och att
planera för anslag till samma ändamål om 3,0 miljoner kr vardera åren 2004 och
2005.
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--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Avskrivningar
Budgetberedningens förslag återges på sidan 82 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 111,7 miljoner kr år 2003 för avskrivningar och att planera
för anslag till samma ändamål om 113,7 miljoner kr år 2004 och 116,7 miljoner kr
år 2005.

---

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Skatteintäkter och statsbidrag
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 83-89 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett belopp om 2.059,7 miljoner kr år 2003 för beräknade skatteintäkter
och statsbidrag och att planera för belopp om 2.140,9 miljoner kr år 2004 och
2.241,0 miljoner kr år 2005.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Finansnetto
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 18-19 och 90 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Mats Lindbom (c) återtar fyrklöverns yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 27,3 miljoner kr år 2003 för finansiella kostnader (netto)
och att planera för anslag till samma ändamål om 27,7 miljoner kr år 2004 och
26,1 miljoner kr år 2005.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Ränta på pensionsskulden
Budgetberedningens förslag återges på sidan 90 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

18-19 december 2002

32

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 2,0 miljoner kr år 2003 för ränta på pensionsskuld och att
planera för anslag till samma ändamål om 2,5 miljoner kr år 2004 och 3,0 miljoner
kr år 2005.

---

ÖVERGRIPANDE BESLUT
Yrkanden
Kent Lewén (fp) återtar fyrklöverns yrkande attsats 10 med hänvisning till tidigare
fattade beslut. Fyrklövern har två tilläggsyrkanden, protokollsbilaga 9.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
fyrklöverns två tilläggsyrkanden.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i femton attsatser. Därefter
avslår fullmäktige fyrklöverns tilläggsyrkanden.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att för år 2003 fastställa ett utrymme för nya investeringar om 114 miljoner kr,
varvid sådana investeringar som är kostnadsberäknade till 1 miljon kr eller
mer ej får komma till utförande utan särskilt igångsättningsbeslut av
kommunfullmäktige och sådana investeringar som är kostnadsberäknade till
500.000 – 999.999 kr kräver särskilt igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen,
2. att styrning och finansiering av IT-utrustning skall ske enligt
budgetskrivningens förslag (sidan 8) och att kommunstyrelsen får i uppdrag
att utforma mer detaljerade tillämpningsanvisningar,
3. att låta förslaget till budget bygga på antagandet, att nettolåneskulden under
2003 minskar från 665 till 645 miljoner kronor, d v s med 20 miljoner
kronor,
4. att fastställa beloppsramen under 2003 för kommunstyrelsen enligt § 8 punkt 6
i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden),
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5. att fastställa anslagsbindningsnivån i driftbudgeten för samtliga nämnder och
förvaltningar till nämndsvis netto, varvid undantag dock skall göras för
socialbidrag och bostadsanpassningsbidrag,
6. att vid konflikt mellan målsättningar och tilldelade anslag det är anslagsbeloppen, som gäller, tills dess att kommunfullmäktige har förändrat
målsättningarna eller förändrat tilldelade medel,
7. att nämnder och styrelser själva skall svara för uppkomna negativa avvikelser
mot budgeten, varvid uppkomna negativa avvikelser överförs till nästa
budgetår och räntebelastas (Om positiva avvikelser uppstår och nämnder och
styrelser fullgjort aktuella verksamheter etc, skall motsvarande princip gälla.
Socialbidrag och bostadsanpassningsbidrag skall undantas från ovannämnda
principer),
8. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2003 inhämta uppgifter från nämnder
och styrelser för en förenklad budgetuppföljningsrapport, innehållande
prognos för beräknat ekonomiskt utfall och vid behov förslag till korrigeringar, per den 28 februari och 31 oktober samt att upprätta fullständiga
delårsbokslut per den 30 april och den 31 augusti,
9. att godkänna förslaget till ändring av arvodena för politiskt förtroendevalda i
kommunen, vilket redovisas på sidan 97-117 i ”Kommunstyrelsens förslag
till budget 2003 och planer 2004-2005”,
10. att i övrigt godkänna och fastställa kommunstyrelsens förslag till budget för
Karlskrona kommun för år 2003, samt att uppmana samtliga berörda
nämnder och styrelser att kommungemensamt, aktivt verka för dess
verkställighet när det gäller ekonomiska resultat, mål och inriktning (i
genomförandet betonas särskilt det kommungemensamma ansvaret över förvaltnings- och nämndsgränser),
11. att godkänna föreliggande planer för år 2004-2005,
12. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
företa de siffermässiga justeringar som bedöms vara erforderliga,
13. att uppdra till samtliga nämnder att inom tilldelade budgetramar prioritera
behovet av åtgärder för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro,
14. att styrningen av de kommunägda företagens investeringar skall ske på
motsvarande sätt som i dag sker på nämndsnivå för att uppnå det som anges i
budgetskrivelsens förslag (sidan 8), samt
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15. att uppdra åt Karlskrona Moderbolags styrelse att föreslå erforderliga
förändringar i det formella regelsystemet så att kommunstyrelsens styrning
kan genomföras även formellt.

_______
Reservationer
Moderata samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden, protokollsbilaga 9.
_______
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Löneadministrationen
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Karlskrona Tingsrätt (nämndemän)
Akten
§ 170
Kommunala val
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2002.23.102

Efter förslag av valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige till och med
den 31 december 2006 följande:
A Abrahamssons och A Gulins A Stiftelse
Ordförande Torbjörn Haraldsson (m)
Ledamöter
Jan-Erik Jansson (s)
Margareta Rodin (fp)
Affärsverken Energi AB
Ordförande Christer Sandström (s)
Vice ordf
Rolf Hallberg (m)
Ledamot
Gösta Petersson (s)
Ersättare
Jan Svensson
Lennarth Thörnqvist (s)
Kjell Warnqvist (m)
Björkerydsstiftelsen
Ledamot
Christer Kullberg (c)
Ersättare
Bertil Rosenberg (fp)
Björkholmsstugor, Karlskrona kommun/Lions Club
Ordförande Jan-Erik Jansson (s)
Ledamot
Göran Redeén (kd)
Ersättare
Nils Gustafsson (s)
Stiftelsen Blekinge Museum
Vice ordf
Karin Brunsberg (m)
Ledamöter
Anders Persson (s)
Ingvar Gustavsson (fp)
Ersättare
Helén Nilsson (s)
Maud Maria Ihrberg (m)
Kerstin Frändebo (c)
J A Borgströms stiftelse
Ordförande Ingrid Ekstrand (s)
Vice ordf
Birgitta Palmaer (fp)
Ledamöter
Eva Henningsson (s)
Gun-Britt Johansson (s)
Björn Ingmar Abramsson (m)
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Gode män, Jord- och skogsbruk
God man
Birger Wernersson (s)
Roger Öman (s)
Åke Ivarsson (m)
Thord Nelsson (m)
Kristina Eriksson (c)
Ingvar Svensson (c)
Ebba Hultqvists stipendiefond
Ledamöter
Ronny Svedklint (s)
Rolf Hallberg (m)
Anna-Karin Svensson (c)
Börje Larsson (fp)
John Jeanssons donationsfond
Ordförande Sven-Erik Faming (s)
Vice ordf
Ulla Thurbin (m)
Ledamöter
Monica Karlsson (s)
Jan Frigghe (s)
Einar Mattsson (fp)
Asta Karlsson (c)
Ersättare
Kerstin Johansson (s)
Åke Nilsson (s)
Annica Blom (m)
Per Agnesson (fp)
Karlskrona Fryshus AB
Ledamot
Anna-Lena Cederström
Ersättare
Lennarth Eriksson
Koloniträdgårdar upa Karlskrona (Gullberna)
Ledamot
Katarina Möller (s)
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ordförande Sterne Johannesson (s)
Ledamöter
Ann-Charlotte Svensson (s)
Rune Andersson (m)
Ersättare
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Valdi Ivancic (fp)
Kommuninvest ekonomisk förening, styrelsen
(val av föreningsstämman)
Ersättare
Börje Nilsson (s)
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Agda Hildegard Larssons fond
Ledamöter
Ewy Kreutz (s)
Olof Andersson (c)
Litorina Folkhögskola, styrelsen
Representant Rune Lindberg (s)
Ersättare
Sigurdh R Petersson (m)
Litorina Folkhögskola, årsstämman
Representant Ann-Louise Rosell (s)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Lundeska och Danielssonska kassorna
(K-na Hantv.fören/Borgerskap pensionskassa)
Ledamöter
Roland Löfvenberg
Nils Abrahamsson
Hans Söderström
Evert Magnusson
Ersättare
Bengt Larsson
Hans Åkesson
Jan Alexandersson
Göran Jonasson
Stiftelsen Militärhemmet
Ledamot
Nils-Erik Gustavsson (s)
Ersättare
Irma Strömberg (c)
AB Karlskrona Moderbolag
Ordförande Gerthie Olsson (s)
Vice ordf
Thomas Nilsson (m)
Ledamöter
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Mikael Andersson (fp)
Vakant (c)
Günter Dessin (v)
Ersättare
Lisbeth Petersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Rune Andersson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Ulf Hansson (v)
Nämndemän
Siv Holmberg (s)
Per-Anders Nygård (s)
Mai Hansson (s)
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Gert Olsson (s)
Ewy Kreutz (s)
Håkan Quist (s)
Gun-Lis Pihl (s)
Jarl Svensson (s)
Anita Seaberg (s)
Margit Svensson (s)
Kurt Trossmark (s)
Inga-Lena Åbom (s)
Joakim Holgersson (s)
Susanne Öhrn (s)
Mats Fagerlund (s)
Ragnar Lindoffsson (s)
Peter Glimvall (m)
Birgitta Gamelius (m)
Marianne Ivarsson (m)
Rune Andersson (m)
Stig Karlsson (m)
Gunhild Arvö (fp)
Jeanette Karlström (fp)
Bertil Rosenberg (fp)
Göran Mattsson (fp)
Göran Redeén (kd)
Carina Olsson (kd)
Bernt Runesson (c)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Helena Lindskog (v)
Gösta Georgeson (v)
José Espinoza (mp)
Affärsverken Energi AB
Ombud
Gerthie Olsson (s)
BlekingeTrafiken AB
Ombud
Rolf Andersson (s)
Ombudsersättare Mats Lindbom (c)
Fastighetsbolaget Gullberna KB
Ombud
Gerthie Olsson (s)
Ombudsersättare Maria Persson (c)
Karlskrona Moderbolag AB
Ombud
Mats Johansson (s)
Ombudsersättare Christina Mattisson (s)
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Sydkraft AB
Ombud

Christer Sandström (s)
Jan Svensson

A Abrahamssons och A Gulins Stiftelse
Auktoriserad revisor Niclas Bremström
Bengt Månsson
Björkerydsstiftelsen
Revisor
Kerstin Boking (s)
Stiftelsen Björkholmsstugor
Revisor
Sune Carlsson (m)
Revisorersättare Gert Olsson (s)
Auktoriserad revisor Niclas Bremström
Borgströms stiftelse
Auktoriserad revisor Niclas Bremström
Bengt Månsson
Folke och Elise Halléns stiftelse
Auktoriserad revisor Niclas Bremström
Bengt Månsson
Lundeska och Danielssonska kassorna
Revisorer
Bengt Pettersson (s)
Roy Rexeke (m)
Lundby Bostäder
Revisor
Lennart Hansson (c)
Revisorersättare Kerstin Boking (s)
Rödeby Idrottsplatsförening
Revisor
Per-Axel Fridolfsson (m)
Revisorersättare Göran Karlsson (s)
Sturkö Folketshusförening
Revisor
Nils-Erik Persson (c)
Revisorersättare Börje Larsson (fp)
Torhamns samhällsförening
Revisor
Anna-Karin Svensson (c)
Revisorersättare Kerstin Jonasson (s)
Stipendiedelegationen för högskolestuderande
Ledamöter
Magnus Johansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
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Sydost Energi AB
Ordförande
Christer Sandström (s)
Ledamot
Mats Lindbom (c)
Ersättare
Kerstin Boking (s)
Lennarth Thörnqvist (s)
Kjell Warnqvist (m)
Martin Thunells stiftelse
Ordförande
Gunnar Andersson (c)
Ledamöter
Bengt Karlsson (s)
Monica Karlsson (s)
Margit Wihlborg (m)
Einar Mattsson (fp)
Inger Åkesson (kd)
Ersättare
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Eva Ottosson (m)
Per Agnesson (fp)
Karin Vestlund (kd)
Ingmar Johansson (c)
Östra Blekinge Hembygdsförening
Ledamot
Sigvard Eriksson (s)
Ersättare
Erik Petersson (m)
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare
Kristoffer Axelsson (m)
Region Blekinge
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Gerthie Olsson (s)
Bo Andersson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ersättare
Christer Sandström (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Patrik Enstedt (s)
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Lisbeth Petersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Eva Ottosson (m)
Anders Ovander (m)
Jane Pärlklo (fp)
Kent Lewén (fp)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
_______

OBS Ersättare går in som tjänstgörande ledamot i den ordning de valts.
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§ 171
Anmälningsärenden
A. Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning för mandatperioden 2003-2006
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 021113 § 304 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del av Verkö 3:1, daterad
november 2002
C. Domstolsverket 021118 information Dags att nominera nämndemän! Brist på
yngre och med invandrarbakgrund
D. Kommunförbundet Skåne 021125 utbildningsdag för ordförande och vice
ordförande i nämnder och styrelser
E. Ordföranden framför ett varmt tack från Thor Widell för de presenter han fick
som ålderspresident, ordförande och ledamot i fullmäktige sedan 1974. Widell
kunde på grund av sjukdom inte närvara vid avtackningen i november.
_______
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2002.493.828
2002.494.130
2002.535.609

§ 172
Inkomna motioner
1. Motion om att anlägga en motorarena för Karting och Radiostyrd banracing till
kommunens invånare, av Jan-Anders Lindfors (s),
2. Motion om repatriering av icke skyddsbehövande, av Richard Jomshof (sd),
Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd), samt
3. Motion om att Karlskrona kommun instiftar priset ”Guldboken” för
framstående lärare, av Annicka Engblom (m).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Personaldelegationen
Samtliga nämnder och styrelser
Akten

§ 173
Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda
Kommunförbundets förbundskansli har p.g.a. omfattande ändringar i såväl det
allmänna pensionssystemet som andra tjänstepensionssystem gjort en översyn av
gällande pensionsbestämmelser för heltidspolitiker eller förtroendevald som
fullgör uppdrag på betydande del av heltid (minst 40 % av heltid) PRF-KL.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 november 2002 lämnat
beslutsförslag i åtta attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 167, lämnat
beslutsförslag till fullmäktige.
Yrkande
Karl-Anders Holmquist (c) yttrar sig.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således har kommunfullmäktige beslutat
1. att anta ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda
(PBF)”,
2. att PBF skall gälla fr.o.m. tillträdet för förtroendevald som nytillträder efter
2002 års kommunalval,
3. att nuvarande bestämmelser, PRF-KL, upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari
2003 för förtroendevald som omfattas av PBF,
4. att PBF skall gälla för förtroendevald enligt bilaga A punkt 1 till
”Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Karlskrona kommun”,
(bilaga A bifogas),
5. att § 9 i ”Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns
förtroendevalda” ersätts av detta beslut,
6. att PBF senare – efter kommunförbundets rekommendation – kompletteras
avseende § 14 (bl.a. samordning med allmän pension),
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7. att kommunstyrelsens personaldelegation utses till kommunens
pensionsmyndighet, som har att tolka och tillämpa bestämmelserna i bl.a. PBF,
samt
8. att samordningsfritt belopp enligt PBF § 10 mom. 3 mellan visstidspension och
inkomst skall vara 2 prisbasbelopp.
_______
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Personalenheten
Samtliga nämnder och styrelsen
Akten

§ 174
Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)
Bestämmelser om ersättning för förlorad pensionsförmån omfattar inte de förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid d.v.s.
förtroendevald som har uppdrag med en sammanlagd sysselsättningsgrad uppgående till minst 40 % av heltid (pkt 1 i bilaga A till ”Bestämmelser om ersättning
till Karlskrona kommuns förtroendevalda”). Dessa förtroendevalda intjänar i stället
pensionsrätt enligt kommunens pensionsreglemente för förtroendevalda. Ersättning
för förlorad pensionsförmån utgår således endast till s.k. fritidspolitiker (med
uppdrag mindre än 40 % av heltid).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag i två attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 168, för egen del
beslutat
Att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda pensionsförmån till
förtroendevald med årsarvode som inkluderar förlorad arbetsförtjänst vad gäller
bland annat
• vald lägre sysselsättningsgrad
• vald lägre lön
• utebliven tillfällig anställning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att § 4 i ”Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Karlskrona
kommun” ersätts med följande lydelse:
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen
utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är
3,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen.
För att ersättning skall utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörande
av det kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter.
Storleken på eventuell pensionsförlust behöver inte påvisas. Vidare skall den
förtroendevalde som ansöker om ersättning för förlorad pensionsavgift meddela
kommunen vilket pensionsavtal denne omfattas av i sin anställning.
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Pensionsavgifterna betalas ut direkt till den enskilde förtroendevalde om
ersättningen för förlorad arbetsförtjänst understiger 9 000 kronor per år. De
förtroendevalda som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst med minst 9
000 kronor per år har möjlighet att välja om pensionsavgifterna skall betalas direkt
till den enskilde eller om kommunen skall sätta in pensionsavgiften på en
traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd hos kommunens
pensionsadministratör (f.n. SPP). Genom betalning av årliga avgifter har
kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för
förlorad pensionsförmån.
För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha
anställning skall i stället för vad som ovan sagts följande gälla: Den som på ett
godtagbart sätt för kommunen kan styrka att pensionsförmån har förlorats, har rätt
till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp genom
utbetalning direkt till den förtroendevalde.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt första stycket skall
framställas senast vid utgången av februari månad året efter det år till vilken
förlusten hänför sig eller att den förtroendevalde en gång under mandatperioden
styrker från sin arbetsgivare att han/hon förlorar pensionsavsättning då avdrag på
lön sker för det förtroendeuppdrag vederbörande har i Karlskrona kommun.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt tredje stycket ovan skall
framställas i samband med pensionering dock senast inom två år från
pensionstillfället.
2. att bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Personalenheten
Kommunala uppdrag
Akten

§ 175
Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor
Anställda i Karlskrona kommun skall på arbetsgivarens begäran enigt lagen om
offentlig anställning (LOA), och gällande avtal (AB01), redovisa bisyssla till
arbetsgivaren. I LOA anges att även bisyssla som förtroendevald skall redovisas av
anställd.
Förtroendevalda är inte anställda och därmed omfattas de inte av LOA och det
kommunala avtalet beträffande bisyssla. Dock är det av stor vikt för medborgarna
ur demokratisk synpunkt att kunna få kunskap om förtroendevaldas bisysslor som
kan påverka uppdraget.
Undertecknade gruppledare föreslår därför att ett frivilligt register skapas med de
förtroendevaldas bisysslor. Registret bör omfatta uppgifter som uppfattas av vikt
för uppdraget, t.ex. avgörande aktieinnehav, uppdrag i styrelse, ägandeskap och
dylikt. Ansvaret att lämna denna information ligger således på den enskilde
individen och den enskilde förtroendevalde avgör vilka bisysslor som redovisas.
Den förtroendevalde anmäler årligen dessa uppgifter till kommunledningsförvaltningen som administrerar registret.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 182,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att införa ovanstående frivilliga rutin från och med 1 januari 2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
______
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Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
Akten

§ 176
Finanspolicy för Affärsverken Karlskrona AB
Bifogad finanspolicy har som ledstjärna en låg riskprofil och överensstämmer i
princip med den finanspolicy som gäller för Karlskrona kommun. Policyn bygger
också på det faktum att företagets kreditvärdighet bygger på kommunens kreditvärdighet. Av denna anledning skall kommunens finansfunktion även fungera som
”koncernbank” åt Affärsverken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 174, för egen del
beslutat
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att kunna nedsätta den
genomsnittliga räntebindningstiden till lägst ett år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att godkänna bifogad finanspolicy.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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1995.892.701

§ 177
Kommunrådet – utvärdering och direktiv
År 1996 beslutade kommunstyrelsen att som projekt starta ett kommunråd. Syftet
var att utveckla stödet för de mest utsatta barnen och ungdomarna. Projektet var
kommunövergripande och skulle pågå i två år. Projektet utvärderades sedan av
såväl interna som externa kompetenser. Utvärderingarna ledde till att kommunfullmäktige beslutade att kommunrådet skulle fortsätta som en etablerad verksamhet
under mandatperioden 1999-2002.
Nu är mandatperioden till ända och en ny uppföljning och utvärdering är gjord och
redovisas med kommunledningsförvaltningens skrivelse den 5 november 2002.
Med uppföljningen redovisas förslag till beslut i fem attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Kommunrådet fortsätter sitt arbete under mandatperioden 2003-2006,
2. att Kommunrådet är en övergripande resurs som skall vara behjälplig vid
genomförande av planeringsmetoder runt enskilda barn,
3. att Kommunrådet fortlöpande rapporterar och föreslår åtgärder mot systemfel i
organisationen till berörda nämnder och styrelser,
4. att som generalklausul anta att ”Om det råder oenighet om nämnders ansvar i
gällande reglemente och ett enskilt barns behov skall barnets behov gälla”,
samt
5. att respektive nämnder och styrelser utser representanter för mandatperioden
2003-2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

§ 178
Förköp av fastigheten Spjutsbygd 1:9 i Karlskrona kommun
Karlskrona kommun har enligt förköpslagen erhållit anmälan av Aldstens
Fastighetsförmedling att fastigheten Spjutsbygd 1:9 försålts enligt bifogat
köpekontrakt, daterat den 2 november 2002.
Förköpslagen från 1967 har tillkommit bl.a. för att ge kommunen förköpsrätt till
fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordningar och som behövs för att
tillgodose bostadsförsörjningen eller något ändamål som anknyter till denna.
Barn- och ungdomsförvaltningen har anmält behov av en fastighet för en utbyggnad av barnomsorgen i Spjutsbygd. Den aktuella fastigheten ligger väl till i
Spjutsbygd och bedöms efter upprustning kunna tillgodose barnomsorgens behov
i Spjutsbygd.
Med anledning av att fastigheten kan tillgodose behov inom barnomsorgen och då
förköpslagen § 1 är tillämplig för att tillgodose kommunens intresse gör förvaltningen den bedömningen att kommunen vid ifrågavarande försäljning bör utnyttja
sig av sin förköpsrätt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 183,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att utöva kommunal förköpsrätt med anledning av ifrågavarande försäljning av
fastigheten Spjutsbygd 1:9, Karlskrona kommun, för en köpeskilling av 445 000
kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2002.189.253

§ 179
Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med
djurhållning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, av Jörgen
Johansson (c). Motionären föreslår att miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag
att från lämpliga kommunala enheter göra avstyckningar med en areal avsedd för
permanentboende med djurhållning.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 17 oktober 2002, § 260,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden ställer sig bakom idén att skapa
förutsättningar för boende kombinerat med djurhållning men har vid översyn av
det kommunala markinnehavet inte funnit några direkt lämpliga lägen för avstyckning i detta syfte. Bättre möjligheter torde finnas på privatägd mark där förfrågningar kommer att behandlas positivt under förutsättning att de allmänna
kriterierna för lokaliseringsprövning är uppfyllda.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 178, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed skall anses besvarad.
Yrkande
Jörgen Johansson (c) yrkar i enlighet med Mats Lindboms yrkande i
kommunstyrelsen.
Gerthie Olsson (s) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag och avslag till Jörgen Johanssons yrkande.
Ordföranden beslutar att ej ta upp Jörgen Johanssons yrkande då det i så fall får bli
en ny motion och ej kan tas upp i samband med rubricerade motion.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed skall anses besvarad.
_______
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Akten
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2002.249.214

§ 180
Svar på motion om byggnadsplaner
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 maj 2002, § 64, av CarlGöran Svensson (m). Motionären föreslår att miljö- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att upprätta förslag till förändringar av detaljplaner så att dessa medger en
byggrätt av minst 20 % av tomtytan. Förslaget innebär att endast byggarean skall
ändras medan övriga bestämmelser förblir oförändrade.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 17 oktober 2002, § 259,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anser att anledningen till att det finns
begränsade byggrätter i flera äldre planer beror på att de tillkommit för fritidshusbebyggelse. I vissa fall har områden bristfälliga VA-lösningar och underdimensionerade vägar som gör dem mindre lämpliga att funktionsomvandla och/eller
förtäta. Förutom begränsningar av byggrätter förekommer även planbestämmelser
som anger att byggnader inte får uppföras som påkallar behovet av vattentoalett.
Karlskrona kommun skiljer idag inte på fritids- eller permanent användning av
bebyggelsen vid planläggning. I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2002, föreslås för fritidshusbebyggelse att detaljplaneändringar kan ske i syfte att uppnå ökade byggrätter anpassade för permanentboende om förutsättningar finns för VA-lösningar, infrastruktur och service.
Generellt bör en byggrätt i övriga situationer om 20 % av tomtarean kunna
tillämpas, med begränsning på 150 kvm. En fördjupning av översiktsplanen är
under framtagande för Trummenäsområdet där dessa förutsättningar utreds.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 179, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen är besvarad med hänvisning till kommunens översiktsplan.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till motionen.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på CarlGöran Svenssons yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Carl-Göran
Svenssons yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Således beslutar kommunfullmäktige
Att motionen är besvarad med hänvisning till kommunens översiktsplan.
______
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§ 181
Sammanträdets avslutning
Representant för Wämö Center tackar fullmäktige för det gångna året, önskar God
Jul och överlämnar en bukett tulpaner till tjänstemän och presidium.
Ordförande Magnus Johansson önskar ledamöter och ersättare en God Jul och ett
Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Gunilla Ekelöf tackar ordföranden för att ha skött dagens långa
sammanträde med kompetens och humor, samt önskar alla en trevlig helg.
_______

