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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 3 mars 2005, kl. 13.30-16.40

Beslutande

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

Patrik Hansson (s) kl. 13.30-15.20 §§ 1-19
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 15.20-16.40 §§ 20-24
Börje Nilsson (s) kl. 13.30-15.20
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 13.30-15.20
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (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)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s) kl. 13.30-15.55 §§ 1-21
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (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)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
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Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström kl. 14.05-16.35 §§ 14-23
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp) kl. 13.30-15.20 §§ 1-19
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c) kl. 13.40-15.50 §§ 5-21
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c) kl. 15.50-16.40 §§ 22-24
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Siv Brorsson (s)
Rosita Persson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Lennart Svensson (s)
Christer Sandström (s) kl. 15.20-16.40 §§ 20-24
Per-Anders Nygård (s) kl. 15.20-16.40 §§ 20-24
Margita Landehag (s) kl. 16.10-16.40 §§ 23-24
Anders Ovander (m)
Eva Abramsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp) kl. 13.30-14.30 §§ 1-13
Eva Röder (fp) kl. 15.20-16.40 §§ 20-24
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-13.40 §§ 1-4
Ingrid Hermansson (c)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Christer Sandström (s) kl. 13.40-15.20
Per-Anders Nygård (s) kl. 13.30-15.20
Margita Landehag (s) kl. 13.30-16.10
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Anna Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp) kl. 14.30-16.40
Eva Röder (fp) kl. 13.30-15.20
Lennart Hansson (c) kl. 13.40-16.40
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Henrik Reinholdson (kd)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza B (mp)
Tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Rune Andersson och Evy Andréasson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 10 mars 2005, kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………… §§ 1-24
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………………..§§ 1-19
Patrik Hansson

Ordförande

………………………………………………… §§ 20-24
Gunilla Ekelöf

Justerare

…………………………………………………..
Rune Andersson

Justerare

…………………………………………………..
Evy Andréasson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 10 mars 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Informationsenheten
Akten

5

2005.37.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Frank Alsén (sd) har, med skrivelse den 25 januari 2005, med omedelbar verkan
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige,
2. Sarah Tehagen van Darvé (s) har med skrivelse den 1 februari 2005 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kulturnämnden, samt
3. Chatarina Åkesson (f.d.Olsson) (c) har med skrivelse den 28 februari 2005
avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden,
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

3 mars 2005

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
De valda
Akten

2005.37.102

§2
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige till och med den 31 december 2006 följande;
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Filip Issal (fp) efter Valdi Ivancic
Ersättare Stefan Gullbing (kd) efter Lennart Svantesson
Utbildningsnämnden
Ersättare Anders Nilsson (kd) efter Martina Andersson
_______
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Akterna

7

1999.391.272
2004.534.061
2004.325.214
2004.150.214
2003.413.214
2003.318.170
§3
Anmälningsärenden
A. BlekingeTrafikens bolagsstämma äger rum fredagen den 17 juni 2005
kl. 09.30
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 041208, § 434, om ändrade regler för
tomtkön
C. Tekniska nämndens beslut 041214, § 100, om förslag till taxor år 2005
D. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050112, § 12, att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut, anta detaljplan för del av Johannesberg 1:1,
Rödeby, samt Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 050203 att inte pröva
kommunens beslut såvitt avses prövning enligt 12 kap 1 § PBL
E. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050112, § 13, att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut, anta detaljplan för Wattrang 19, Trossö, samt
Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 050203 att inte pröva kommunens beslut
såvitt avses prövning enligt 12 kap 1 § PBL
F. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050112, § 16, att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut, anta detaljplan för del av fastigheten Västra
Stensjö 1:17, Holmsjö, samt Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 050210 att inte
pröva kommunens beslut såvitt avses prövning enligt 12 kap 1 § PBL
G. Logglista och krisledningsnämndens protokoll 050109-050111
H. Räddningstjänsten Östra Blekinge, 050119 direktionsbeslut om bemanning av
räddningsstyrka under semesterperioden år 2005
_______

3 mars 2005

Akterna

2004.535.109
2005.34.040
2005.58.149
2005.72.512
2005.78.512
2005.82.826
2005.112.719
2005.114.719
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2005.83.183
2005.88.440
2005.104.879
2005.105.752
2005.103.001
2005.102.719
2005.113.719

§4
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om att stärka demokratin och öka engagemanget inför Rådslag, av Björn
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp),
2. Motion om att stoppa osund kommunal konkurrens, av Kent Lewén (fp),
3. Motion om avveckling av Valideringscentrum, av Richard Jomshof (sd),
4. Motion om järnvägsövergången vid Wämö, av Gunilla Ekelöf (fp),
5. Medborgarförslag om rondell vid korsningen Sunnavägen-GullbernavägenGamla Infartsleden, av Leo Vidal,
6. Medborgarförslag om konstgjord isbana, av Åtta glada lärare vid Hästöskolan,
7. Medborgarförslag om införande av en 30 km/h begränsning i alla
bostadsområden i Karlskrona kommun, av Johan Hjortsberg,
8. Motion om att stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan av Jan Johansson (kd),
9. Motion om ljusdesign av Markus Alexandersson (s),
10. Motion om hemlösa i Karlskrona av Eva-Britt Dahlström (s),
11. Motion om förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildning av Eva-Britt
Dahlström (s),
12. Motion om tydlig politisk vilja ”för ett barnsligt Karlskrona” av Åsa GybergKarlsson (v),
13. Motion om utbildningsinsatser, av Åsa Gyberg-Karlsson (v),
14. Motion om offensiv för ett barnsligt Karlskrona – det skall synas vad vi
gör/inte gör av Åsa Gyberg-Karlsson (v), samt
15. Motion om barn som kunskapskällor av Åsa Gyberg-Karlsson (v).

3 mars 2005

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
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Ekonomienheten
Personalenheten
Akten

10

2004.100.041

§5
Överföring av medel från projektmedel till basbudgeten i kommunledningsförvaltningens budget 2005
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 december 2004 lämnat
förslag till internbudget för år 2005, dels basbudget för kommunledningsförvaltningen, dels kommunstyrelsens projektbudget.
För utvecklingsprojekt och sysselsättningsprojekt finns en budgetram till kommunstyrelsens förfogande om 29,4 mkr, upptagna i 2005 års budget för kommunen.
Projekt som inte är påbörjade får startas först sedan projektbeskrivning och detaljerad kostnadsberäkning redovisats och godtagits av kommunstyrelsens allmänna
utskott.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att godkänna föreliggande förslag till basbudget för kommunledningsförvaltningen år 2005, samt
2. att godkänna föreliggande inriktning på projektbudget för år 2005 och i
enlighet med tidigare beslut delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att
lämna igångsättningstillstånd för delprojekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2005, § 5, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna att projektmedel med beloppet 1 600 tkr förs över till basbudgeten
för två tjänster för år 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

3 mars 2005

Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

11

2004.485.706

§6
Utredning av matavgifter vid korttidsvistelse
Handikappnämnden har vid sammanträde den 3 november 2004, § 67, redovisat en
utredning om matavgifter vid korttidsvistelse. Den 1 november 2004 genomfördes
en förändring av taxan för matavgifter som innebär att förvaltningen tar ut hel eller
halv avgift beroende på hur många måltider personen har utnyttjat under samma
dygn. Detta har föranlett diskussioner om rättvisa och även vissa oklarheter om
dygnsbegreppet och hur måltiderna skall rapporteras.
Nämnden har föreslagit att avgifterna delas upp på tre åldersintervaller och pris för
frukost, middag och kvällsmål fastställs, samt att ett lagat mål mat som serveras
skall registreras som middag oavsett vid vilken tid på dagen måltiden serveras.
Nämnden föreslår fullmäktige besluta att i enlighet med utredningens förslag
ändra taxan för matavgifter vid korttidsvistelse med tre åldersintervaller, samt
att ändringen av mattaxan träder i kraft från och med den 1 april 2005.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2005 föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå fullmäktige att tillstyrka inriktningsbeslutet och att
delegera till handikappnämnden att, utifrån självkostnadsprincipen, bestämma
avgifternas storlek för mat vid korttidsvistelse.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2005, § 7, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka inriktningsbeslutet och att delegera till handikappnämnden att, utifrån
självkostnadsprincipen, bestämma avgifternas storlek för mat vid korttidsvistelse.
________
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Personalenheten
Samtliga nämnder
Akten

12

2004.503.027

§7
Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum – KKC
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari 2004, § 5, beslutades att den
grupp som arbetat fram svar på revisionsrapport om internutbildning inom
Karlskrona kommun skulle fortsätta sitt arbete. Beslutet var formulerat:
• att som inriktningsbeslut godkänna ett inrättande av ett FoU-centrum för
Karlskrona kommun
• att uppdra åt nuvarande arbetsgrupp att vidareutveckla idén kring detta
FoU-centrum
• att ett detaljerat förslag till detta FoU-centrum är klart för beslut under
hösten 2004 i samband med budgetberedningen för år 2005.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2005, § 8, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att under en etableringsperiod om tre år inrätta ett kompetenscentrum för
kommunkoncernen i enlighet med bilagt förslag,
2. att en utvärdering av verksamheten skall ske inom tre år,
3. att Karlskrona Kompetenscentrum är kommunstyrelsens ansvar och under
etableringsperioden organisatoriskt tillhör personalenheten, samt
4. att verksamheten inledningsvis skall redovisas i projektbudgeten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

3 mars 2005

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Samtliga nämnder/bolag
Akten

13

2004.436.178

§8
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i
Karlskrona kommun 2005-2006
Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Lagen
ersatte den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102). Syftet med lagen om skydd
mot olyckor är att färre skall dö, färre skall skadas och mindre skall förstöras.
Samtidigt skall lagen förbättra möjligheterna för enskilda, kommuner och statliga
myndigheter att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem.
I 3 kap 3 § lag om skydd mot olyckor anges att: ”En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målen för
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som
kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens
förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som
kan antas ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt
kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer”.
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun har under 2004 beslutat att samtliga
förvaltningar och bolag skall delta i arbetet med att ta fram handlingsprogrammet
samt att Räddningstjänsten Östra Blekinge skall leda och samordna detta arbete.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 december 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen vid sammanträde
den 11 januari 2005 § 9 för egen del beslutat Att tillstyrka förslaget till handlingsprogram.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta Att uppdra åt
samtliga nämnder och bolagsstyrelser att för egen del, senast den 30 april 2005,
upprätta och besluta om prestationsmål med föreliggande handlingsprogram som
grund.
Bo Löfgren (fp) med tillstyrkan av Mats Johansson (s) yrkar återremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.

3 mars 2005

Handikappnämnden
Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2004.730.730

§9
Transport av avliden från särskilt boende
Äldrenämndens beslut den 15 december 2004, § 119
Handikappnämndens beslut den 15 december 2004, § 75
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 december 2004 sammanställt nämndernas förslag. Äldre- och handikappnämnderna ansvarar enligt Hälsooch sjukvårdslagen § 1 för att ta hand om dem som avlider i de särskilda boendeformerna. Landstinget har motsvarande ansvar för transporter från ordinärt boende.
Kommunen har rätt att ta ut självkostnaden av dödsboet för transporten, vilket
kräver beslut av kommunfullmäktige.
Nämnderna har för egen del beslutat att godkänna föreslagen rutin för transport av
avlidna från särskilt boende, samt delegerat till förvaltningscheferna att besluta om
ersättningsanspråken efter samråd med kommunjuristen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2005 § 11 föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bemyndiga äldre- och handikappnämnderna att utifrån självkostnadsprincipen bestämma avgiftens storlek, samt
2. att dödsbo i första hand skall köpa tjänsten från begravningsentreprenör, i annat
fall kan Karlskrona kommun av upphandlad transportör och på dödsboets bekostnad, beställa transporten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

3 mars 2005

Socialnämnden
Handikappnämnden

15

2004.473.701

§ 10
Yttrande över förstudie avseende finansiell samordning inom
socialförsäkringsområdet i Blekinge
Riksdagen har genom Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210) gett möjlighet till finansiell samordning som omfattar socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheten.
Landstinget och försäkringskassan i Blekinge har, i dialog med kommuner och
länsarbetsnämnd, genomfört en förstudie avseende finansiell samverkan i
Blekinge.
Remissyttranden
Socialnämnden den 14 december 2004, § 185
Handikappnämnden den 15 december 2004, § 78
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 januari 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005 § 16 föreslagit
kommunfullmäktige besluta i två att-satser.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uttala intresse för deltagande i finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, och
2. att Karlskrona kommun skall delta i framtagande av ett konkret förslag till
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
_______

3 mars 2005

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

16

2004.508.251.

§ 11
Exploateringskalkyl för byggnadsplan avseende utvidgning av Johannesberg,
Rödeby
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har den 21
december 2004 upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade planförslag. Till underlag för kalkylen ligger berörda förvaltningars och avdelningars
exploateringskostnader.
Exploateringskalkylen har tagits fram som ett led av att efterfrågan på tomter för
småhusbebyggelse har ökat inom kommunen. Byggnadsplanen antogs 1982 och
medger 25 tomter för småhusbebyggelse. Planområdet är beläget i västra delen av
Rödeby, Johannesberg, i Kemivägens förlängning. Marken ägs av kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 24, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att exploatera ovan nämnda område för småhus vid Johannesberg samt att anslå
erforderliga 5.815 000 kronor för exploateringen, att senare täckas av inflytande
köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

3 mars 2005

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

17

2005.45.251

§ 12
Exploateringskalkyl för detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö
3:1 m.fl.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 11 januari 2005 lämnat förslag till
beslut och upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade planförslag.
Planen har tagits fram som ett led i kommunens önskan att öka utbudet av tomter
för småhus inom den större tätortgen där efterfrågan är som störst. Planen är
föremål för antagande av miljö- och byggnadsnämnden och det är angeläget att en
exploatering sker då kommunen har brist på tomter i centrala lägen. Planen medger
en byggnation med 40 småhus på den kommunala marken.
Vid ett tomtpris på 380 000 kronor/tomt erhålls täckning för kommunens totala
exploateringskostande och då blir även kostnaden för VA täckt tillsammans med
anläggningsavgifterna.
Utbyggnaden av gata, VA etc. medför ökade drifts- och underhållskostnader för
förvaltningen, vilket bör beaktas i framtida budgetar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 25, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att exploatera ovan nämnda område för småhus vid Norra Backe på Verkö samt
att anslå erforderliga 15.650 000 kronor för exploateringen att senare täckas av
inflytande köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

3 mars 2005

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2004.222.611

§ 13
Svar på motion om skol- och förskoleplanering i Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2004, § 73, av Mats
Lindbom (c). Motionären tar upp det växande invånarantalet i Nättraby och kopplar det till behovet av skola och barnomsorg. Befolkningsstatistik från 1990 fram
till 2003 samt siffror på den villabebyggelse som har skett och som planeras att
fortsätta redovisas i motionen. Motionären föreslår 1. att planering igångsätts av
hur och var i Nättraby ytterligare skolenhet bör lokaliseras och 2. att långtidsplan
görs upp för utbyggnad av förskola i Nättraby.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 92,
lämnat yttrande och beslutsförslaget att med hänvisning till att arbete redan pågår i
enlighet med motionärens intentioner avslå motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 13, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Annicka Engblom (m), Kent Lewén (fp), Tommy Olsson (kd)
och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
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 tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Mats Lindboms m.fl. yrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 31 nej-röster, två som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen är besvarad.
______

3 mars 2005

Akten

19

2002.459.020

§ 14
Svar på motion om skattefri tandvård för kommunalt anställda i Karlskrona
kommun
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2002, § 154, av
Ingrid Hermansson (c). Motionären förslår att Karlskrona kommun inför skattefri
tandvård för anställda under 2003 samt att anställda i kommunen skall komma
överens med sin tandläkare att inte begära ersättning från Försäkringskassan. Den
anställde tillåter samtidigt kommunen att genomföra bruttoavdrag motsvarande
belopp som kommunen fakturerar tandläkaren.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 december 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Under hösten 2004 framlades en proposition
(2003/04:21) att skattefriheten slopas för förmån av inte offentligt finansierad
tandvård i Sverige och av tandvård utomlands. Utgångspunkten för förslaget är att
den offentliga finansieringen av tandvård skall ske i huvudsak inom ramen för den
allmänna försäkringen och inte genom skattesystemet. Detta innebär att från och
med den 1 januari 2004 finns inte möjligheten kvar att arbetsgivaren betalar till
berörd tandläkare och gör bruttoavdrag för arbetstagaren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 26, föreslagit
kommunfullmäktige besluta Att motionen är besvarad.
Ingrid Hermansson (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen är besvarad.
_______

3 mars 2005

Utbildningsnämnden
Akten

20

2003.558.628

§ 15
Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och
yrkesvägledare för information till vuxna
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår fullmäktige besluta att uppdra till
utbildningsnämnden att skapa en plattform för samverkan mellan studie- och
yrkesvägledare i Karlskrona kommun, där information om vuxenutbildning,
studiestöd, yrken och arbetsmarknad ges till vuxna.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 mars 2004, § 20, besvarat
motionen. Fullmäktige har vid sammanträde den 26 augusti 2004, § 105,
återremitterat ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 januari 2005, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av skrivelsen framgår att en vägledningscentral eller
liknande för alla vuxna i Karlskrona kommun skulle ge alla vuxna mer råd och
stöd än vad de kan få idag. Karlskrona kommun satsar idag ”extra” resurser på att
ge dem som står längre bort från arbetsmarknad och studier mer stöd. För att ge
alla mer vägledningshjälp krävs ytterligare resurser.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att, i samarbete med arbetsförmedlingen, undersöka möjligheten att starta en vägledningscentral i Karlskrona
samt kostnadsberäkna densamma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 27, föreslagit
kommunfullmäktige besluta Att motionen härmed är besvarad.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed är besvarad.
_______

3 mars 2005

Barn- och ungdomsnämnden
Äldrenämnden
Akten

21

2004.263.618

§ 16
Svar på motion om prao i äldreomsorgen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 2004, § 89, av Maria
Persson (c). Motionären föreslår att alla 8:or skall erbjudas att få följa med en dag
på ett äldreboende eller i hemtjänsten för att få en inblick i arbetet. Härigenom
menar motionären att fler ungdomar skulle kunna inspireras till att välja att gå
omvårdnadsprogrammet.
Remissyttranden
Barn- och ungdomsnämnden den 14 september 2004, § 82
Äldrenämnden den 27 oktober 2004, § 96
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 januari 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Båda nämnderna delar motionens intentioner
i det att flera olika sätt bör prövas för att ge ungdomar ökade kunskaper om
åldrandet och arbetet inom äldreomsorgen för att stimulera ungdomar att i ökad
utsträckning vilja arbeta inom äldreomsorgen.
Äldrenämnden framför såväl lagliga som praktiska invändningar mot att välja just
endagars praktik som metod. I årskurs åtta finns idag 840 elever. Besök på äldreboende och inom hemtjänsten kan endast göras i mindre grupper av hänsyn till
vårdtagarna. Samtliga elever som frivilligt vill göra en endagarspraktik måste få en
introduktion, handledning och vägledning innan besöket, även om denna inte
behöver vara särskilt långvarig. Dessutom måste samtliga vårdtagare som besöks
acceptera besöket i förväg.
Alla åttor på samtliga skolor besöks av äldreförvaltningens rekryteringsteam och
får då information om arbetet inom äldreomsorgen. Äldrenämndens bedömning att
vidare utreda på vilket sätt möjligheterna till mer praktik för ungdomar i årskurs 8
kan genomföras kan vara det som ger bäst resultat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 28, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ge äldrenämnden och barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för utökad praktik för ungdomar i årskurs åtta, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

3 mars 2005

22

§ 17
Frågor
Eva-Britt Dahlström (s) frågar kommunstyrelsens ordförande om 1%-målet för
kulturutsmyckning på Arena Rosenholm.
Mats Johansson (s) svarar.
_______

3 mars 2005

Akten

23

2004.454.107

§ 18
Svar på interpellation om de kommunala bolagen
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 28 oktober 2004, § 133, av Andreas Reinholdson (kd).
Mats Johansson (s) har den 1 december 2004 besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 december 2004, § 185, bordlagt
ärendet.
I debatten deltar Andreas Reinholdson (kd), Jan Lennartsson (m), Mats Lindbom
(c) och Mats Johansson (s).
________

3 mars 2005

Akten

24

2005.3.750

§ 19
Svar på interpellation om barn med funktionshinder
Interpellationen är ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande, av Jan-Olof
Petersson (fp).
Magnus Johansson (s) har den 21 februari 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp), Annicka Engblom (m), Christina
Mattisson (s) och Magnus Johansson (s).
_______

3 mars 2005

Akten

25

2005.73.534

§ 20
Svar på interpellation om bredbands/ADSL-utbyggnaden
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande av Mats Lindbom (c).
Mats Johansson (s) har den 21 februari 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Carl-Göran Svensson (m) och Mats Johansson
(s).
_______

3 mars 2005

Akten

26

2005.68.059

§ 21
Svar på interpellation om fortsatt försäljning av blommor
Interpellationen är ställd till kommunalrådet Gerthie Olsson av Kent Lewén (fp).
Gerthie Olsson (s) har den 21 februari 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (fp), Jan Lennartsson (m) och Gerthie Olsson (s).
_______

3 mars 2005

Akten

27

2005.69.752

§ 22
Svar på interpellation om situationen för hemlösa i Karlskrona
Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande av Inger Fölster (fp).
Jan-Anders Lindfors (s) har den 15 februari 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Inger Fölster (fp), Eva-Britt Dahlström (s), Ingrid Hermansson
(c), Ann-Louise Trulsson (m), Camilla Persson (v), Kent Lewén (fp) och JanAnders Lindfors (s).
_______

3 mars 2005

Akten

28

2005.74.514

§ 23
Svar på interpellation om anordnande av en pendlings- och långtidsparkering
i anslutning till Angöringen
Interpellationen är ställd till kommunalrådet Gerthie Olsson av Karin Brunsberg
(m).
Gerthie Olsson (s) har den 21 februari 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Karin Brunsberg (m), Mats Lindbom (c), Ann-Louise Trulsson
(m) och Gerthie Olsson (s).
_______

3 mars 2005

Akten

29

2005.89.611

§ 24
Svar på interpellation om Trossöskolor, en framtidsfråga
Interpellationen är ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande av Jan-Olof
Petersson (fp).
Magnus Johansson (s) har den 2 mars 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp), Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c)
och Magnus Johansson (s).
_______

31 mars 2005
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31 mars 2005

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 31 mars 2005, kl. 13.30-17.00

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (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)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s) kl. 13.30-15.15 §§ 25-29
Karl-Gösta Svenson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m) kl.15.15-17.00 §§ 30-41
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)

2

31 mars 2005

Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Tommy Olsson (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Camilla Persson (v)
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Otto Gradin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Christer Sandström (s)
Ulla Ohlsson (s)
Rosita Persson (s)
Kjell Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 15.15-17.00 §§ 30-41
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Lennart Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Eva Abramsson (m)
Anders Ovander (m) kl. 13.30-15.15 §§ 25-29
Hans-Göran Håkansson (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Ingeborg Palmberg (kd)
Henrik Reinholdson (kd)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Per-Anders Nygård (s) kl. 13.30-15.15
Gert Olsson (s)
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Anders Ovander (m) kl. 15.15-17.00
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza B (mp)

Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Roland Andréasson och Eva-Britt Dahlström
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31 mars 2005

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 7 april 2005, kl. 15.00

……………………………………………… §§ 25-41
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………………..
Roland Andréasson

Justerare

…………………………………………………..
Eva-Britt Dahlström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 april 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………
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31 mars 2005

Kommunala uppdrag
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörd nämnd
Informationsenheten
Akten

5

2005.37.102

§ 25
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Ingegerd Holm (s) har med skrivelse den 28 februari 2005 avsagt sig uppdraget
som ordförande i utbildningsnämnden,
2. Sonja Andersson (s) har med skrivelse den 13 mars 2005 avsagt sig alla
politiska uppdrag (ledamot i handikappnämnden, ledamot i kommunfullmäktige
och fullmäktiges valberedning samt ersättare i Vårdförbundet),
3. Gösta Petersson (s) har med skrivelse den 14 mars 2005 avsagt sig uppdragen
som ledamot i styrelserna för Affärsverken Karlskrona AB och Affärsverken
Energi i Karlskrona AB,
4. Maria Persson (c) har med skrivelse den 15 mars 2005 avsagt sig uppdragen
som ersättare i kommunstyrelsen med följduppdrag i integrationsberedningen och
jämställdhetskommittén,
5. Roger Lindberg har med skrivelse den 14 mars 2005 avsagt sig uppdraget som
styrelseledamot i Karlskrona Fryshus AB från och med nästa ordinarie bolagsstämma, samt
6. Torbjörn Åkesson (c) har med skrivelse den 28 mars 2005 avsagt sig uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

31 mars 2005

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Informationsenheten
Akten

6

2005.37.102

§ 26
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson utser fullmäktige
följande till och med den 31 december 2006:
Utbildningsnämnden
Ordförande Christina Mattisson (s), efter Ingegerd Holm
Ersättare Laila Karlsson (s) efter Christina Kristensson
Ersättare Maria Persson (c) efter Torbjörn Åkesson
Kommunstyrelsen
Ersättare Torbjörn Åkesson (c) efter Maria Persson
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Jörgen Nilsson (s) efter Inger Persson
Ersättare Ida Karlsson (s) efter Jörgen Nilsson
Kulturnämnden
Ersättare Georg Sjöberg (mp) efter Annika Thörnblad
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Cecilia Åkesson (c) efter Chatarina Åkesson (f.d. Olsson)
_______

31 mars 2005

Akterna

7

2003.495.318
2004.379.214
2004.138.214

§ 27
Anmälningsärenden
A. Kammarrättens beslut 050128 att Länsrättens avgörande står, Kammarrätten
meddelar inte prövningstillstånd. Överklagandet gäller fullmäktiges beslut
040226, § 23, om att bland annat upphöra med kommunal väghållning inom
Rödeby samhälle och därmed aktivera Rödeby vägförening.
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050209, § 47, enligt fullmäktiges
delegationsbeslut, att anta detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd) daterad
i januari 2005
C. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050209, § 45, att i enlighet med fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för Norra Backe, del av Verkö 3:1 m.fl.
upprättad i september 2004 och reviderad i december 2004.
_______

31 mars 2005

Akterna

2005.116.330
2005.124.332
2005.127.106
2005.132.608
2005.133.106
2005.159.620
2005.161.027
2005.163.512
2005.165.826
2005.167.512
2005.173.512
2005.180.050
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2005.146.291
2005.151.331
2005.155.820
2005.142.101
2005.137.512
2005.160.101
2005.162.615
2005.164.531
2005.166.512
2005.168.512
2005.175.230

§ 28
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om ett lyft för Hoglands Park, av Jan-Olof Bergman,
2. Medborgarförslag om ny lekplats på Hasslö, av Jeanette Petersson m.fl.
3. Motion om att apoteket i Nättraby åter skall öppnas, av Kent Lewén (fp),
4. Motion om flexibla skollov, av Ingrid Hermansson (c),
5. Medborgarförslag om apotek i Nättraby, av Ingrid Hermansson,
6. Motion om gångbana längs riksväg 28 i Holmsjö, av Lena Hjort (fp),
7. Motion om tillbyggnad av gymnastiksalen på Tvings skola, av Karl-Anders
Holmquist (c),
8. Medborgarförslag om kommunfullmäktiges ledamöter, av Frank Alsén,
9. Motion om försköning av park- och gräsområden i Nättraby centrum, av LarsGöran Forss (m),
10. Medborgarförslag om strövstig, staket och vattenhoar m.m. vid Bastasjö
friluftsområde, av Sven Svensson,
11. Medborgarförslag om pensionärers medverkan i skolans verksamhet, av
Annelie Danforth och Jelena Savic,
12. Medborgarförslag om ledamöters uppträdande i kommunfullmäktige, av
Ellinor Prising och Anna Ohlsson,
13. Medborgarförslag om fortbildning av skolpersonal i kris/konflikthantering, av
Madeleine Brurok och Maria Halai,

31 mars 2005
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14. Medborgarförslag om ökade resurser till vuxenutbildningen, av Mikael Garb,
15. Medborgarförslag om trafiklyse och övergång i T-korsning Stationsvägen –
Lyckebyvägen, av Jessica Jerpenfors och Annette Andersson,
16. Medborgarförslag om bättre bussförbindelse till Fur, av Ronny Johannesson,
17. Medborgarförslag om isbana, av Jessica Jerpenfors och Annette Andersson,
18. Medborgarförslag om reparation av vägbanan vid Saltsjöbaden, av Gun
Olausson,
19. Medborgarförslag om vägbelysning av Saltsjöbaden, av Lena Carlén,
20. Medborgarförslag om cirkulationsplats eller trafikljus på Sunnavägen, av
Hanna Svensson och Sandra Sällberg Brurok,
21. Motion om byggande av gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle, av
Jörgen Johansson (c),
22. Motion om att tillåta uteserveringar året runt, av Carl-Göran Svensson (m),
samt
23. Motion om att svenska kollektivavtal skall följas vid offentlig upphandling,
gruppmotion från den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen genom
Mats Johansson (s) och Jan-Anders Lindfors (s).
Ordföranden ställer proposition på medborgarförslag nr 8 och fullmäktige beslutar
efter beredning att avslå förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på medborgarförslag nr 12 och
fullmäktige beslutar efter beredning att avslå förslaget.
Fullmäktige beslutar att övriga 21 motioner och medborgarförslag får ställas.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att medborgarförslag nr 8 och nr 12 avslås, samt
2. att remittera övriga motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för
beredning.
_______

31 mars 2005

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge
Akten

10

2005.75.170

§ 29
Yttrande över ev. organisationsförändringar inom Räddningstjänsten Östra
Blekinge
Förbundsordningen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
antogs vid direktionsmöte den 18 augusti 2004, § 41, och fastställdes av fullmäktige i Ronneby den 30 september 2004, § 138, och av fullmäktige i Karlskrona
den 28 oktober 2004, § 134, att gälla från och med den 1 december 2004.
I förbundsordningens nuvarande lydelse § 11 styrning och insyn anges i stycke ett
och två följande: ”Innan förbundsdirektionen beslutar om principiellt viktiga ärenden samt investeringar till ett värde över 500 kkr. skall medlemskommunernas
yttrande inhämtas. Beslut om förändringar i räddningsstyrkor förutsätter kvalificerad majoritet (2/3 majoritet) i direktionen”.
Ärendet är undantaget från de principiellt viktiga ärenden som åsyftas i första
stycket i § 11. Av det anförda framgår att begäran om yttrande inte skall ske
eftersom direktionen har den behörigheten och det framgår klart av § 11 stycke 2
i förbundsordningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 32, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avstå från yttrande och att ärendet återförvisas till Direktionen för
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för slutligt beslut.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Richard Jomshof (sd), Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson
(m), Tommy Olsson (kd) och Andreas Reinholdson (kd) yrkar att Karlskrona
kommun avvisar besparingsförslagen vad gäller minskad bemanning och
nedläggning av räddningsvärnet i Fridlevstad.
Patrik Enstedt (s), Camilla Persson (v), Björn Gustavsson (mp), Gerthie Olsson (s)
och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Kent Lewéns
m.fl. yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

31 mars 2005

11

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Kent Lewéns yrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservation
Den borgerliga alliansen genom Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m),
Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) lämnar skriftlig reservation,
protokollsbilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att avstå från yttrande och att ärendet återförvisas till Direktionen för
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för slutligt beslut.
_______

31 mars 2005

Kommunens revisorer
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

12

2005.87.042

§ 30
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 februari 2005 lämnat
yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2004.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 34, för egen del
beslutat
1. att godkänna bokslutet för år 2004 och överlämna detta till kommunens
revisorer, samt
2. att uppmana socialnämnden att omgående påskynda sådana åtgärder som
aktualiserats i projektet ”Resurshuset” med syfte att minimera socialbidragskostnaderna så att innevarande års budget inte överskrids.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 34, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att i enlighet med AB Karlskronahems begäran överföra 25 mkr från bolagets
investeringsbudget 2004 till investeringsbudgeten 2005. Bolagets totala
investeringsbudget för år 2005 uppgår efter överföringen till 81,3 mkr, samt
2. att godkänna förslag till bokslutsdispositioner enligt nedan;
• Barn- och ungdomsnämnden
Den positiva avvikelsen med 0,1 mkr skall balanseras i ny räkning hos barn- och
ungdomsnämnden.
• Handikappnämnden
Den negativa avvikelsen med 0,6 mkr täcks helt av kommunkassan.
• Idrotts- och fritidsnämnden
Den positiva avvikelsen med 0,2 mkr balanseras i ny räkning hos idrotts- och
fritidsnämnden.
• Kulturnämnden
Den negativa avvikelsen med -62 tkr täcks helt av kommunkassan.
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• Miljö- och byggnadsnämnden
Den positiva avvikelsen för verksamheten på 0,1 mkr balanseras i ny räkning hos
miljö- och byggnadsnämnden.
Den positiva avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag 0,7 mkr återförs till
kommunkassan.
• Socialnämnden
Den negativa avvikelsen för verksamheten individ- och familjeomsorg på -0,5 mkr
täcks helt av kommunkassan. Samtidigt skall 0,4 mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag.
Den negativa avvikelsen för verksamhet introduktion om -0,2 mkr täcks av
kommunkassan.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -6,5 mkr täcks av kommunkassan.
• Tekniska nämnden
Skattefinansierad verksamhet
Den negativa avvikelsen om -1,7 mkr täcks av kommunkassan. Samtidigt skall 0,6
mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Det negativa utfallet med -0,7 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska nämnden.
• Utbildningsnämnden
Den negativa avvikelsen med -13,6 mkr täcks av kommunkassan.
• Äldrenämnden
Den negativa avvikelsen med -3,1 mkr täcks av kommunkassan. Samtidigt skall
0,8 mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag.
• Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vissa nämnder
Den negativa avvikelsen inom Basbudgeten på -1,2 mkr täcks av kommunkassan.
Samtidigt skall 0,6 mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag såväl 2005 som 2006. Övriga delar återförs till kommunkassan.
Mats Lindbom (c) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

31 mars 2005

Samtliga nämnder/bolag
Jämställdhetskommittén
Akten

14

2005.135.026

§ 31
Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern
I samband med att kommunrevisionen granskade kommunens jämställdhetsarbete
fastställdes nya rutiner för kommunens jämställdhetsarbete. Bland annat beslutades
att fullmäktige skall anta jämställdhetsprogrammet i september månad för efterföljande år. Detta innebär att fullmäktige i september månad i år kommer att besluta
om jämställdhetsprogrammet för år 2006.
Kommunen skall dock enligt lag årligen anta ett program för jämställdhet. Förslag
för år 2005 är en revidering av 2004 års program inklusive en uppföljning av det
övergripande jämställdhetsarbetet under år 2004. Jämställdhetskommittén har vid
sammanträde den 8 februari 2005, § 1, överlämnat förslaget till fullmäktige för
beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 36, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta Jämställdhetsprogram för Karlskrona
kommun år 2005.
Yrkanden
Bo Löfgren (fp), Christina Mattisson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag med två tilläggsyrkanden:
1. att jämställdhetsarbetet skall vara en integrerad del i processerna med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning och därför redovisas i styrelsens/
nämndernas/bolagens årliga verksamhetsberättelser, och
2. att direktiv för jämställdhetsarbetet tidsmässigt skall ske i samband med
direktiven för budget och verksamhetsplaner.
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag att anta jämställdhetsprogrammet. Därefter bifaller fullmäktige Bo Löfgrens två tilläggsyrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2005, samt
2. att jämställdhetsarbetet skall vara en integrerad del i processerna med
verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning och därför redovisas i
styrelsens/nämndernas/bolagens årliga verksamhetsberättelser, och
3. att direktiv för jämställdhetsarbetet tidsmässigt skall ske i samband med
direktiven för budget och verksamhetsplaner.
______

31 mars 2005

Samtliga förvaltningar och bolag
Akten

15

2005.32.105

§ 32
Vänortsavtal och samarbetsavtal för åren 2005-2007 mellan Karlskrona
kommun och Liepaja distrikt
Karlskrona kommun och Liepaja distrikt i Lettland har tecknat ett vänortsavtal. För
att konkretisera vänortssamarbetet har också ett program tecknats mellan de båda
vänorterna.
Liepaja distrikt är en kommun i södra Lettland på gränsen till Litauen. Kommunen
har ca 45 700 invånare och en total yta på 3 594 kvm. Inom Liepaja distrikt finns
28 lokala kommuner med ett stort mått av självstyrelse.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 38 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat program för samarbete mellan
Karlskrona kommun och Liepaja distrikt för åren 2005-2007.
Bo Löfgren (fp) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och
Liepaja distrikt för åren 2005-2007.
_______
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Samtliga förvaltningar och bolag
Akten

16

2005.33.105

§ 33
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för
åren 2005-2008
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 februari 2005 översänt en
skrivelse med beslutsförslag.
Karlskrona kommun och Klaipeda stad är vänorter sedan 1989. För att konkretisera
vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de båda vänorterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 39, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och
Klaipeda stad för åren 2005-2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga förvaltningar och bolag
Akten

17

2005.70.105

§ 34
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för åren
2004-2006
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 februari 2005 lämnat
beslutsförslag. Karlskrona kommun och Gdynia stad är vänorter sedan 1990. För
att konkretisera vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de båda
vänorterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 40, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och
Gdynia stad för åren 2004-2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

31 mars 2005

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

18

2005.31.003

§ 35
Ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige fastställde den 31 maj 2001, § 86 den senaste ändringen i
nämndens reglemente. Förslaget till nytt reglemente innehåller dels en uppdatering
av redan beslutade förändringar av nämndens ansvarsområde, dels ett förtydligande av den delegerade beslutanderätten vad avser antagande av detaljplaner. Några
smärre redaktionella ändringar ingår också.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 januari 2005, § 21,
lämnat förslag till nytt reglemente att antas av kommunfullmäktige.
Ändringar i § 1:1: är att fullmäktige den 26 augusti 1999 bemyndigat nämnden att
ansvara för och besluta i frågor rörande den kommunala tomtkön. Detta ansvarsområde har införts i reglementet.
Vidare har nämnden inte längre ansvaret för folkhälsofrågorna vilka överförts till
idrotts- och fritidsnämnden. Detta ansvarsområde utgår i reglementet.
Nämnden föreslår ett förtydligande i § 1:2 som möjliggör för nämnden att anta,
ändra och upphäva detaljplaner som inte reglerar exploateringsavtal som skall
beslutas av fullmäktige, med de begränsningar i övrigt som tidigare gällt i
reglementet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 41, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att fastställa bilagda förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden,
daterat den 16 december 2004.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder och bolag
Akten

19

2005.136.140

§ 36
Näringspolitiskt program för åren 2005-2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 februari 2005 lämnat
förslag till program och beslutsförslag. Karlskrona kommuns näringslivsenhet har
under ett år verkat för att utöka dialogen med det lokala näringslivet, studenter,
högskolepersonal, politiker, fackliga företrädare, enskilda och organisationer.
Syftet har varit att genom personliga besök och vid större träffar runt om i
kommunen ta del av företagare och andra aktörers syn på vilka fokusområden som
ger ny tillväxt i Karlskrona.
Arbetet med att ta fram programmet ”10 steg framåt – Nästa steg för en hållbar
tillväxt i Karlskrona” har nu avslutats och summeras i bifogat dokument. Det pekar
ut vad vi skall satsa på de närmaste tre åren. För genomförandet krävs nu extraordinära insatser såväl personellt som finansiellt. Dessa resurser är för det närmaste
året definierade i kommunstyrelsens projektbudget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 42, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta det Näringspolitiska programmet för 2005-2007, samt
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att organisera och genomföra
programmet.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Jan Lennartsson
(m), Tommy Olsson (kd), Bo Löfgren (fp), Richard Jomshof (sd), Ann-Louise
Trulsson (m), Karin Brunsberg (m) och Lars-Göran Forss (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
att på sidan åtta lägga till texten ”att öppna upp kommunal verksamhet för
alternativ drift” efter punkten ”att öka servicen ….” samt
att på sidan 10 göra följande tillägg efter ordet praktik ”genom införande av en
kommunal arbetsgaranti.”
Mats Johansson (s), Ulf Hansson (v) och Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och avslag till Mats Lindboms m.fl. tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer
ordföranden proposition på Mats Lindboms tilläggsyrkanden och finner att
fullmäktige avslår desamma.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka tilläggsyrkandena
röstar ja, den som vill avslå desamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar, med 40 nej-röster mot 32 ja-röster och tre frånvarande, att
avslå tilläggsyrkandena, voteringsprotokoll bilaga 3.
Reservationer
Alliansen Karlskronas ledamöter, genom Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson
(m), Tommy Olsson (kd) och Kent Lewén (fp) reserverar sig skriftligt, protokollsbilaga 4.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta det Näringspolitiska programmet för 2005-2007, samt
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att organisera och genomföra
programmet.
_______

31 mars 2005

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

21

2004.195.210

§ 37
Svar på medborgarförslag om nybyggnation av lägenheter på Hasslö
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54,
av Torleif Pettersson. I medborgarförslaget framförs att det finns efterfrågan på
lägenheter från äldre som vill kunna bo kvar på Hasslö, men också från unga
familjer. Områden som pekas ut för flerbostadshus är Sandramarken samt väster
om befintliga flerfamiljshus vid Tempelvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 oktober 2004, § 358,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden svarar bland annat att Karlskrona
kommun ser positivt på en utveckling av nya flerbostadshus på Hasslö, men det
fordras att det finns intressenter som vill exploatera och förvalta de nya bostäderna.
Den planlagda kommunala markreserv som idag finns på Hasslö omfattar framför
allt villabebyggelse med radhusbebyggelse. Vid Tempelvägen finns ett par osålda
villatomter. Möjligheten att bygga ytterligare flerbostadshus väster om Tempelvägen måste prövas genom detaljplan. För Sandramarken finns en detaljplan som
anger bostadsändamål, friliggande hus och radhus. Uppförande av mindre flerbostadshus torde, beroende på utformning, kunna vara förenligt med detaljplanen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 43, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

31 mars 2005

Akten

22

2005.140.611

§ 38
Svar på interpellation om situationen vid kommunens gymnasieskola
Interpellation den 13 mars 2005 till kommunalrådet Mats Johansson om
situationen vid kommunens gymnasieskolor, av Tommy Olsson (kd).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 29 mars 2005 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

31 mars 2005

Akten

23

2005.138.403

§ 39
Svar på interpellation om: Var är den utlovade grönstrukturplanen?
Interpellation den 13 mars 2005 till kommunalrådet Gerthie Olsson: Var är den
utlovade grönstrukturplanen? av Mats Lindbom (c).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 21 mars 2005 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

31 mars 2005

Akten

24

2005.153.534

§ 40
Svar på interpellation om omprövning av ägandet av Affärsverken
Karlskrona AB:s stadsnät
Interpellation den 18 mars 2005 till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson
om hantering av ärendet med att ompröva ägandet av Affärsverken Karlskrona
AB: s stadsnät, av Karl-Gösta Svenson (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 29 mars 2005 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

31 mars 2005

Akten

25

2005.14.101

§ 41
Allmänpolitisk sakdebatt om den höga arbetslösheten i vår kommun
Alliansen i Karlskrona har med skrivelse den 11 januari 2005 hemställt om
allmänpolitisk sakdebatt om den allvarligt höga arbetslösheten i vår kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet. Nästa sammanträde den 28 april 2005 inleds med debatt.
_______

26 maj 2005

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005
§ 68

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 69

Kommunala val

§ 70

Anmälningsärenden

§ 71

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 72

Svar på interpellation om den utlovade grönstrukturplanen (bordlagt ärende)

§ 73

Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

§ 74

Årsredovisning år 2004 för Karlskrona kommun

§ 75

Revisionsberättelse år 2004 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
samt beslut om ansvarsfrihet

§ 76

Yttrande över förslag till marknadsplan för Blekingetrafiken 2007-2010

§ 77

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i Karlskrona
kommun åren 2005-2006

§ 78

Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun

§ 79

Förslag till ombudgetering år 2005 och direktiv för treårsbudget 2006-2008

§ 80

Miljöbokslut för år 2004

§ 81

Svar på motion om mobil telefoni

§ 82

Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman

§ 83

Svar på medborgarförslag om ny lekplats på Hasslö

§ 84

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet m.m. i Mariedalsområdet

§ 85

Svar på motion om farliga vänstersvängar

§ 86

Svar på interpellation om hur näringspolitiska programmets målsättning skall kunna mätas

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 maj 2005, kl. 13.30-17.15

Beslutande

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

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s) kl. 13.30-15.00 §§ 68-74
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 68-85
Walla Carlsson (s) kl. 13.30-15.50 §§ 68-76
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s) kl. 15.20-17.15 §§ 75-86
Ingegerd Holm (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m) kl. 13.30-15.50 §§ 68-76
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp) kl. 15.20-17.15 §§ 76-86
Margareta Rodin (fp)
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c) kl. 14.00-17.15 §§ 73-86
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd) kl. 13.30-16.05 §§ 68-78
Henrik Wachtmeister (mp) kl. 13.40-15.00 §§ 70-74
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s)
Birger Wernersson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Siv Brorsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Siv Holmberg (s)
Lennart Svensson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Faraj Abu-Iseifan kl. 13.30-15.00 §§ 68-74
Gert Olsson (s) kl. 15.20-17.15 §§ 75-86
Anita Seaberg (s) kl. 15.50-17.15 §§ 77-86
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 15.50-17.15 §§ 77-86
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Börje Dovstad (fp) kl. 13.30-15.00 §§ 68-75
Ingrid Hermansson (c) kl. 13.30-14.00 §§ 68-72
Henrik Reinholdson (kd)
Ulf Hansson (v)
Jozé Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Gert Olsson (s) kl. 13.30-15.20
Anita Seaberg (s) kl. 13.30-15.50
Kenneth Lejhall (s)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 13.30-15.50
Eva Abramsson (m) kl. 13.30-16.25
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m)
Börje Dovstad (fp) kl. 15.00-17.15
Ingrid Hermansson (c) kl. 14.00-17.15
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-16.00
Inger Åkesson (kd)
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tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Patrik Enstedt och Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
torsdagen den 2 juni 2005 kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 68-86
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………….
Patrik Enstedt

Justerare

……………………………………………
Claes-Urban Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 juni 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………….
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

5

2005.37.102

§ 68
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. John Andersson (m) har med skrivelse den 28 april 2005 avsagt sig uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden, och
2. Stefan Gullbing (kd) har med skrivelse den 22 maj 2005 avsagt sig uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Informationsenheten
Akten

2005.37.102

§ 69
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Tekniska nämnden
Ersättare Inga Lill Siggelsten Blum (kd) efter Peter Rihs
Utbildningsnämnden
Ersättare Karl-Gösta Svenson (m) efter John Andersson
_______
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Akterna

7

2005.186.846
2005.187.344
2004.269.530
2004.462.217
2005.107.214
2002.271.214
2005.207.107
§ 70
Anmälningsärenden
1. Kommunstyrelsens beslut 050510 § 75, om investeringstillstånd för
utbyggnad av gästhamn
2. Kommunstyrelsens beslut 0500510 § 76, om investeringstillstånd för
vattenledning till östra skärgården
3. Kommunstyrelsens beslut 050510 § 80, om investeringstillstånd för
industrispår till Verkö
4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050413 § 123, att anta detaljplanetillägget för Fredriksdalsområdet, Nättraby, daterad oktober 2004
5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050413 § 124, att anta detaljplan för
fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär, Karlskrona kommun
6. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets beslut 050428 att avslå överklagande i fråga om detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola)
7. Revisionens skrivelse den 13 maj 2005 – Anmälan om budgetöverskridande
med anledning av revisorernas utökade uppdrag
8. Kallelse till bolagsstämma för BlekingeTrafiken AB, fredagen den 17 juni
2005, kl. 09.30 i Landstingssalen, Wämö Center
_______
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2005.250.618
2005.251.049
2005.253.100
2005.257.800
2005.270.531
2005.272.050
2005.275.800
2005.288.020
2005.297.773
§ 71
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om PRAO i högstadiet, av Maria Persson (c),
2. Motion om försökskommun för lägre skatt på hushållsnära tjänster, av Gunilla
Ekelöf (fp), Lena Hjorth (fp), Inger Fölster (fp) Margareta Rodin (fp), Anna
Ekström (fp) och Kent Lewén (fp),
3. Medborgarförslag om de stora förändringar som drabbat den kommunala
verksamheten, av Gunnar Augustinsson,
4. Motion om strategi för Karlskronas kulturutveckling och en process för nytt
kulturhus, av Günter Dessin (v) och Ulf Hansson (v),
5. Medborgarförslag om gratis resa på stadsbussarna för skolbarn och ansvarig
personal, av Siw Olsson,
6. Motion om krav vid upphandling av mobiltelefoner av Björn Gustavsson (mp),
Henrik Wachtmeister (mp) och José Espinoza (mp),
7. Medborgarförslag om idrottspolitiskt program av Ingvar Gustavsson,
8. Motion om att kaffe som upphandlas av kommunens förvaltningar och bolag
skall vara Rättvisemärkt, av Magnus Manhammar (s) och Faraj Abu Iseifan (s),
samt
9. Motion om pensionärers hälsa, av Tommy Olsson (kd).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsens för beredning.
_______
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Akten

9

2005.138.403

§ 72
Svar på interpellation om den utlovade grönstrukturplanen
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Gerthie Olsson vid fullmäktiges
sammanträde den 31 mars 2005, § 39, av Mats Lindbom (c).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 21 mars 2005 svarat på interpellationen.
Vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 64, bordlades ärendet.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Carl-Göran Svensson (m) och Gerthie Olsson
(s).
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

10

2005.87.042

§ 73
Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 19 april 2005 lämnat revisionsberättelse för år
2004. Kommunens styrelsers och nämnders verksamhet har granskats, genom
utsedda lekmannarevisorer, i av Karlskrona kommun helägda bolag samt även
verksamheten i dessa företag under år 2004.
Revisionens granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Till hjälp vid vår
granskning har vi haft Ernst & Young.
Revisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och de övriga nämnderna och de
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisionen tillstyrker även att
kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala
redovisningslagen.
I ärendet yttrar sig revisorerna Thomas Almquist, Ernst & Young, samt KarlGustaf Johansson revisionen, Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp) och Mats
Lindbom (c).
Jan Johansson (kd) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till att godkänna
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
_______
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Ekonomienheten
Akten

11

2005.87.042

§ 74
Årsredovisning år 2004 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 34, godkänt bokslutet
för år 2004 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisionen har med skrivelse den 19 april 2005 tillstyrkt att årsredovisningen för
år 2004 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med kommunala
redovisningslagen och god revisionssed.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2004.
_______
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

12

2005.67.042

§ 75
Revisionsberättelse år 2004 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse den 9 mars 2005 tillstyrkt att fullmäktige godkänner
årsredovisningen och att direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge har varit Karl Sundberg och Birger Trellman.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja direktionen ansvarsfrihet.
_______
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BlekingeTrafiken AB
Akten

13

2005.21.107

§ 76
Yttrande över förslag till marknadsplan för Blekingetrafiken 2007-2010
Enligt trafikavtalet med ägarna skall Blekingetrafiken varje år göra en marknadsplan. Planen skall avse de två verksamhetsåren efter nästkommande verksamhetsår. Blekingetrafikens styrelse har vid sammanträde den 16 december 2004 beslutat
att överlämna förslag till marknadsplan för åren 2007-2010 på remiss till ägarna.
Bolaget skall under år 2005 upphandla i princip all busstrafik, tågtrafik och närtrafik. Detta innebär att bolaget kommer att sluta avtal som sträcker sig fram till
2010-2013.
Kommunledningsförvaltningen har inhämtat synpunkter på förslaget till marknadsplan från äldre-, handikapp-, tekniska, barn- och ungdoms-, utbildnings- och
samhällsbyggnadsförvaltningarna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 april 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag i 12 attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 72, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i tolv attsatser.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m) och Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
yrkar bifall till Alliansens förslag som innebär bifall till kommunstyrelsens förslag
attsatserna 1, 3-12 samt avslag attsats 2.
Mats Lindbom (c), Günter Dessin (v), Gerthie Olsson (s), Richard Jomshof (sd)
och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa Gyberg-Karlsson (v), med tillstyrkan av Karl-Gösta Svenson (m), Gerthie
Olsson (s) och Richard Jomshof (sd), yrkar att Karlskrona kommun inför kommande upphandling uppdrar till BlekingeTrafiken att erforderlig utrustning för
medförande av permobil skall finnas i samtliga bussar som körs åt BlekingeTrafiken, samt att chaufförerna har kunskap om hur utrustningen skall användas.
Maria Persson (c) yttrar sig.
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Propositioner och beslut
Kommunfullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1
och 3-12.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 2 mot
Karl-Gösta Svensons m.fl. avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 2.
Därefter beslutar fullmäktige bifalla Åsa Gyberg-Karlssons tilläggsyrkande.
Reservationer
Karl-Gösta Svenson (m), Rune Andersson (m), Jan-Åke Nordin (m), Karin
Brunsberg (m), Lars-Göran Forss (m), Carl-Göran Svensson (m), Jan Lennartsson
(m), Peter Glimvall (m), Annicka Engblom (m), Gunilla Ekelöf (fp), Kent Lewén
(fp), Inger Fölster (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Lena
Hjorth (fp), Anna Ekström (fp), Margareta Rodin (fp), Hans-Göran Håkansson
(fp), Henrik Reinholdson (kd), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Jan Johansson (kd)
och Evy Andréasson (kd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till Blekingetrafiken att ta fram en analys över de demografiska
förändringarna i länet för planperioden,
2. att uppdra till Blekingetrafiken att i samband med upphandlingen av
busstrafiken även redovisa ett alternativ med trafiken i egen regi,
3. att uppdra till Blekingetrafiken att i samband med upphandlingen av
busstrafiken ta med ett alternativ med små citybussar för trafiken i Karlskrona
innerstad,
4. att uppdra till Blekingetrafiken att i upphandlingen ta med alternativ med
förnyelsebart bränsle för samtlig trafik,
5. att uppdra till Blekingetrafiken att pröva om anropsstyrd trafik inom ramen för
Närtrafiken kan ersätta någon eller några bussturer som har lågt resandetal,
6. att uppdra till Blekingetrafiken att övergå från nettokostnadsavtal till
bruttokostnadsavtal när det gäller trafiken,
7. att uppdra till Blekingetrafiken att öka sitt engagemang i trafiken på Kust till
kustbanan för att skapa en gemensam arbetsmarknads- och studieregion i triangeln
Växjö-Kalmar-Karlskrona,
8. att systemmässigt knyta ihop Kust till kustbanan och Blekinge kustbana för att
möjliggöra genomgående trafik,
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9. att uppdra till Blekingetrafiken, att tillsammans med länstrafikbolaget i Kalmar
län och Kronobergs län, skapa ett prismässigt attraktivt månadskort för resor i
triangeln Växjö-Kalmar-Karlskrona,
10. att uppdra till Blekingetrafiken att låta en oberoende part utvärdera
Närtrafiken,
11. att i övrigt ge Blekingetrafiken tillkänna vad kommunledningsförvaltningen
anfört gällande förslag till marknadsplan för åren 2007-2010,
12. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid Blekingetrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan, samt
13. att Karlskrona kommun inför kommande upphandling uppdrar till
BlekingeTrafiken att erforderlig utrustning för medförande av permobil skall
finnas i samtliga bussar som körs åt BlekingeTrafiken, samt att chaufförerna har
kunskap om hur utrustningen skall användas.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

16

2004.436.178

§ 77
Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor i Karlskrona kommun åren 2005-2006
Kommunfullmäktige beslöt den 3 mars 2005, § 8, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen. Invändningen mot att anta förslaget var i första hand synpunkten att det i programmet saknades mål kring förebyggande åtgärder mot
olyckor till havs. Räddningstjänst delas upp i ett kommunalt och ett statligt ansvar.
Räddningstjänst till havs är i huvudsak ett statligt ansvar fördelat mellan
Kustbevakningen och Sjöfartsverket.
Det nu aktuella handlingsprogrammet skall i första hand betraktas i perspektivet av
att det behandlar kommunala insatser och ansvar. Att påverka förebyggande åtgärder inom sjöfarten kan antas ligga utanför det primära syftet med kommunens
handlingsprogram men utesluter naturligtvis inte ett kommunalt engagemang på
olika arenor för att nå ökad säkerhet till havs.
I sammanhanget konstateras att kommunen sedan tidigare, på olika sätt, tagit
initiativ som har beröringspunkter med det nu aktuella ärendet. Exempelvis har
kommunfullmäktige beslutat att kommunens oljeskyddsplan skall revideras och
kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att kommunen skall medverka i
Interreg projektet Baltic MASTER.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 74, för egen del
beslutat att tillstyrka förslag till handlingsprogram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 74, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att för egen del, senast den 1
augusti 2005, upprätta och besluta om prestationsmål med föreliggande handlingsprogram som grund.
Jan-Olof Petersson (fp) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunchef Anna-Lena Cederström lämnar sakupplysning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Personaldelegationen
Akten
§ 78
Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en
översyn av policyn för representation och gåvor. Kommunledningsförvaltningens
har reviderat befintlig policys för representation, gåvor och uppvaktning. Denna
policy är kommunövergripande och gäller både för samtliga anställda och förtroendevalda inom Karlskrona kommun och dess bolag. I policyn har Skatteverkets
bestämmelser beaktats.
Denna policy ersätter från och med den 1 juni 2005 samtliga tidigare gällande
policy angående representation, gåva och pensionsavtackning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 77, för egen del
beslutat
att ge personaldelegationen i uppdrag att återkomma med nytt förslag kring
kommunens uppvaktningar vid 50 år och pensionsavgång.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 77, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen policy för representation och gåvor för Karlskrona
kommunkoncern, samt
2. att denna policy skall börja gälla från den 1 juni 2005.
Yrkanden
Andreas Reinholdson (kd) yrkar att sista raden om avsteg från policyn punkt 1:3
stryks.
Mats Johansson (s) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag och avslag till Andreas Reinholdsons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Andreas
Reinholdsons ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta föreslagen policy för representation och gåvor för Karlskrona
kommunkoncern, samt
2. att denna policy skall börja gälla från den 1 juni 2005.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

18

2005.177.042

§ 79
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008
Förslaget bygger på en överenskommelse den 2 maj 2005 mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Budgetuppföljningsrapport per den 28 februari 2005 ligger också till grund för förslaget. Även regeringens vårproposition med
dess satsningar på åtgärder för bland annat långtidsarbetslösa har beaktats.
Däremot är det naturligtvis just nu inte möjligt att konkret ta hänsyn till regeringens uttalande i vårpropositionen om att kommunsektorn kan behöva tillföras
ytterligare resurser i höstens budgetproposition.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 78, för egen del
beslutat
A. Ombudgetering år 2005
1. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 0,5 mkr för projektet Hälsa på
arbetsplatsen från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i årsbudgeten år
2005,
2. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 6 mkr för projekt Arena Rosenholm
från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i årsbudgeten år 2005,
3. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 1 mkr för projektet
Bredbandsutbyggnad från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i
årsbudgeten år 2005,
4. att utöka budgetramen för högskoleverksamheten år 2005 med 125 tkr avseende
studenternas fria resor på Kustpilen vårterminen år 2005, genom överföring av
medel från kommunstyrelsens reserv för volym- och kvalitetsökning, samt
5. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 0,4 mkr år 2005 av de investeringsmedel
om 0,8 mkr som avsatts under kommunstyrelsen för inventarier i samband med
demografisk utbyggnad av förskolan.
B. Budgetdirektiv för åren 2006-2008
1. att uppmana Affärsverken att strukturera sin ekonomiska information till
kommunstyrelsen så att de olika affärsområdenas resultat kan särskiljas och
aktuella investeringar kan hänföras till respektive affärsområde. Affärsområdet
energi bör uppdelas på elnät, elhandel och fjärrvärme,
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2. att uppmana Karlskronahem att strukturera sin ekonomiska information till
kommunstyrelsen så att resultaten för bostäder, lokaler och äldreomsorgslokaler
kan särskiljas och aktuella investeringar kan hänföras till respektive affärsområde,
samt
3. att uppmana tekniska nämnden att strukturera sin ekonomiska information till
kommunstyrelsen så att de större verksamhetsområdenas resultat kan särskiljas och
aktuella investeringar kan hänföras till respektive affärsområde.
-Yrkanden vid fullmäktiges sammanträde
Mats Johansson (s), Peter Johansson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Jan Johansson (kd), Mats Lindbom (c)
och Andreas Reinholdson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
ombudgetering och Alliansens budgetdirektiv för år 2006-2008 Tillväxt och
livskvalité i en framtidskommun.
Propositioner och beslut
Fullmäktige beslutar enhälligt enligt majoritetens/kommunstyrelsens förslag till
ombudgeteringar.
Fullmäktige beslutar enhälligt om de finansiella målsättningar, attsats 1, som är
desamma i majoritetens och minoritetens förslag till direktiv.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens/majoritetens förslag
i övrigt mot Alliansens/minoritetens förslag. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röster ja, den som vill tillstyrka
Alliansens förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar med 40 ja-röster, 30 nej-röster och fem frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Minoritetens/Alliansens ledamöter reserverar sig till förmån för egna yrkande om
budgetdirektiv, protokollsbilaga 2.
---
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Kommunfullmäktige beslutar
A. Ombudgetering år 2005
1. att utöka handikappnämndens budgetram för år 2005 med 5 mkr och att finansiera denna utökning genom ianspråktagande av 5 mkr ur befintlig reserv för
volym- och kvalitetsökningar under huvudprogrammet Finansiering,
2. att tillfälligt utöka socialnämndens budgetram avseende socialbidrag för år 2005
med 4 mkr genom ianspråktagande av 4 mkr ur reserven för volym- och kvalitetsökningar,
3. att utöka utbildningsnämndens budgetram för år 2005 med 8 mkr,
4. att utöka ramen för Stöd till kollektivtrafiken med 0,2 mkr år 2005 avseende
andra halvåret med krav på Länstrafiken att även i fortsättningen upprätthålla
nattbusstrafiken inom Karlskrona kommun,
5. att utöka kulturnämndens budgetram för år 2005 med 0,1 mkr för finansiering
av den årliga kostnaden för en ny flygel,
6. att utöka idrotts- och fritidsnämndens budgetram för år 2005 med 0,1 mkr för
finansiering av den årliga kostnaden för investeringar i idrottshallen avseende
upprustning av duschrum och utbyte av bänkar,
7. att budgetera en resultatförsämring avseende kommunens resultatandel i
Gullberna KB med 0,8 mkr år 2005 med anledning av försenade försäljningar,
8. att år 2005 öka avkastningskravet på moderbolagskoncernen med 8 mkr
relaterat till det positiva resultatet avseende år 2004,
9. att utöka ramen för Pensioner år 2005 med 1,5 mkr,
10. att minska reserven för löne- och prisstegring år 2005 med 2,5 mkr,
11. att minska ramen för det externa finansnettot (kostnad) med 7,1 mkr år 2005,
samtidigt som det interna finansnettot (intäkt) minskas med 1 mkr,
12. att räkna ned skatteintäkter och generella statsbidrag år 2005 med 9 mkr,
13. att medge barn- och ungdomsnämnden år 2005 disponera 1 050 000 kronor av
de investeringsmedel som kvarstod oförbrukade vid utgången av år 2004, för utrustning, inventarier och ombyggnader i enlighet med av nämnden redovisad
specifikation, och att bevilja nämnden omedelbart investeringstillstånd för dessa
projekt,
14. att anmoda berörda nämnder att vidta sådana åtgärder att befarade negativa
budgetavvikelser år 2005 inte uppstår, samt
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15. att inom ramen för befintlig verksamhet införa en friskvårdstimme i veckan på
arbetstid för den anställde.
-B. Budgetdirektiv för åren 2006-2008
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2006-2008:
a) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 2 % av
skatteintäkter och statsbidrag vardera åren 2006, 2007 och 2008,
b) Samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel, med undantag av
investeringar för dricksvattenrening vid Johannishusåsen och investering i
Arena Rosenholm, och kommunens investeringsutgifter skall varje år begränsas
till ett belopp som motsvarar samma års avskrivningsmedel, samt
c) 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 2006 och 2007
i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 2005-2007 primärt även skall gälla
som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 2006-2008,
3. att nämndernas ramar för åren 2006 och 2007 därvid skall räknas upp med
anledning av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av verksamhetsförändringar, som beslutats i årsbudgeten för år 2005, och att dessa uppräkningar skall
finansieras genom ianspråktagande av medel ur reserven för volym- och kvalitetsökning i treårsbudgeten 2005-2007,
4. att skatteintäkter och statsbidrag år 2006 dock skall reduceras med 12 mkr och
år 2007 med 14 mkr jämfört med gällande treårsbudget 2005-2007 med anledning
av skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Landsting, och att
belopp för skatteintäkter och statsbidrag år 2008 skall tas upp i enlighet med
prognos från Sveriges Kommuner och Landsting,
5. att ramen för det externa finansnettot (kostnad) skall minskas med 4 mkr år
2006 och med 5 mkr år 2007 jämfört med gällande treårsbudget 2005-2007,
6. att ramen för det externa finansnettot (kostnad), exklusive ränta på
pensionsskuld, skall tas upp med 14,7 mkr år 2008,
7. att reserven för löne- och prisstegring skall minskas med 5,5 mkr år 2006 och
med 7 mkr år 2007 jämfört med gällande treårsbudget 2005-2007, och att samma
reserv skall ökas med 65 mkr mellan år 2007 och år 2008,
8. att beloppen avseende Pensioner skall ökas med 1,5 mkr netto vardera åren
2006 och 2007 och tas upp med 36,6 mkr netto år 2008,
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9. att kommunbidraget till handikappnämnden skall ökas och reserven för volymoch kvalitetsökning minskas med 5 årliga miljoner från år 2006 jämfört med
gällande treårsbudget, som konsekvens av ombudgetering år 2005,
10. att kommunbidraget till socialnämnden avseende socialbidrag skall ökas och
reserven för volym- och kvalitetsökning minskas med 2 miljoner kronor år 2006
jämfört med gällande treårsbudget, med anledning av beräknat ökat behov av
socialbidrag nämnda år,
11. att kommunbidraget till utbildningsnämnden skall ökas med 8 årliga miljoner
kronor från år 2006 jämfört med gällande treårsbudget, som konsekvens av
ombudgetering år 2005,
12. att kommunbidraget avseende kollektivtrafiken skall ökas med 0,2 mkr år
2006 avseende första halvåret med krav på Länstrafiken att även fortsättningsvis
upprätthålla nattbusstrafiken inom Karlskrona kommun,
13. att kommunbidraget till kulturnämnden avseende Konserthuset skall ökas med
0,1 årliga miljoner kronor från år 2006 jämfört med gällande treårsbudget, som
konsekvens av ombudgetering år 2005,
14. att kommunbidraget till idrotts- och fritidsnämnden avseende idrottshallen
skall ökas med 0,1 årliga miljoner kronor från år 2006 jämfört med gällande
treårsbudget, som konsekvens av ombudgetering år 2005,
15. att avkastningskravet på moderbolagskoncernen skall ökas med 2 mkr åren
2006 och 2007 jämfört med gällande treårsbudget och att denna högre nivå på
avkastningskravet skall gälla även för år 2008,
16. att realisationsvinster från exploateringar och fastighetsförsäljningar skall
budgeteras med ytterligare 2 mkr vardera åren 2006-2008 utöver de 5 mkr per år
som är upptagna i gällande treårsbudget,
17. att reserven för volym- och kvalitetsökning skall minskas med 2 mkr vardera
åren 2006-2008 jämfört med gällande treårsbudget, avseende medel avsatta för
ökade skolskjutskostnader,
18. att kommunbidraget avseende kommunstyrelsens projektbudget tillfälligt år
2006 skall minskas med 2 mkr,
19. att kommunens resultatandel i Gullberna KB för år 2006 budgeteras med ett
förbättrat resultat om 1,2 mkr till följd av försenade försäljningar,
20. att ge kommunstyrelsen (chefsgruppen) i uppdrag att ta fram förslag på riktade
rationaliseringar genom samordning uppgående till 3 mkr år 2006 och 5 mkr åren
2007 och 2008,
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21. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2008 som för år 2007,
22. att uppta 4 mkr i den centrala säkerhetsmarginalen även år 2008,
23. att för år 2006 budgetera resterande s k Wärnerssonbidrag till personalförstärkning inom skola/fritidshem enligt nuvarande modell i form av ett till barn- och
ungdomsnämnden respektive utbildningsnämnden riktat statsbidrag,
24. att ge samtliga nämnder i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2005
redovisa förslag till rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet
motsvarande 1 % av vederbörande nämnds nettokostnader, varvid det ekonomiska
utrymme som därmed frigörs skall kvarstå inom nämnden för att ge möjlighet till
nödvändiga volym- och kvalitetsökningar. Presenterar nämnden inte sådana förslag
kommer avräkning att ske mot nämndens kompensation för prisökning,
25. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en nämndens
säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året,
26. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under december månad år 2005.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten
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2005.87.042

§ 80
Miljöbokslut 2004
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att årligen ställa samman
kommunens miljöbokslut. 2004 års miljöbokslut redovisar bland annat nyckeltalen
som framtagits inom nätverket Sveriges Ekokommuner där Karlskrona är en av 60
medverkande kommuner. Kommunens miljöarbete styrs av de politiskt antagna
styrdokumenten miljöplan, miljöpolicy och Agenda 21-dokument och inriktningen
är att anpassa verksamheterna mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2005 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 79, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslut för år 2004.
Yrkanden
Jan Johansson (kd) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Maria Persson (c), Percy Blom (s) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna miljöbokslut för år 2004.
_______
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Informationsenheten
IT-enheten
Samtliga nämnder/bolag
Akten
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2004.282.005

§ 81
Svar på motion om mobil telefoni
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 2004, § 89, av Mats
Lindbom (c). Motionären föreslår att genom tillämpning av försiktighetsprincipen
rekommendera alla anställda att vid användning av mobila telefoniapparater skall
dessa vara försedda med headset och att inte föra samtal i bil om yttre antenn
saknas, samt att bärbara telefoner i kommunens telefonisystem skall utrustas med
headset.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. Motionären skriver att Landstinget Blekinge har utrett
frågan. De har i sin utredning konstaterat att forskningen på området inte kunnat
belägga huruvida strålningen från mobila telefoner är skadliga för människan.
Karlskrona kommun har ca 1000 mobiltelefoner och ca 350 bärbara Dect-telefoner.
Praxis idag är att den anställde som vill ha ett headset får det. Det finns dock ingen
så tydlig rekommendation som motionären föreslår.
Frågan har prövats av kommunhälsan som föreslår en tillämpning som ligger i linje
med det som motionären föreslår. Förslaget blir således att bifalla motionen och
förtydliga gällande policy i enlighet med motionen och kommunhälsans förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 81, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen,
2. att komplettera befintlig policy för användning av e-post, Internet och telefoni i
enlighet med motionen och kommunhälsans rekommendation, samt
3. att kostnader för utrustning skall belasta respektive förvaltning.
Maria Persson (c) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten
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2004.131.719

§ 82
Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v) och Camilla Persson (v). Motionärerna yrkar att en tjänst som
kommunal barnombudsman inrättas.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 28 oktober 2004, § 150, att
återremittera ärendet med uppdrag att motionen skulle remitteras till samtliga
nämnder, styrelser och bolag.
Remisssynpunkter
Idrotts- och fritidsnämnden den 24 maj 2004 § 25
Socialnämnden den 14 juni 2004 § 113
Kulturnämnden den 19 augusti 2004 § 37
Barn- och ungdomsnämnden den 25 augusti 2004, § 68
Utbildningsnämnden den 26 augusti 2004, § 57
Räddningstjänsten Östra Blekinge den 28 oktober 2004 § 150
Kruthusen Företagsfastigheter den 18 januari 2005
Tekniska nämnden den 25 januari 2005 § 1
Affärsverken Karlskrona AB den 28 januari 2005
AB Karlskronahem den 1 februari 2005 § 10
Miljö- och byggnadsnämnden den 9 februari 2005 § 56
Handikappnämnden den 16 februari 2005 § 1
Äldrenämnden den 30 mars 2005 § 22
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 april 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 82, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Camilla Persson (v) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

27

2005.124.332

§ 83
Svar på medborgarförslag om ny lekplats på Hasslö
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
28, av Jeanette Petersson m.fl. Boende på Hasslö har hemställt om att en ny
lekplats anläggs på västra delen av Hasslö. De flesta lekplatserna är belägna mitt
på ön och man måste därför förflytta sig längre sträckor, ibland med bil. Totalt
berör detta ca 20 familjer.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 27, lämnat yttrande
och beslutsförslag. På Hasslö finns för närvarande tre kommunala lekplatser. Att
anlägga ytterligare en lekplats innebär, förutom en anläggningskostnad på ca 200
tkr, också ökade kostnader för drift och underhåll även om denna skulle kunna
drivas som ett självförvaltningsobjekt.
Frågan kommer att behandlas i tekniska nämnden i samband med budgetarbetet för
år 2006 varvid behovet då bör prövas mot andra angelägna objekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 83, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget om ny lekplats på västra sidan av Hasslö prövas av
tekniska nämnden i samband med 2006 års budgetarbete, samt
2. att medborgarförslaget därmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

28

2004.433.512

§ 84
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet i Mariedalsområdet
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, §
132, av Sven Ranfors. Förslaget innebär att hastigheten sänks till 30 km/tim i
Mariedalsområdet samt att eventuellt genomfartsförbud för motorfordon införs på
Lärkvägen mellan Hortenvägen och Infartsvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 25, lämnat yttrande
och beslutsförslag. De båda föreslagna åtgärderna är lokala trafikföreskrifter och
det är tekniska nämnden i egenskap av trafiknämnd som fattar beslut om nya
föreskrifter.
Tekniska nämnden beslöt för egen del att erbjuda de boende att utplacera
blomlådor i enlighet med de regler tekniska nämnden fastställt vid sammanträde
den 20 april 1999, § 58.
Nämnden föreslår fullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget om hastighetsbegränsning 30 km/tim i Mariedalsområdet och genomfartsförbud för motorfordon
på Lärkvägen mellan Hortenvägen och Infartsvägen, samt att medborgarförslaget
därmed skall anses besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 84, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om hastighetsbegränsning och genomfartsförbud i
Mariedalsområdet.
Jan Lennartsson (m), Gunilla Ekelöf (fp) och Percy Blom (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2004.488.512

§ 85
Svar på motion om farliga vänstersvängar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24-25 november 2004, § 161,
av Jörgen Johansson (c). Motionären yrkar att kommunen inför förbud mot
vänstersväng för fordon på Lyckebyvägen i vägkorsningen med Stationsvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 28, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att under 2005 skall nya
Järavägen vara färdigställd. Den beräknas få en dygnstrafik om ca 5000 fordon,
samtidigt beräknas trafiken på Lyckebyvägen minska med ca 50 procent och
trafikproblemen i korsningen med Stationsvägen minska i motsvarande grad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 85, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att i avvaktan på effekten av utbyggnaden av Järavägen avslå motionen, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

30

2005.242.140

§ 86
Svar på interpellation om hur näringspolitiska programmets målsättning
skall kunna mätas
Interpellation den 27 april 2005 till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson,
av Lars-Göran Forss (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 24 maj 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Lars-Göran Forss (m) och Mats Johansson (s).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005
§ 87

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 88

Anmälningsärenden

§ 89

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 90

Uppdatering av kommunens grafiska profil

§ 91

Ombudgetering och investeringstillstånd för broförnyelse och ny gång- och cykelväg
Lyckeby-Lösen

§ 92

Fastställande av arbetsordning för Karlskrona kommunfullmäktige

§ 93

Bolagsbildning AB Arena Rosenholm Karlskrona

§ 94

Försäljning av fastigheten Molnvädret 6, Kulinggatan, Hässlegården

§ 95

Ekonomisk översyn för stiftelsen Björkholmsstugor

§ 96

Delårsbokslut per den 30 april 2005 för Karlskrona kommunkoncern

§ 97

Svar på motion om medel till studieresor för att illustrera brott mot mänskligheten

§ 98

Svar på motion om att införa rådslag

§ 99

Svar på motion om instiftande av priset ”Guldboken”

§ 100

Frågor

§ 101

Svar på interpellation om bygglov och planarbetet

§ 102 Ordförandens sommarhälsning
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Palanderska gården
torsdagen den 16 juni 2005, kl. 13.30-15.55

Beslutande

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

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 13.30-14.25 §§ 87-97
Mats Johansson (s) kl. 13.30-15.40 §§ 87-100
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s) kl. 13.30-14.45 §§ 87-98
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
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Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Camilla Persson (v) kl. 13.30-14.30 §§ 87-98
Richard Jomshof (sd) kl. 13.30-15.40 §§ 87-100
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp) kl. 13.30-14.45 §§ 87-98
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Margita Landehag (s)
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Gert Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Faraj Abu Iseifan (s) kl. 13.30-15.40 §§ 87-100
Lisbeth Bengtsson (s)
Lennart Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Birger Wernersson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 15.00-16.55 §§ 99-102
Jane Pärlklo (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp) kl. 15.00-15.55 §§ 99-102
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 13.30-15.00
Åke Håkansson (s)
Anders Ovander (m)
Eva Abramsson (m)
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp) kl. 13.30-15.00
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-14.45
Ingeborg Palmberg (kd) kl. 13.30-14.45
Henrik Reinholdson (kd)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza (mp)

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström kl. 13.30-15.40

3

16 juni 2005

kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson
Utses att justera

Lars-Göran Forss och Inger Fölster

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7B
onsdagen den 22 juni 2005, kl. 15.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………. §§ 87-102
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

……………………………………………….
Lars-Göran Forss

Justerare

……………………………………………….
Inger Fölster

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 juni 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
………………………………………
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

5

2005.37.102

§ 87
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Jan Fälteke (fp) har med skrivelse den 5 juni 2005 avsagt sig sina förtroendeuppdrag i Karlskrona kommun (ledamot i fullmäktige och tekniska nämnden),
samt
2. Niklas Olsson (s) har med skrivelse den 13 juni 2005 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

16 juni 2005

Akterna

6

2004.462.214
2005.107.214
2001.36.214.

§ 88
Anmälningsärenden
a. Länsstyrelsens beslut 050511 att inte pröva kommunens beslut om ändring av
byggnadsplan för Fredriksdalsområdet i Nättraby
b. Länsstyrelsens beslut 050511 att inte pröva kommunens beslut om antagande av
detaljplan för Gullbernahult 21, Måsskär i Karlskrona kommun
c. Länsstyrelsen beslut 050524 att inte pröva kommunens beslut, om antagande av
detaljplan för Säby 4:14 (del 3) m fl i Karlskrona kommun, såvitt avses prövning
enligt 12 kap 1 § PBL
d. Finansdepartementets broschyr om utvecklingen inom den kommunala sektorn
e. Kommunstyrelsens beslut 050531 § 98 investeringstillstånd för ombyggnad av
Östersjöskolan
f. Kommunstyrelsens beslut 050531 § 103 om investeringstillstånd för storköksutrustning i samband med ombyggnad av Eklidens kök
g. Ordföranden meddelar att ceremonin för att hälsa nya svenska medborgare
välkomna är inställd.
_______

16 juni 2005

Akterna

7

2005.346.609
2005.347.023
2005.351.511
2005.352.511

§ 89
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om att dagbarnvårdare ska få räkna in sina egna barn i barngruppen, av
Tommy Olsson (kd),
2. Motion om att öka de anställdas valfrihet om pensionsavgång och sysselsättningsgrad, av Jan Johansson (kd),
3. Motion om säkra åkturer, av Maria Persson (c), samt
4. Motion om gamla vägbulor, av Maria Persson (c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

16 juni 2005

Samtliga nämnder/bolag
Informationsenheten
Akten

8

1999.173.105

§ 90
Uppdatering av kommunens grafiska profil
Karlskrona kommuns nuvarande grafiska profil antogs av kommunfullmäktige i
april 1999. Under de senaste åren har marknadsföring och varumärke blivit allt
vanligare begrepp inom den kommunala verksamheten och den digitala tekniken
ställer också nya krav som måste täckas in i den grafiska profilen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Karlskrona kommun är en stor koncern där många olika verksamheter samsas under samma varumärke. En konsekvent användning av profilen
är en kvalitetsstämpel och gör att kommunens verksamhet lätt kan kännas igen.
Uppdateringen av den grafiska profilen innebär inga stora förändringar. Den är
moderniserad och kompletterad med profilfärger som kan användas både digitalt
och i tryck. Något nytryck görs inte av den grafiska profilen, i stället finns den att
hämta på intranätet. Det blir på så vis enklare att göra uppdateringar och att hålla
den aktuell.
I samband med uppdateringen av den grafiska profilen kommer utbildning att ske
av berörda personer på de olika förvaltningarna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 91, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta uppdateringen av den grafiska profilen för Karlskrona kommun,
finansierad inom befintlig budget, samt
2. att den föreslagna grafiska profilen gäller för all nyproduktion från och med den
1 juli 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

16 juni 2005

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

9

2005.232.312

§ 91
Ombudgetering och investeringstillstånd för broförnyelse och ny gång- och
cykelväg Lyckeby-Lösen
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 april 2005, § 35, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden uppger att i investeringsbudgeten för 2005 finns
projekten broförnyelse och gång- och cykelväg Lyckeby – Lösen budgeterade med
4 100 000 kronor respektive 1 400 000 kronor.
Då kostnaderna för broförnyelse överstiger budgeterade medel med 500 000
kronor och kostnaderna för gc-vägen, genom statsbidraget, blir 500 000 kronor
lägre än budgeterade medel, föreslår nämnden en omdisponering av anslagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 92, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ombudgetera 500 000 kronor från investeringsanslaget för gång- och
cykelväg Lyckeby-Lösen till investeringsanslaget för broförnyelse,
2. att meddela investeringstillstånd för projektet broförnyelse inom ramen
4 600 000 kronor, samt
3. att meddela investeringstillstånd för anläggande av gång- och cykelväg mellan
Lyckeby och Lösen inom ramen 1 400 000 kronor, varav 500 000 kronor
finansieras med statsbidrag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

16 juni 2005

Kommunal författningssamling
Akten

10

2004.453.101

§ 92
Fastställande av arbetsordning för Karlskrona kommunfullmäktige,
kommunal författningssamling
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
På uppdrag av kommunfullmäktiges ordförande inarbetas i arbetsordningen § 30
en renodling av medborgarförslag och uteslutet ärenden som är ren verkställighet.
Förtydligande genom redaktionell ändring har skett i § 34 andra stycket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 93, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att fastställa arbetsordningen för kommunfullmäktige i Karlskrona kommun att
träda i kraft den 1 juli 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Projektchefen
Projektsamordnare
Kommunal författningssamling
Ekonomienheten
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

11

2002.272.210

§ 93
Bolagsbildning AB Arena Rosenholm Karlskrona
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 17 februari 2005, § 21, att ge
projektledningsgruppen för Arena Rosenholm i uppdrag att arbeta vidare med
förslag till bolagsordning, bolagsbildning m.m. för AB Arena Rosenholm,
Karlskrona. Vid mötet presenterades och godkändes även förslag till ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar och bolaget.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 94, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att utifrån givna bolagsordning och ägardirektiv ge AB Karlskrona Moderbolag
i uppdrag att bilda AB Arena Rosenholm Karlskrona,
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att tillskapa ett aktieägartillskott om
500 tkr för AB Arena Rosenholm,
3. att finansiering av aktiekapitalet och aktieägartillskottet skall ske inom AB
Karlskrona Moderbolags verksamhet, samt
4. att godkänna finansieringspolicy för AB Arena Rosenholm Karlskrona.
Mats Johansson (s) yrkar att ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

12

2005.313.253

§ 94
Försäljning av fastigheten Molnvädret 6, Kulinggatan, Hässlegården
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2005 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Fastigheten Molnvädret 6 har nyttjats av handikappförvaltningen
som gruppbostad. Fastigheten omfattas av detaljplan fastställd 1975 som medger
byggnadskvarter för bostadsändamål, fristående hus.
Med anledning av att tekniska förvaltningen har ett uppdrag att sälja fastigheten
annonserades den ut för försäljning i dagspressen under mars månad 2005.
Försäljningen har skett genom budgivning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 96, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande försäljning av Molnvädret 6 till Bengt Svensson och
Jessica Berg för en köpeskilling om enmiljonsexhundratusen (1 600 000) kronor
enligt upprättat köpeavtal.
Camilla Persson (v) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande försäljning av Molnvädret 6 för en köpeskilling om
enmiljonsexhundratusen (1 600 000) kronor enligt upprättat köpeavtal.
_______

16 juni 2005

Stiftelsen Björkholmsstugor
Ekonomienheten
Tekniska förvaltningen
Akten

13

2004.144.253

§ 95
Ekonomisk översyn för stiftelsen Björkholmsstugor
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Stiftelsen Björkholmsstugor bildades 1963 av Karlskrona
kommun och Lions Club med ändamålet att förvärva, äga och förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter inom stadsdelen Björkholmen i Karlskrona.
Stiftelsen har varit medveten om det stora och ökande underhållsbehovet av
byggnaderna.
Möjligheterna för stiftelsen att få en verksamhet som är långsiktigt hållbar med
nuvarande driftsform bedöms inte som möjlig. Det under lång tid eftersatta
underhållet måste åtgärdas. Med en extern operatör som kan sammanlänka hela
beståndet ses en god möjlighet att bevara den kulturhistoriskt intressanta miljön
intakt.
Alternativet är en försäljning av hela eller delar av fastighetsbeståndet. För detta
krävs en ändring av stiftelsens nuvarande stadgar, en så kallad permutation.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 95, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna stiftelsen Björkholmsstugors begäran om utökad checkräkningskredit
om maximalt 1,3 mkr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Affärsverken
Akten

14

2005.258.042

§ 96
Delårsbokslut per den 30 april 2005
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april
för kommunen och koncernen jämt en prognos för årets budgetutfall. Utfallet per
den 30 april 2005 visar på ett underskott på -29 mkr. Utfallet föregående år motsvarande period var ett underskott på -45 mkr. Motsvarande period år 2003 var
resultatet -43 mkr.
Kommunstyrelsens ordförande anmäler åtgärder som vidtagits med anledning av
att Affärsverken inledde investeringar inom affärsområde fjärrvärme innan
fullmäktige i november förändrade beslutsrätten gällande investeringar.
Affärsverken har med skrivelse den 13 maj 2005 begärt tillstånd för att få utnyttja
investeringsram för fjärrvärmeutbyggnad. Inom Rosenholmsområdet pågår byggnationen av Arena Rosenholm. I samband därmed kommer Vasallen att bygga ny
infrastruktur i form av nya anslutningsvägar. I Rosenholmsområdet finns ett befintligt fjärrvärmenät som är i behov av upprustning och tryckhöjning. Affärsverken
har projekterat ett nytt ledningsnät som ansluter till Affärsverkens övergripande
planering för utbyggnad av fjärrvärmen från ett nytt kraftvärmeverk i Bubbetorp.
Utbyggnaden sker i samråd med Vasallens utbyggnad av vägar inom området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 104, för egen del
beslutat
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden de resterande 400 000 kronor som
avsatts som reserv för inventarier vid förskoleutbyggnader,
2. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2005,
3. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige,
4. att ge Affärsverken AB tillstånd att inom ramen för inlämnad investeringsbudget få utnyttja 8 850 kkr för fjärrvärmeinvesteringar, samt
5. att godkänna av ordföranden vidtagna åtgärder i samband med detta
investeringstillstånd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 104, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2005, efter beaktande av den föreslagna kompletteringsbudgeten, att omgående
vidta åtgärder så att budgeten kan hållas,
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2. att anslå en miljon i utökad investeringsram till kulturnämnden för investering i
flygel till Konserthuset,
3. att anslå en miljon kronor i utökad investeringsram till tekniska nämnden för
renovering av Idrottshallen,
4. att finansiera de utökade investeringsramarna genom ianspråktagande av
befintlig investeringsreserv om 1,6 mkr samt 0,4 mkr från reserv för förskoleutbyggnad som blivit försenad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

16 juni 2005

Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

16

2004.360.043

§ 97
Svar på motion om medel till studieresor i syfte att illustrera kommunismens
och nationalsocialismens brott mot mänskligheten
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2004, § 123, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att
återkomma med förslag kring hur studieresor till koncentrationslägret
Sachsenhausen, i syfte att belysa kommunismens och nationalsocialismens brott
mot mänskligheten, skall kunna finansieras och genomföras.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden den 26 januari 2005, § 7
Utbildningsnämnden den 27 januari 2005, § 4
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 april 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. I grundskolan och på gymnasiet undervisas
idag på olika sätt om kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskliga rättigheter. Olika studieresor och vänortsbesök genomförs och ibland besöks
även koncentrationsläger. Både barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden framhåller att det är rektorernas och lärarnas ansvar att besluta om vilka
arbetssätt som skall användas för att genomföra de mål som finns i skolan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 99, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c), Magnus Johansson (s) och Kent Lewén
(fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jomshofs
yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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Informationsenheten
Akten

17

2004.535.109

§ 98
Svar på motion om att införa rådslag
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Björn
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna föreslår att
demokratin och engagemanget i kommunen skall stärkas genom att så kallade
rådslag införs. De föreslår också att rådslag skall genomföras om fem procent av
kommunens befolkning kräver det.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. I yttrandet beskrivs erfarenheter från Kalix kommun. Metoden
med kommunala rådslag är intressant för att stärka demokratin och öka engagemanget bland medborgarna. Om metoden skall bli framgångsrik måste det redan
från början vara klart hur resultatet av ett rådslag skall hanteras och det bör därför
vara de demokratiskt valda förtroendemännen som formulerar frågorna. Det är
viktigt att rådslagen inte ställer olika grupper mot varandra eller blir ett forum för
missnöjesyttringar. Ett rådslag kräver omfattande planering både vad det gäller
frågeställningar, tidplan och ekonomi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 100, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ställa sig positiv till förslaget om att införa rådslag,
2. att inför varje rådslag fatta särskilt beslut om handlingsplan och finansiering,
3. att avslå förslaget om att rådslag skall genomföras om fem procent av
kommunens befolkning kräver det, samt
4. att motionen därmed skall anses besvarad.
Yrkanden
Bo Löfgren (fp), med tillstyrkan av Björn Gustavsson (mp), Karl-Gösta Svenson
(m), Tommy Olsson (kd), Mats Johansson (s), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom
(c), Günter Dessin (v), Richard Jomshof (sd), Jan Lennartsson (m) och Andreas
Reinholdson (kd), yrkar att ärendet skall återremitteras.
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2002.535.609

§ 99
Svar på motion om instiftande av priset ”Guldboken”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2002, § 172, av
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår att Karlskrona kommun instiftar priset
”Guldboken” vilken årligen skall gå till en i kommunen framstående lärare. Denne
skall i sitt arbete ha utmärkt sig som förebild för andra lärare och på ett betydande
sätt ha bidragit till att skapa den goda pedagogiska miljö som krävs för att rätt stimulera eleverna till framgångsrikt arbete med att inhämta kunskaper.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2003, § 87, återremitterat
ärendet till barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 april 2005, § 38, lämnat
yttrande och beslutsförslag till fullmäktige att bifalla motionärens förslag om att
instifta ”Guldboken” med tillägget att kretsen av möjliga kandidater till priset bör
omfatta alla som arbetar inom skola, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg,
samt att motionen därmed är besvarad.
Barn- och ungdomsnämnden har den 27 april 2005, § 38, för egen del beslutat att
under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med barn- och
ungdomsförvaltningens yttrande, avsätta medel för ”Guldboken” inför varje budgetår samt att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till
regler för priset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 101, föreslagit
fullmäktige att besluta enligt barn- och ungdomsnämndens förslag
1. att bifalla motionärens förslag om att instifta ”Guldboken” med tillägget att
kretsen av möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola,
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) med tillstyrkan av Jan-Olof Petersson (fp), Andreas
Reinholdson (kd) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Dessins
avslagsyrkande och Engbloms bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla motionärens förslag om att instifta ”Guldboken” med tillägget att
kretsen av möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola,
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_______
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§ 100
Frågor
1. Carl-Göran Svensson (m) frågar kommunstyrelsens ordförande om projektering
av E 22. Är arbetsgruppens arbete lagt i malpåse på obestämd tid?
Mats Johansson (s) svarar.
______

16 juni 2005

Akten

21

2005.318.220

§ 101
Svar på interpellation om bygglov och planarbetet
Interpellation den 1 juni 2005 till kommunalrådet Gerthie Olsson, från Carl-Göran
Svensson (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 15 juni 2005 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Carl-Göran Svensson (m) och Gerthie Olsson (s).
_______
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§ 102
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden tackar först tjänstemännen för ett väl utfört arbete under våren.
Därefter tackar ordföranden ledamöter och ersättare för vårens arbete och önskar
alla en trevlig sommar med mycket sol.
1:e vice ordförande Börje Nilsson tackar ordföranden och önskar en fin och trevlig
sommar.
_______

25 augusti 2005

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2005
§ 103

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 104

Kommunala val

§ 105

Anmälningsärenden

§ 106

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 107

Inkomna interpellationer

§ 108

Tillsättande av särskild budgetberedning för revisionsanslaget

§ 109

Ny affärsplan för Affärsverken Karlskrona AB:s affärsområde kommunikationsnät

§ 110

Bolagsbildning för AB Arena Rosenholm Karlskrona

§ 111

Förslag till ny Ledningsplan vid extraordinära händelser och reglemente för
Krisledningsnämnden

§ 112

Förslag till ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge

§ 113

Begäran om ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge

§ 114

Svar på motion om trafiksäkerheten för skolbarn

§ 115

Svar på motion om förbättrad trafiksäkerhet vid gång- och cykelvägar

§ 116

Svar på motion om trafiksäkrare väg Jämjö-Torhamn

§ 117

Svar på motion om cykelvägar och cykelturism

§ 118

Svar på medborgarförslag om apotek i Nättraby

§ 119

Svar på motion om att apoteket i Nättraby åter öppnas

§ 120

Svar på motion om att bevara och utveckla Stakholmen som besöksmål

§ 121

Svar på motion om Karlskrona kommuns gästhamnar

§ 122

Svar på motion om ”Värdig entré för Karlskrona”

§ 123

Svar på motion om kvinnofridsreformen

§ 124

Svar på motion ”Håll skärgården levande”

§ 125

Svar på motion om ny snabbusslinje Nättraby – Karlskrona centrum

§ 126

Svar på motion om försäljning av termins- och periodkort m.m.

§ 127

Svar på medborgarförslag om ändrade busstaxor för att få fler resenärer

§ 128

Frågor

§ 129 Svar på interpellation om vräkningar m a a försenad hyresinbetalning
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 augusti 2005, kl. 13.30-16.30

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s) kl. 13.30-16.00 §§ 103-124
Peter Johansson (s)
Ola Johansson (s)
Rosita Persson (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)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Jan Lennartsson (m) kl. 13.30-16.00 §§ 103-124
Peter Glimvall (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
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Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Gert Olsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Siv Brorsson (s)
Åke Håkansson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Dan Persson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s) kl. 16.00-16.30 §§ 125-129
Eva Abramsson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Bengt Fröberg (m) kl. 16.00-16.30 §§ 125-129
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Per-Erik Karlsson (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Henrik Reinholdson (kd)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Kenneth Lejhall (s) kl. 13.30-16.00
Bengt Fröberg (m) kl. 13.30-16.00
Anna Ottosson (m) kl. 13.30-15.30
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-15.00
Inger Åkesson (kd)
Ulf Hansson (v)

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Peter Glimvall och Per-Anders Nygård

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7B
fredagen den 2 september 2005, kl. 14.00
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………. §§ 103-129
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

……………………………………………..
Peter Glimvall

Justerare

……………………………………………..
Per-Anders Nygård

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 september 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………….
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Informationsenheten
Akten

5

2005.37.102

§ 103
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Roland Mattisson (v) har med skrivelse den 13 augusti 2005 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden,
2. Jesper Fredriksson (c) har med skrivelse den 16 augusti 2005 avsagt sig
uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden, samt
3. Eva Ottosson (m) har med skrivelse den 25 augusti 2005 avsagt sig uppdraget
som ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Informationsenheten
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

6

2005.37.102

§ 104
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Maria Palmgren (c) efter Jesper Fredriksson
Utbildningsnämnden
Ledamot Jörgen Rosell (v) efter Roland Mattisson
Ersättare Roland Mattisson (v) efter Sylva Lilja
MFA Sydost AB
Ägarombud Anders Jaryd efter Roger Lindberg
Efter beslut om bolagsbildning i ärende nio och efter förslag av valberedningens
ordförande utser fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Ny styrelse för AB Arena Rosenholm Karlskrona
Ordförande
Mats Johansson (s)
Vice ordförande Christina Mattisson (s)
ledamöter
Gerthie Olsson (s)
Erik Lindborg (fp)
Karl-Gösta Svenson (m)
Tommy Olsson (kd)
Günter Dessin (v)
Ersättare
Patrik Enstedt (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Annicka Engblom (m)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ulf Hansson (v)
_______
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Akterna

7

2004.127.370
2005.267.107
2005.372.007
2004.502.007

§ 105
Anmälningsärenden
1. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets beslut 050630 om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken av gruppstation för vindkraft i Kalmarsund,
Karlskrona kommun,
2. Protokoll från BlekingeTrafikens AB bolagsstämma den 17 juni 2005,
3. Revisionsrapport 050622 om effektiv vårdkedja. Svar senast den 15 november
2005, samt
4. Revisionsrapport 050602 om granskning av kommunens fastighetsförvaltning,
kommentar till revisionens svar.
_______
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Akterna

8

2005.359.312
2005.425.514
2005.440.870

§ 106
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk till år 2020, av
Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson (mp),
2. Medborgarförslag om anordnande av husbilsparkering/camping av Mats
Fagerlund, samt
3. Medborgarförslag om en levande stadsmiljö och att knyta Wämöparksområdet
till staden, av Irene Knutsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motion och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akterna

9

2005.439.706
2005.445.108

§ 107
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om införande av maxtaxan
och kompensation från staten, av Jan Johansson (kd), samt
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om helikoptertillstånd i
samband med Sailfesten, av Camilla Persson (v).
________
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Karlskrona kommuns revisorer
Ekonomienheten
Akten

2005.254.041

§ 108
Tillsättande av särskild budgetberedning
Karlskrona kommuns revisorer har med skrivelse den 13 maj 2005 lämnat förslag
att tillsätta en särskild budgetberedning, skild från kommunstyrelsens budgetberedning, för beredning av revisionens budget för år 2006.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 maj 2005, efter samråd
med kommunfullmäktiges ordförande, lämnat yttrande och beslutsförslag. Enligt
fastlagt revisionsreglemente ankommer denna uppgift på kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 111, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att utse kommunstyrelsen/budgetberedningen att utgöra den särskilda beredningen
för revisionsanslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
AB Karlskrona Moderbolag
Kommunal författningssamling
Akten

2005.330.534

§ 109
Ny affärsplan för Affärsverken Karlskrona ABs affärsområde
Kommunikationsnät
I samband med beslutet att Karlskrona Nät AB antogs som operatörsneutral bredbandsleverantör beslutade kommunstyrelsen att ge Affärsverken i uppdrag att
återkomma med affärsplan för affärsområdet kommunikationsnät. I affärsplanen
skulle man beakta den nya situationen med Karlskrona Nät AB som bredbandsleverantör. Affärsplanen behandlades i Affärsverken AB:s styrelse och i AB
Karlskrona Moderbolags styrelse under hösten 2004. Vid beredning till kommunstyrelsens sammanträde accepterades inte den föreslagna investeringsnivån varför
ärendet återlämnades till Affärsverken för att omarbeta affärsplanen med lägre
investeringsnivå. Det nu framtagna förslaget har sänkt investeringsnivån från 34
mkr till 20,9 mkr under åren 2005 till och med 2009.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 112, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i fem attsatser.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m), Mats Johansson (s), Mats Lindbom (c) och Tommy
Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (fp) och Mikael Andersson (fp) yrkar återremiss av ärendet med
uppdrag att framlägga förslag till avyttring av kommunikationsnätet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag i fem attsatser.
Reservationer
Kent Lewén (fp), Inger Fölster (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson
(fp), Lena Hjorth (fp), Anna Ekström (fp), Hans-Göran Håkansson (fp) och Eva
Röder (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att anta affärsplanen med utökat avkastningskrav från 6,5 % till 8 % på
investeringar före avskrivningar på det externa nätet,
2. att resultatkrav på investeringar före avskrivningar på den del av kommunikationsnätet som Karlskrona kommun använder skall uppgå till minst 4 %,
3. att resultatkravet som avses är resultat före avskrivningar,
4. att ägandet av kommunikationsnätet skall omprövas efter fem år eller tidigare
om resultatkravet inte uppnås, samt
5. att överföra samordningsrollen från AB Affärsverken Karlskrona till tekniska
nämnden i Karlskrona kommun i enlighet med affärsplanen.
_______
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Projektledaren
Samordnare för projektet
Ekonomienheten
Kommunal författningssamling
Karlskrona Moderbolag AB
Akten

2002.272.210

§ 110
Bolagsordning för AB Arena Rosenholm Karlskrona
Kommunstyrelsens allmänna utskott/styrgrupp beslutade den 17 februari 2005, §
21, att ge projektledningsgruppen för Arena Rosenholm i uppdrag att arbeta vidare
med förslag till bolagsordning, bolagsbildning m.m. för AB Arena Rosenholm
Karlskrona.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 juni 2005, § 93, återremitterat
ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 juni 2005 lämnat nytt
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 augusti 2005, § 113, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att utifrån givna bolagsordning och ägardirektiv ge AB Karlskrona
Moderbolag i uppdrag att bilda AB Arena Rosenholm Karlskrona,
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att tillskapa ett aktieägartillskott om
500 tkr för AB Arena Rosenholm,
3. att finansiering av aktieägartillskottet skall ske inom AB Karlskrona Moderbolags verksamhet,
4. att godkänna bilagda finansieringspolicy för AB Arena Rosenholm Karlskrona,
5. att aktiekapitalet för bolaget finansieras via ianspråktagande av 100 tkr av
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, samt
6. att som ägardirektiv till AB Karlskrona Moderbolag pröva det framtida ägandet
senast år 2007.
Jan Johansson (kd), Mats Johansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Beredskapshandläggaren
Kommunal författningssamling
Ekonomienheten
Kommunjuristen
Kommunsekreteraren
Kommunchefen
Akten
§ 111
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för
Krisledningsnämnden
Den 1 januari 2003 trädde lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid
hos kommuner och landsting i kraft. Som en konsekvens av detta beslutade kommunfullmäktige att utse de personer som är kommunstyrelsens allmänna utskott till
kommunens Krisledningsnämnden. Samtidigt beslutades också att anta reglementet
för Krisledningsnämnden.
I det senaste försvarsbeslutet bedöms risken att landet skulle bli utsatt för krigshandlingar, som skulle medföra att ett beredskapsläge måste intas, som mycket
små. Så små att anpassningstiden vid en sådan situation ökar från fem år till tio år.
Däremot har risken att en extraordinär händelse av något slag skall inträffa inte
minskat utan snarare ökat. Man kan idag se exempel på händelser som ställt stora
krav på den kommunala verksamheten att lösa. Den nyligen inträffade stormen
Gudrun med de oerhörda konsekvenser som kommer att sätta sina spår under år
framöver, är en av många händelser, som man kan räkna med att få hantera i en
kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat förslag
till ny ledningsplan och ändrat reglemente för krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt under höjd
beredskap för Karlskrona kommun, samt
2. att anta reglemente för Krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Kommunal författningssamling
Karlskrona Moderbolag AB
Akten

2005.355.170

§ 112
Förslag till ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge
Jämlikt Förbundsordningens § 17 skall ändring av Förbundsordningen antas av
direktionen och fastställas av medlemskommunerna. Direktionen föreslår i
protokoll den 8 juni 2005 ändring av förbundsordningen § 11.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 115, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att § 11 i förbundsordningen ändras på sådant sätt att ”beslut om förändringar i
räddningsstyrkor förutsätter kvalificerad majoritet (2/3 majoritet) i direktionen”
utgår,
2. att som en följd av ovan även ”(beslutad med kvalificerad majoritet)” utgår ur
texten till § 11, samt
3. att § 12 i övrigt bibehåller sin nuvarande lydelse.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Rune Andersson (m), Mats Lindbom (c) och Tommy Olsson (kd)
yrkar avslag.
Patrik Enstedt (s), Günter Dessin (v), Camilla Persson (v) och Björn Gustavsson
(mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Kent Lewéns
yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet
och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Rune Andersson (m), Eva Ottosson
(m), Ann-Louise Trulsson (m), Jan-Åke Nordin (m), Karin Brunsberg (m), Eva
Abramsson (m), Jan Lennartsson (m), Peter Glimvall (m), Karl-Gustaf Johansson
(m), Kent Lewén (fp), Eva Röder (fp), Inger Fölster (fp), Mikael Andersson (fp),
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Lena Hjorth (fp), Anna Ekström (fp), Per-Erik Karlsson (fp), Hans-Göran
Håkansson (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Ingrid Hermansson (c),
Karl-Anders Holmquist (c), Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd), Inga Lill
Siggelsten Blum (kd), Henrik Reinholdson (kd), Jan Johansson (kd), Evy
Andréasson (kd), och Richard Jomshof (sd) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att § 11 i förbundsordningen ändras på sådant sätt att ”beslut om förändringar i
räddningsstyrkor förutsätter kvalificerad majoritet (2/3 majoritet) i direktionen”
utgår,
2. att som en följd av ovan även ”(beslutad med kvalificerad majoritet)” utgår ur
texten till § 11, samt
3. att § 12 i övrigt bibehåller sin nuvarande lydelse.
_______
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Vårdförbunder Blekinge
Ekonomienheten
Akten

2005.287.701

§ 113
Begäran om ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har med skrivelse den 21 april 2005, efter
att ha granskat årsredovisningen översänt årsredovisning 2004 och revisionsberättelse för år 2004 till fullmäktige för ställningstagande om ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 116, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda för Vårdförbundet
Blekinge ansvarsfrihet för år 2004.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Akten

2004.452.512

§ 114
Svar på motion om trafiksäkerhet för skolbarn
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av
Tommy Olsson (kd). Motionären föreslår ”att alla fordon som används vid
transporter beställda av kommunen skall vara försedda med alkolås. Detta bör
införas utan dröjsmål även om det innebär att gällande avtal måste omförhandlas”.
Remissynpunkter:
Barn- och ungdomsnämnden den 27 april 2005, § 37
Handikappnämnden den 16 februari 2005, § 2
Efter det att motionären väckte motionen har kommunfullmäktige den 24-25
november 2004, 157 i anslutning till behandlingen av budget för år 2005 i attsats
nr 10 (barn- och ungdomsnämnden) beslutat att vid kommande upphandling av
skolskjutsar skall kommunen kräva att bussarna förses med bilbälten och alkolås.
Beslutet bör gälla även andra persontransporter beställda av kommunen, såsom
resor till och från daglig verksamhet i handikappnämndens regi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 118, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.178.510

§ 115
Svar på motion om förbättrad trafiksäkerhet i anslutning till gång- och
cykelvägar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54, av Maria
Persson (c) och Mats Lindbom (c). Motionärerna yrkar att tekniska nämnden i
samarbete med vägverket och polisen ser över trafiksituationen på och i anslutning
till gång- och cykelvägar i kommunen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 maj 2005, § 44, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 120, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att det samarbete med vägverk och polisen som krävs för att förbättra trafiksituationen på och i anslutning till gång- och cykelvägar skall hanteras inom
”Trafiksäkerhetsplan i Region Sydöst 2004-2007” (Vägverkets publikation
2003:142),
2. att trafikundervisningen i skolan skall intensifieras beträffande unga
mopedförare i syfte att öka trafiksäkerhetsmedvetandet hos denna grupp,
3. att föreslå polisen öka trafikövervakningen avseende mopedister (förare och
fordon),
4. att tekniska nämndens trafikutskott i samarbete med vägverket och polisen har
en kontinuerlig tillsyn över trafiksituationen på och i anslutning till gång- och
cykelvägar i kommunen, samt
5. att motionen därmed är besvarad.
Maria Persson (c) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2001.551.512

§ 116
Svar på motion om en trafiksäkrare väg Jämjö-Torhamn
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Lennart Svantesson (kd). Motionären anför att vägen på sträckan Jämjö-Torhamn
byggdes om för ett antal år sedan. Den rätades ut och breddades och blev på det
viset säkrare. När vägen breddades tog man i anspråk en del markområden vid
sidan av vägen varvid man också tog bort en del lyktstolpar. Motionären föreslår
att fullmäktige uppmanar Vägverket att återställa och komplettera vägbelysningen
utefter Torhamnsvägen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Efter kontakt med Vägverkets Region Sydöst lokalkontor i
Karlskrona konstateras att rubricerade väg inte uppfyller kraven för vägbelysning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 121, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till motionen.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tommy Olssons
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att avslå motionen.
_______
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Akten
Vägverket
Region Blekinge
Akten

2001.541.312

§ 117
Svar på motion om cykelvägar och cykelturism
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Peter Christensen (c). Motionen föreslår att Karlskrona kommun verkar för att
säkra nära cykelfärdleder parallellt med hela sträckningen av E 22:an genom
kommunen, att skyltningen blir tydlig och utan risk för missförstånd, att
kommunen inventerar möjliga nya cykelleder och att motionen förmedlas till
Region Blekinge med syfte att aktualisera frågan om en regiongemensam
samordning för ökad satsning i Blekinge kring cykelturism och cykelfärdleder som
nya säkra cykelvägar parallellt med E 22:an.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 122, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ge Vägverket till känna de behov av säkrare cykelvägar som finns längs
E 22,
2. att ge Region Blekinge tillkänna vad som anförts i motionen gällande
cykelturism och cykelfärdleder, samt
3. att motionen därmed skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2005.133.106

§ 118
Svar på medborgarförslag om apotek i Nättraby
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
28, av Ingrid Hermansson. Förslagsställaren vill att Karlskrona kommun uppvaktar
Apoteket AB för att öppna ett apotek i Nättraby.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Kommunstyrelsen har den 3 maj 2005 tillskrivit Apoteket AB:s
VD Stefan Carlsson och krävt att man åter öppnar Apoteket i Nättraby. Kommunstyrelsens ordförande kräver svar senast den 30 juni 2005.
Kommunledningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna att tillgodose
Apoteket AB med lämpliga lokaler i Nättraby såväl hos landstingsfastigheter AB
som hos privata fastighetsägare i Nättraby centrum. Det kan konstateras att
lämpliga lokaler finns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 123, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2005.127.106

§ 119
Svar på motion om att apoteket i Nättraby åter öppnas
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av Kent
Lewén (fp). Motionären yrkar att kommunstyrelsen uppvaktar Apoteket AB för att
snarast få ett apotek öppnat i Nättraby.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Kommunstyrelsen har den 3 maj 2005 tillskrivit Apoteket AB:s
VD Stefan Carlsson och krävt att man åter öppnar Apoteket i Nättraby. Kommunstyrelsens ordförande kräver svar senast den 30 juni 2005.
Kommunledningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna att tillgodose
Apoteket AB med lämpliga lokaler i Nättraby såväl hos landstingsfastigheter AB
som hos privata fastighetsägare i Nättraby centrum. Det kan konstateras att
lämpliga lokaler finns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 124, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2002.432.870

§ 120
Svar på motion om att bevara och utveckla Stakholmen som besöksmål
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av
Rolf Andersson (s). Motionären föreslår att fullmäktige ger tekniska förvaltningen
i uppdrag att utreda och genomföra förändringar, till och på Stakholmen, för att
öka tillgänglighet och säkerhet samt att kulturförvaltningen får i uppdrag, gärna i
samverkan med Blekinge Museum, att utreda lämpliga objekt med kulturhistoriskt
innehåll, att placeras på Stakholmen samt att åtgärderna snarast genomförs inom
tilldelade budgetramar för respektive förvaltning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 maj 2005, § 46, lämnat yttrande
och beslutsförslag. De föreslagna åtgärderna innebär grovt räknat en initialkostnad
på 500 tkr jämte kostnader för framtida drift och underhåll. Medel för detta finns
inte idag i nämndens budget. Nämnden föreslår fullmäktige besluta att tekniska
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden gemensamt får i uppdrag att i samband
med exploateringen av gasverkstomten, genomföra en studie över hur Stakholmens
kvaliteter bäst tas tillvara.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 125, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tekniska nämnden jämte miljö- och byggnadsnämnden gemensamt får i
uppdrag att, i samband med exploateringen av gasverkstomten, genomföra en
studie över hur Stakholmens kvaliteter bäst tas tillvara, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2004.372.846

§ 121
Svar på motion om Karlskrona kommuns gästhamnar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2004, § 123, av
Lars-Göran Forss (m). Motionären föreslår att ansvariga tjänstemän och politiker
skall kontakta båtklubbar samt båtlivsorganisationer för att få tips hur gästhamnar
skall skötas samt att Karlskrona Gästhamn skall läggas ut på entreprenad.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 maj 2005, § 45, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden uppger att inför båtsäsongen 2005 har ett nära samarbete bedrivits med näringslivskontorets projektansvarige för Karlskrona
Stadsmarina för att tillsammans utveckla Karlskrona båtliv. Gästhamnsguiden, som
är en organisation med verksamhet i hela landet, har anlitats för konsultation i
samband med utvecklingen av Karlskrona Gästhamn.
Av detta samarbete har följande åtgärder planerats och delvis genomförts:
Karlskrona Gästhamn har från och med den 1 maj 2005 utarrenderats till en lokal
entreprenör med daglig hamntillsyn samt att under maj månad planeras utökning
av gästhamnsplatserna med ca 60 platser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 126, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses besvarad.
Lars-Göran Forss (m), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Percy Blom (s), Richard
Jomshof (sd) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses besvarad.
_______

25 augusti 2005 26

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2004.423.109

§ 122
Svar på motion om ”Värdig entré för Karlskrona”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av
Peter Glimvall (m). Motionären har lämnat förslag om försköning av miljön på
infartsleden eller i anslutning till denna. Det finns behov av ett genomgående tema
längs infartsleden och motionären lämnar förslag på två sådana teman.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 januari 2005, § 23,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde
för några år sedan en studie över infartsleden och lämnade ett antal förslag till
försköning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Planerna på stadsmarina, eventuell framtida översyn av
sträckan mellan E 22 och Verkökrysset ändrar delvis på de förutsättningar som låg
till grund för samhällsbyggnadsförvaltningens studie. Den västra infarten från
Ronneby bör också ingå i helheten och hanteras på ett likartat sätt som Österleden.
Här har Arena Rosenholm Karlskrona tillkommit.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 127, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att i enlighet med motionärens förslag utse en projektgrupp under miljö- och
byggnadsnämnden med uppgift att med samhällsbyggnadsförvaltningens studie
som grund se över miljön kring och utformningen av infartsleden i Karlskrona,
samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
Peter Glimvall (m) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2004.83.750

§ 123
Svar på motion om kvinnofridsreformen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden upprättar handlingsplaner för barn och ungdomar som utsätts
för psykiskt/eller fysiskt våld inom familjen enligt intentionerna i Kvinnofridsreformen och Barnkommittén mot barnmisshandels lagda förslag, samt att kommunfullmäktige verkar för Kvinnofridsreformen i sin helhet.
Remissynpunkter
Utbildningsnämnden den 26 maj 2005, § 28
Barn- och ungdomsnämnden den 30 mars 2005, § 27
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 juni 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Utbildnings- och barn- och ungdomsnämnderna tillstyrker attsats ett.
Kommunfullmäktiges uppgift är att fatta beslut i frågor som rör kommunens
organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa
nämnder skall arbeta med. I fullmäktiges övergripande ansvar ligger att verka för
att de lagar, förordningar, reformer och uppdrag som åligger kommunen genomförs, oavsett vilket kommunalt område dessa berör.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 128, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka motionens första attsats, samt
2. att motionen i övrigt skall anses besvarad.
Eva-Britt Dahlström (s) och Inga Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till
förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 augusti 2005 28

Akten

2001.446.533

§ 124
Svar på motion ”Håll skärgården levande”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av
Jan-Olof Petersson (fp). Motionären föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får
i uppdrag att utreda möjligheterna till en utökad service när det gäller skärgårdstrafiken samt att utöka antalet parkeringsplatser vid färjeplatsen Yttre Park.
BlekingeTrafiken AB har med skrivelse den 2 maj 2002 lämnat yttrande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Med hänvisning till Blekingetrafikens yttrande och vad som
framgår av upphandlingen av skärgårdstrafiken, anser kommunledningsförvaltningen att det har inneburit en väsentlig utveckling och förbättring av turtätheten i
skärgårdstrafiken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 129, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2003.143.531

§ 125
Svar på motion om ny snabbusslinje Nättraby-Karlskrona centrum
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2003, § 34, av Bo
Löfgren (fp). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå BlekingeTrafiken från och med hösten 2003 att inrätta kollektivtrafik linjesträckningen
Karlskrona-Lasarettet-Köpcentrum Lyckeby-Backabo-Rosenholm idrottscenterAllatorp alt. E 22-Nättraby.
BlekingeTrafiken har den 16 oktober 2003 lämnat yttrande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 130, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad med hänvisning till vad kommunledningsförvaltningen anfört.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2003.89.532

§ 126
Svar på motion om försäljning och uppgradering av termins- och periodkort
hos ATG-ombuden m.m.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22,
av Lennart Svantesson (kd), Claes Bothén (kd) och Tommy Olsson (kd).
Motionärerna föreslår att BlekingeTrafiken får i uppdrag att undersöka om
försäljning och uppgradering av termins- och periodkort kan läggas ut på ATGombuden och att möjlighet till detta även finns på tågen eller på dess stationer.
BlekingeTrafiken har med skrivelse den 22 april 2003 lämnat yttrande. Det
framgår att den avgift som ATG-ombuden tar ut för biljetter uppgår till 20 kronor
och på tåg 30 kronor. BlekingeTrafiken tror inte att resenärerna är beredda att
betala denna extra kostnad för köp av biljett för resa inom länet eller för köp av
periodkort.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Sedan BlekingeTrafikens yttrande har förändringar skett vad
gäller försäljning av biljetter vid länets järnvägsstationer. I Karlskrona och
Karlshamn är det BlekingeTrafiken som sköter biljettförsäljningen och i
Sölvesborg och Ronneby är dessa uppgifter utlagda på Pressbyrån. I och med
denna förändring kan man nu köpa, ladda och uppgradera periodkort också på
järnvägsstationerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 131, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad med hänvisning till vad kommunledningsförvaltningen anfört.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2003.433.531

§ 127
Svar på medborgarförslag om rättvisare och rimligare busstaxa för att få fler
resenärer
Medborgarförslaget väcktes i fullmäktige vid sammanträde den 23 oktober 2003,
§ 129, av Peter Christensen. Förslaget är att fullmäktige beslutar att Karlskrona
kommun lyfter frågan med BlekingeTrafiken AB om en rättvisare busstaxa med
syfte att få fler resenärer, enligt intentionerna i medborgarskrivelsen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen kan bland annat notera att sedan medborgarförslaget inkom har taxorna ändrats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 132, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat med hänvisning till vad
kommunledningsförvaltningen anfört.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), med tillstyrkan av Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Mats
Lindbom yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Lindboms
yrkande om bifall till medborgarförslaget 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 medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 51 ja-röster mot 19 nej-röster en som avstår och fyra
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 2.
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Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget skall anses besvarat med hänvisning till vad
kommunledningsförvaltningen anfört.
_______
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§ 128
Frågor
1. Richard Jomshof (sd) frågar kommunstyrelsens ordförande om hur tjänster
tillsätts i det kommunala bolaget Affärsverken AB och om ägardirektiv skall
utfärdas så att alla lediga befattningar skall utannonseras och anmälas till
arbetsförmedlingen.
Mats Johansson (s) svarar.
-2. Kent Lewén (fp) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om det är tillåtet enligt
Kulturminneslagen och Naturvårdslagen att utan tillstånd använda stenmurar och
rösen i konstnärliga syften.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______
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Akten

2005.424.201

§ 129
Svar på interpellation om vräkningar m.a.a. försenad hyresinbetalning
Interpellation den 18 juli 2005 till ordföranden i Karlskronahem AB från Kent
Lewén (fp)
Ordföranden Hans-Olof Månsson (s) har med skrivelse den 22 augusti 2005 svarat
på interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (fp) och Hans-Olof Månsson (s).
_______
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1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september
2005
§ 130

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 131

Kommunala val

§ 132

Anmälningsärenden

§ 133

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 134

Inkomna interpellationer

§ 135

Höjning av larmavgift och avgift för matdistribution

§ 136

Åtgärder för ungdomar med socialbidrag

§ 137

Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommunkoncern år 2006

§ 138

Ändring av socialnämndens reglemente

§ 139

Ändring av kommunstyrelsens reglemente

§ 140

Ändring och tillägg till Karlskrona kommuns Policy för representation och gåvor

§ 141

Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona kommun och
Landstinget Blekinge

§ 142

Kommunstyrelsens beslutanderätt avseende investeringar i fjärrvärme

§ 143

Svar på medborgarförslag om ny modell för demokrati

§ 144

Svar på medborgarförslag om införande av 30 km/h i alla bostadsområden

§ 145

Svar på motion om muddring av Nättrabyån

§ 146

Frågor

§ 147

Svar på interpellation om utebliven kompensation från staten vid maxtaxans införande

§ 148

Svar på interpellation om tillstånd för start/landningsbana för helikopter på Stumholmen

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 22 september 2005, kl. 13.30-15.35

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamöter

Patrik Hansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 14.35-15.35 §§ 138-148
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jane Pärlklo (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
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Karl-Anders Holmquist (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v) deltar ej i ärende § 138
Åsa Gyberg-Karlsson (v) -”Camilla Persson (v)
-”Richard Jomshof (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Christer Sandström (s)
Siv Brorsson (s)
Kjell Johansson (s)
Kenneth Lejhall (s)
Anita Seaberg (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Lennart Svensson (s)
Anders Ovander (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp) kl. 13.30-15.00 §§ 130-138
Ingrid Hermansson (c)
Ulf Hansson (v) deltar inte i ärende § 138
José Espinoza B (mp) kl. 14.15-15.35 §§ 137-148

Närvarande

ersättare

Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Siv Holmberg (s)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp) kl. 15.00-15.35
Per-Erik Karlsson (fp)
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-15.15
Henrik Reinholdson (kd)
Inger Åkesson (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson
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Utses att justera

Åsa Gyberg-Karlsson och Ingegerd Holm

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 29 september 2005, kl. 11.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………… §§ 130-148
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………….………………
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………..……………
Åsa Gyberg-Karlsson

Justerare

…………………………………….………….
Ingegerd Holm

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 29 september 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………..
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Informationsenheten
Akten

5

2005.37.102

§ 130
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Kristoffer Axelsson (m) har med skrivelse den 29 augusti 2005 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden,
2. John Dagnevik (m) har med skrivelse den 23 augusti 2005 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige och idrotts- och fritidsnämnden,
3. Åke Karlsson (c) har med skrivelse den 20 september 2005 avsagt sig uppdraget
som ersättare i socialnämnden med omedelbar verkan, samt
4. Henrik Reinholdson (kd) har med skrivelse den 22 september 2005 avsagt sig
samtliga kommunala uppdrag från och med den 1 oktober 2005.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Valberedningens ordförande
De valda
Berörd nämnd
Länsstyrelsens Blekinge län
Akten
§ 131
Kommunala val

6

2005.37.102

Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande till och med
den 31 december 2006:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Pontus Hultén (m) efter John Dagnevik
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Henrik Larsen (m) efter Kristoffer Axelsson
Tekniska nämnden
Ersättare Peter Christensen (fp) efter Jan Fälteke
Socialnämnden
Ersättare Sture Nilsson (c) efter Åke Karlsson
Utbildningsnämnden
Ledamot Nina Gunnarsson (m) efter Eva Ottosson
_______
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Akterna

7

2005.247.214
2005.436.006

§ 132
Anmälningsärenden
a. Inbjudan till information om och med de kommunala bolagen den 29 september
2005 kl. 17.30-19.30 i Landstingssalen på Wämö Center (utsänd)
b. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050817 § 265 att enligt delegationsbeslut
anta ändring av detaljplan för del av Skillinge 2:4 m.fl. samt utvidgning av
detaljplan för Skillingenäs, Nättraby
c. Kommunstyrelsens beslut 050906 § 138 om sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2006 (utsänd)
_______
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Akterna
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2005.458.739
2005.461.023
2005.481.822
2005.492.312
2005.499.600
§ 133
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om att ”adoptera” en äldre, av Maria Persson (c),
2. Medborgarförslag att utfärda ägardirektiv så att rekrytering till Affärsverken AB
sker via annonsering och att lediga platser anmäls till Arbetsförmedlingen, av Per
Björklund,
3. Medborgarförslag om Rödeby badanläggning, av Johan Swahn,
4. Medborgarförslag om anläggande av cykelväg mellan Jämjö och Sturkökrysset,
Jämjö utvecklingsgrupp gm Sigvard Eriksson, samt
5. Motion om Lära-skriva-räkna-garanti av Jan-Olof Petersson (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten

§ 134
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation den 22 september 2005 till kommunstyrelsens ordförande om
extra underhållsmedel åren 2006-2008, av Lars-Göran Forss (m).
_______
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Äldrenämnden
Handikappnämnden
Akten

10

2005.406.706

§ 135
Förslag om höjning av larmavgift och avgift för matdistribution
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 juni 2005, § 56, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 22 juni 2005, § 51, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 augusti 2005 sammanställt
yttrandena och beslutsförslagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 141,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att höja avgiften för larm till 250 kronor/månad från och med den 1 oktober
2005, samt
2. att för matdistribution ta ut en avgift enligt omvårdnadstaxans nivå 1 från och
med den 1 oktober 2005.
Yrkanden
Jan-Åke Nordin (m), Kent Lewén (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd) med
tillstyrkan av Peter Johansson (s) yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______

2005-09-22

Socialnämnden
Ekonomienheten
Arbetsmarknadsenheten
Utbildningsnämnden
Akten

11

2005.389.03

§ 136
Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag
Kommunstyrelsens ordförande har gett socialnämnden i uppdrag att lämna förslag
till åtgärder, så att ingen ungdom (18-24 år) i Karlskrona skall behöva uppbära
socialbidrag för sitt uppehälle. Inriktningen skall vara att samtliga arbetslösa
ungdomar med socialbidrag framgent i stället skall omfattas av någon form av
aktivitet med syfte att de skall kunna bli självförsörjande. Uppdraget förutsätter en
nära samverkan mellan flera olika kommunala nämnder/förvaltningar – främst
socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen/arbetsmarknadsenheten och
utbildningsförvaltningen. Som förutsättning för förslaget gäller också att aktuella
åtgärder i princip skall kunna finansieras med tillgängliga ekonomiska resurser.
Socialnämnden har vid sammanträde den 20 juni 2005, § 71, lämnat förslag till
åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juli 2005 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 142, för
egen del beslutat
1. att ge socialnämnden i uppdrag att efter ett år göra en utvärdering av de
genomförda åtgärderna och därefter lämna en redovisning kring resultatet härav till
kommunstyrelsen, samt
2. att socialnämnden och kommunledningsförvaltningen kontinuerligt rapporterar
till kommunstyrelsens allmänna utskott kring åtgärdernas effekter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 142,
föreslagit kommunfullmäktige besluta i fyra attsatser.
Yrkanden
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Mats Johansson (s), Andreas
Reinholdson (kd), Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp),
Günter Dessin (v) och Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna socialnämndens förslag till planerade offensiva åtgärder för
ungdomar som uppbär socialbidrag,
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2. att samtidigt utöka socialnämndens budget för år 2005 med 108 tkr som
täckning för tillkommande hyreskostnader i kvarteret Läroverket under fyra
månader för socialförvaltningens nya ungdomsgrupp,
3. att täcka denna ramutökning genom ett ianspråktagande av motsvarande belopp
ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, samt
4. att dessutom den långsiktiga finansieringen av denna hyreskostnad skall särskilt
prövas i samband med kommande beredning av budget och plan för åren 20062008.
_______

2005-09-22

Samtliga nämnder och bolag
KLF;s tjänstemän m fl
Akten

13

2005.375.026

§ 137
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun fastställer årligen ett jämställdhetsprogram som är gemensamt för kommunkoncernen. Varje förvaltning och bolag skall
en gång per år gör sin egen jämställdhetsplan, vilken utgår från det gemensamma
jämställdhetsprogrammet. En redovisning av det genomförda jämställdhetsarbetet
skall ingå som en del i årsredovisningen för respektive förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 juni 2005 lämnat
beslutsförslag.
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 28 juni 2005, § 12, föreslagit att
kommunfullmäktige antar programmet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 143,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och Christina Mattisson (s)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006.
_______

2005-09-22

Socialnämnden
Kommunal författningssamling
Akten

14

2005.248.003

§ 138
Ändring av socialnämndens reglemente
Socialnämnden har vid sammanträde den 25 april 2005, § 52, föreslagit
fullmäktige besluta anta nytt reglementet för socialnämnden. I socialnämndens
tidigare reglemente finns reglerat bland annat ansvar för flyktingmottagande och
tolkservice i kommunen. Gjorda omorganisationer har medfört att socialnämnden
inte längre ansvarar för dessa verksamheter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 144,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till nytt reglementet för socialnämnden.
Günter Dessin (v), Camilla Persson (v), Ulf Hansson (v) och Åsa Gyberg-Karlsson
(v) deltar ej i beslutet.
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nytt reglementet för socialnämnden.
_______

2005-09-22

Kommunal författningssamling
Berörda tjänstemän
Ekonomienheten
Arbetsmarknadsenheten
Akten

15

2005.401.101

§ 139
Ändring av kommunstyrelsens reglemente
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 augusti 2005 upprättat ett
förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen, bland annat i anledning av att
beslut om en krisledningsnämn tagits samt att civilförsvarsnämnd och kristidsnämnd upphört. Tillkommit har mottagande och introduktion av flyktingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 145,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa kommunstyrelsens nya reglemente med föreslagna ändringar och
tillägg, samt
2. att reglementet skall gälla från och med den 1 oktober 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2005-09-22

Personalenheten
Ekonomienheten
Samtliga nämnder/bolag
Akten

16

2005.298.007

§ 140
Komplettering till Policy för representation och gåvor
Kommunfullmäktige antog den 26 maj 2005, § 78, en policy för representation och
gåvor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 77, i samband av
beredning av ny policy inför beslut i fullmäktige, gett personaldelegationen i
uppdrag att återkomma med förnyat förslag kring kommunens uppvaktningar vid
50 års uppvaktningar och pensionsavgång.
Personaldelegationen har den 9 augusti 2005 lämnat förslag till ändringar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 augusti 2005 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 147,
föreslagit kommunfullmäktige besluta i tre attsatser.
Yrkanden
Karl-Anders Holmquist (c) med tillstyrkan av Mats Johansson (s) yrkar att i
bilagan Minnesgåvor ändras texten ”Gäller samtliga anställda vid förvaltning/bolag
samt ledamöter och ersättare i nämnder/styrelser”.
Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag utom ”Minnesgåvor”.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till
”Minnesgåvor” mot Karl-Anders Holmquist ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar
enligt ändringsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att göra textförändringar enligt kommunledningsförvaltningens skrivelse, i
policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun avseende uppvaktning
vid 50 år och vid pensionsavgång, med ändrig ”Minnesgåvor” - ”Gäller samtliga
anställda vid förvaltning/bolag samt ledamöter och ersättare i nämnder/styrelser”.
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2. att förändra beloppen vid 50-årsdag och uppvaktning då anställning upphör
enligt förslag, samt
3. att till Policy för representation och gåvor tillföra p 2.3.1 Gåvor till kommunen,
enligt kommunförvaltningens skrivelse.
_______

2005-09-22

Samtliga nämnder och bolag
Personalenheten
Ekonomienheten
Akten

18

2005.474.026

§ 141
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona
kommun och Landstinget Blekinge
Karlskrona kommun har under flera år haft höga sjuktal. Sänkning av sjuktalet är
en av de stora arbetsuppgifterna inför år 2005 och på samtliga förvaltningar pågår
ett intensivt arbete för att komma tillrätta med sjukskrivningarna.
Landstinget har under flera år haft höga sjuktal. Sjukfrånvaron minskar men inte
alls i den omfattning i förhållande till de många olika insatser som görs i
Landstinget för att minska sjuktalen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse den 29 augusti 2005 därför att
kommunen i ett gemensamt projekt med Landstinget Blekinge fokuserar på
gruppen långtidssjukskrivna (>60 dagar) för att på individnivå hitta möjligheter för
återgång i arbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 146,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som ett projekt inrätta ett rehabcenter på Arena Rosenholm i samarbete med
Landstinget,
2. att projekttiden skall vara två år med möjlighet till förlängning med ett år,
3. att rehabcentret under projekttiden är kommunstyrelsens ansvar och tillhör
personalenheten,
4. att projektet år 2005 finansieras inom ramen för kommunstyrelsens
projektbudget ”Hälsa på arbetsplatsen”, samt
5. att projektet 2006 och 2007 dels finansieras inom kommunstyrelsens projektbudget ”Hälsa på arbetsplatsen”, dels får täckning för kostnaderna via ett extra
tillägg på 797 000 SEK, som får behandlas i budgeten för de kommande tre åren.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2005-09-22

Ekonomienheten
Affärsverken Karlskrona AB
Akten

19

2004.74.042

§ 142
Kommunstyrelsens beslutanderätt avseende investeringar i fjärrvärme
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2005 och plan 2006-2007
beslöt fullmäktige att exkludera investeringar inom affärsområdena fjärrvärme och
kommunikationsnätet i väntan på strategiska beslut för dessa affärsområden.
Fullmäktige gav också kommunstyrelsen beslutanderätt avseende investeringar
inom dessa affärsområden fram tills strategiska beslut fattats, dock längst till och
med den 30 juni 2005.
Det strategiska beslutet för kommunikationsnätet är fattat. Det strategiska beslutet
avseende fjärrvärme beräknas fattas under hösten och därför hemställer kommunstyrelsen att beslutanderätten avseende investeringar inom affärsområde fjärrvärme
förlängs till den 31 december 2005.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att förlänga tiden för kommunstyrelsens beslutanderätt avseende investeringar
inom affärsområde fjärrvärme till den 31 december 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2005-09-22

Akten

20

2004.474.109

§ 143
Svar på medborgarförslag om ny modell för demokrati
Medborgarförslag om ny modell för demokrati väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24-25 november 2004 av Arne Karnehov. Syftet med en Karlskronamodell är enligt förslagsställaren att framtidsdebatten skall föras i kommunfullmäktige. Modellen skall också medge en större medverkan för inte förtroendevalda
som är intresserade eller har relevant kunskap i en fråga. Arne Karnehov hänvisar
till Götene kommun där diskussionerna om en ny organisation för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen startade våren 2004. Samtliga partier i Götene är nu
överens om en ny organisation från år 2007.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förslaget att ta fram en Karlskronamodell för ökad demokrati,
är precis som i Götene, en fråga för de politiska partierna. Under nuvarande mandatperiod är det inte aktuellt med någon förändring, men i samband med valet till
kommunfullmäktige 2006 har de förtroendevalda möjlighet att fatta beslut om
kommunens framtida politiska organisation.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 148,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till ovanstående anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2005-09-22

Tekniska nämnden
Akten

21

2005.83.183

§ 144
Svar på medborgarförslag om införande av 30 km/h i alla bostadsområden
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4,
av Johan Hjortsberg. Förslagsställaren begär om att hastighetsbegränsning till 30
km/tim i alla bostadsområden i Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 juni 2005, § 58, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att sedan 1994 är kommunen
mycket restriktiv med införande av nya 30-områden. I princip är det endast inom
sjukhusområden samt på kort sträcka, under begränsad tid, vid skolor som 30begränsningar blivit beviljade. I tätortscentra där trafiksäkerhetsåtgärder på olika
sätt berör ett stort antal människor bör åtgärder vidtas med huvudsakliga allmänna
medel. Här bör eventuella nya 30-områden förstärkas med fysiska åtgärder som får
bilisterna att spontant hålla en lägre hastighet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 149,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att erbjuda boende att utplacera blomlådor i enlighet med de regler tekniska
nämnden fastställd vid sammanträde den 20 april 1999, § 58, samt
2. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

22

2003.245.431

§ 145
Svar på motion om muddring av Nättrabyån
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av LarsGöran Forss (m). Motionären förslår att Karlskrona kommun skall undersöka möjligheten att snarast få till stånd en muddring av Nättrabyån. Motionären menar att
djupet i farledsrännan har minskat genom igenslamning från tilläggsbryggan vid
kyrkan till angöringsfyren i åns utlopp. Det ställer till problem för turistbåten Axel
men också för de fritidsbåtar som använder nedre delen av ån.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 juni 2005, § 60, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Nämnden skriver bland annat att förvaltningen gjorde en omfattande genomgång
av vilka hamnar som är i behov av underhållsmuddring. Sju hamnområden med
farleder inventerades i en första omgång: Ungskär, Kristianopel, Sandhamns fiskehamn, farleden till Verkö och Nättrabyån, Hästholmen samt farleden till
Lorensbergs vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar.
Motionärens önskemål om framtagande av en programhandling för muddring av
Nättrabyån är genomförd. När projektet tidsmässigt kan genomföras hänger samman med andra prioriterade muddringsprojekt och vilka medel som kan ställas till
förfogande. Tekniska förvaltningen har rangordnat Nättrabyån i en grupp bland de
två till fyra högst prioriterade muddringsprojekten under den närmaste femårsperioden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 150,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 146
Frågor
1. Jörgen Johansson (c) ställer fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande
om väntetid på skolskjutsar.
Magnus Johansson (s) svarar.
2. Annicka Engblom (m) ställer fråga till tekniska nämndens ordförande om den
dåliga renhållningssituationen på Stakholmen.
Percy Blom (s) svarar.
_______

2005-09-22

Akten

24

2005.439.706

§ 147
Svar på interpellation om utebliven kompensation från staten vid maxtaxans
införande
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 25 augusti 2005, § 107, av Jan Johansson (kd),
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 12 september 2005 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Jan Johansson (kd) och Mats Johansson (s).
_______

2005-09-22

Akten

25

2005.445.108

§ 148
Svar på interpellation om tillstånd för start/landningsbana för helikopter på
Stumholmen
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 25 augusti 2005, § 107, av Camilla Persson (v).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 12 september 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Camilla Persson (v) och Mats Johansson (s).
_______

27 oktober 2005

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005
§ 149

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 150

Kommunala val

§ 151

Anmälningsärenden

§ 152

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 153

Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern

§ 154

Valdistriktsindelning inför 2006 års val

§ 155

Begäran från Affärsverken AB om investeringstillstånd för byggande av ny datorhall inom
kv. Nauckhoff 15

§ 156

Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 för kommunkoncernen

§ 157

Huvudsponsor för Karlskronas nya idrottsarena på Rosenholm– Vodafone Arena
Rosenholm

§ 158

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september 2005

§ 159

Svar på motion om ljusdesign

§ 160

Svar på motion om avveckling av Valideringscentrum

§ 161

Svar på motion om föreningslivets alkoholpolicy

§ 162

Svar på medborgarförslag om isbana

§ 163

Svar på medborgarförslag om övergångsställen och trafiksignalreglering

§ 164

Svar på motion om bättre underhåll, skötsel och skyltning vid Lyckå slottsruin

§ 165

Svar på motion om belysning längs Nättrabyån

§ 166

Svar på motion om vingklippt väderkvarn

§ 167

Svar på motion om investeringsstöd till kommunala energiinvesteringar

§ 168

Svar på motion om ett familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona

§ 169

Svar på motion om flexibla skollov

§ 170

Svar på medborgarförslag om pensionärers medverkan i skolans verksamhet

§ 171

Frågor

§ 172

Svar på interpellation om extra underhållsbidrag relaterad till hyran

§ 173

Svar på interpellation om nedrustning av äldreomsorgen i Karlskrona

§ 174

Svar på interpellation om Karlskrona stadsfest

§ 175 Svar på interpellation om planerna för Wämö ishall och Klintebergaområdet
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 oktober 2005, kl. 13.30-16.05

Beslutande

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

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s) kl. 13.30-16.00 §§ 149-174
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s) kl. 14.25-16.05 §§ 169-175
Markus Alexandersson (s) kl. 13.30-15.40 §§ 149-173
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)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m) kl. 13.30-15.40 §§ 149-173
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjort (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
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Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Richard Jomshof (sd) kl. 14.00-14.55 §§ 162-170
Otto Grandin (sd) kl. 13.30-14.55 §§ 149-170
Björn Gustavsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Kjell Johansson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Dan Persson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 13.30-14.25 §§ 149-168
Siv Brorsson (s)
Gert Olsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Mats Crambé (s)
Margita Landehag (s)
Anders Ovander (m)
Eva Abramsson (m)
Eva Röder (fp)
Per-Erik Karlsson (fp) kl. 13.30-15.50 §§ 149-173
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Per-Anders Nygård (s) kl. 14.25-16.05
Kenneth Lejhall (s)
Anna Ottosson (m) kl. 13.30-15.40
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 13.30-15.40
Sven Wallfors (m)
Lennart Hansson (c) 13.30-15.45
Tore Zetterqvist (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Karl-Anders Holmquist och Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
måndagen den 7 november 2005, kl. 13.15
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anslagstavla, intygar
………………………………………..
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Informationsenheten
Akten

5

2005.37.102

§ 149
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Faraj Abu Iseifan, Bagersväg 14, 370 30 Rödeby, har med skrivelse den 30
september 2005 avsagt sig sina uppdrag för socialdemokraterna (ersättare i
kommunfullmäktige och utbildningsnämnden),
2. Arto Valtonen (v) har med skrivelse den 18 oktober 2005 avsagt sig uppdraget
som ledamot i barn- och ungdomsnämnden för vänsterpartiet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Informationsenheten
Akten

2005.37.102

§ 150
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Åsa Gyberg-Karlsson (v) efter Arto Valtonen
Handikappnämnden
Ledamot Anita Seaberg (s) efter Sonja Andersson
Valnämnden
Ledamot Bengt Larsén (v) efter Sylva Lilja
Tekniska nämnden
Ledamot Peter Christensen (fp) (justering av val i september)
Utbildningsnämnden
Ersättare Emma Henning (m) efter Nina Gunnarsson
Springerska fonden
Ersättare Camilla Persson (v) efter Sylva Lilja
Vårdförbundet Blekinge
Ersättare Anita Seaberg (s) efter Sonja Andersson
Karlskrona Fryshus AB
ledamot Bengt Lingman efter Roger Lindberg
Arena Rosenholm AB
Lekmannarevisor Sven-Otto Ullnér (m)
Lekmannarevisor Mats Nilsson (s)
Revisorersättare Bo Löfgren (fp)
Revisorersättare Margit Svensson (s)
Arena Rosenholm AB
Ägarombud Gerthie Olsson (s)
_______
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Akterna

7

2002.428.214
2005.544.007

§ 151
Anmälningsärenden
A. Beslut 050928, enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen avseende antagen detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m.fl. Karlskrona
kommun, att detaljplanen inte är olämpligt utformad med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen fastställer därmed kommunfullmäktiges antagandebeslut. Detta beslut kan inte överklagas,
B. Folkbildningsproposition 2006, utsänd till ledamöterna
_______
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Akterna
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2005.518.100
2005.509.312
2005.525.611
2005.533.611
2005.534.310
2005.529.609
2005.546.820
2005.550.312
2005.549.312
§ 152
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om trygghetsbeskrivningar och trygghetsbokslut, av Arne
Karnehov,
2. Medborgarförslag om cykelväg Stora Vörta – Skärva, av Lars Gustavsson,
3. Motion om ”Gör skolan till en läskfri zon”, av Ingrid Hermansson (c),
4. Motion med begäran om kommunal folkomröstning för utökad valfrihet i
barnomsorgen, av Tommy Olsson (kd),
5. Medborgarförslag om hundrastplats, av Kerstin Bjerén Landerman,
6. Motion om att modernisera Holmsjö skola, av Lena Hjorth (fp),
7. Motion om framtida satsningar på Vodafone Arena Rosenholm av Mats
Lindbom (c),
8. Medborgarförslag om anläggande av gång- och cykelbro över järnvägen
Kungsmarken/Gullbernavägen, av Sven Ranfors,
9. Medborgarförslag om att anlägga cykel- och gångbana på Gullbernaområdet
m.m. av Sven Ranfors, samt
10. Motion om cykel- och gångtrafiken från Annebo till Bergåsa tågstation, av
Eva-Britt Dahlström (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______

27 oktober 2005

Samtliga nämnder och bolag
Ekonomienheten
Personalenheten
Kommunhälsan
Akten

9

2005.512.026

§ 153
Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 september 2005 lämnat
beslutsförslag. Utifrån bifogat förslag till friskvårdspolicy föreslår förvaltningen att
kommunfullmäktige beslutar anta förslaget och att det skall gälla för Karlskrona
kommuns samtliga förvaltningar, bolag och nämnder.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 159, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta bifogat förslag till friskvårdspolicy, samt
2. att policy skall gälla för Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, bolag och
nämnder.
Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Valnämnden
Akten
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2005.143.111

§ 154
Valdistriktsindelning inför 2006 års val
På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens
indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det
år då ordinarie val till riksdagen skall hållas.
Valnämnden har vid sammanträde den 18 april 2005, § 6, beslutat föreslå fullmäktige att ändra valdistriktsindelningen i Nättraby. Nämnden föreslår förändring
av valdistriktsindelningen i Nättraby från två till tre jämnstora valdistrikt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 163, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att föreslå länsstyrelsen godkänna föreslagen förändring av valdistriktsindelningen
i Nättraby.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Affärsverken AB
Ekonomienheten
AB Karlskrona Moderbolag
Akten
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2005.513.200

§ 155
Affärsverkens begäran om investeringstillstånd för ny datorhall i kv.
Nauckhoff 15
Affärsverken Karlskrona AB har till AB Karlskrona Moderbolag lämnat en
begäran om att inom ramen för sin investeringsbudget använda 10 000 tkr till
byggnation av datorhall.
AB Karlskrona Moderbolag beslut den 24 augusti 2005 att godkänna investeringen
samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
AB Karlskrona Moderbolag, genom dess VD, har med skrivelse den 8 september
2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. Investeringen finns inte upptagen i den
investeringsbudget som fullmäktige beslutade om hösten 2004. Enligt ägardirektiven skall för investeringar som inte är upptagna i investeringsbudgeten och som
överstiger en miljon kronor, både AB Karlskrona Moderbolags och kommunfullmäktiges godkännande inhämtas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 165, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna investeringen på 10 000 tkr avseende ny datorhall.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Akten

12

2005.177.042

§ 156
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2005 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall. Personalenheten har lämnat Personalnyckeltal för samma period.
Kommunstyrelsen har, vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 166, för egen
del beslutat
1. att från kommunstyrelsens särskilda reserver tillföra idrotts- och fritidsnämnden
100 tkr från reserv för omklädningsrum Nättraby idrottsplats, samt 200 tkr från
reserv för bidrag till ungdomsverksamhet,
2. att från år 2006 tillförs idrotts- och fritidsnämnden en utökad budgetram med
totalt 700 tkr för att täcka ovanstående helårskostnader,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2005, samt
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 166, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2005, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan
hållas.
Revisionen har med skrivelse den 13 oktober 2005 lämnat revisorernas bedömning
av delårsrapport januari-augusti 2005 med prognos januari-december 2005.
Yrkanden
Mats Johansson (s) yrkar återremiss.
Bo Löfgren (fp), med tillstyrkan av Mats Lindbom (c) yrkar
1. att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapport från och med 2006 skall
upprättas per den 30 juni i stället för den 31 augusti, samt
2. att uppdra till kommunstyrelsen att under en begränsad tidsperiod tillsätta en
parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp till att målinriktat leda kommunens
övergripande arbete för att minimera sjukfrånvaron.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall återremitteras med
kommunstyrelsens förslag, revisionens skrivelse och Bo Löfgrens yrkande för
beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
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Kommunchefen
Projektchefen
Controllern
Akten
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2002.272.210

§ 157
Huvudsponsor för Karlskronas nya idrottsarena på Rosenholm –
Vodafone Arena - Rosenholm
Karlskrona kommun har tillsammans med Vodafone Sverige undertecknat ett
”Letter of intent” med avsikt att teckna sponsoravtal mellan parterna. Avtalet är
villkorat av beslut i kommunfullmäktige i Karlskrona.
Avtalet omfattar en femårsperiod med option om ytterligare fem år. Vodafone
Sverige kommer under denna femårsperiod att satsa 10 miljoner kronor som skall
bidra till att utveckla såväl arenan som idrotten i Karlskrona.
På initiativ från Karlskrona kommun kommer fem miljoner att gå till att utveckla
idrotten i kommunen, med sikte på att få fram både bredd- och toppidrott i
Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 oktober 2005 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 182, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna överenskommelse om letter of intent mellan Karlskrona kommun
och Vodafone Sverige, samt
2. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna övriga avtal i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Akten
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2005.194.004

§ 158
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2005
Kommunallagen 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 och 30 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda lämnas
vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 september 2005 lämnat en
balansförteckning för godkännande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 167, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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2005.104.879

§ 159
Svar på motion om ljusdesign
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Markus
Alexandersson (s). Motionären hemställer att ett program för hur Karlskronas
innerstad skall ljussättas arbetas fram samt att ljusdesign blir ett naturligt inslag i
arbetet med att göra staden vackrare och mer estetiskt tilltalande.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 17 augusti 2005, § 267,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden delar uppfattningen att belysning och
ljussättning har ett mycket stort värde för upplevelsen av stadsmiljön. Ett stadsmiljöprogram är under framtagande som bland annat behandlar övergripande
principer för hur stadens ljusmiljö skall hanteras och det kommer att färdigställas
under hösten 2005. Ett särskilt belysningsprogram för Trossö har även tagits fram
som underlag för stadsmiljöprogrammet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 168, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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KLF arbetsmarknadsenheten
Akten
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2005.58.149

§ 160
Svar på motion om avveckling av Valideringscentrum
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Richard
Jomshof (sd). Motionären föreslår fullmäktige att avveckla Valideringscentrum
omedelbart vilket frigör 2,7 mkr samt att handikappnämnden tillförs 2,5 mkr.
Genom detta undviks en nedskärning som skulle slå mot våra svagaste på ett
oacceptabelt sätt.
Kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har med skrivelse den 20
juni 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. I yttrandet beskrivs målgrupp, mål
och syfte enligt projektplanen och fördelning av tilldelade medel. Medel från
Karlskrona kommun är 600 tkr monetärt samt 650 tkr i form av arbetad tid.
Resterande medel 1 515 tkr har tillförts projektet från Integrationsverket, ESF –
mål 3 samt Länsarbetsnämnden och är direkt riktade till projektet för genomförande enligt dess mål och syfte och kan därför inte omfördelas av kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 169, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten
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2004.521.805

§ 161
Svar på motion om föreningslivets alkoholpolicy
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2004, § 170, av
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår att endast föreningar med en utarbetad av
kommunen godkänd alkoholpolicy skall kunna få bidrag för ungdomsverksamheten.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2005, § 10,
lämnat yttrande och beslutsförslag att motionen skall anses besvarad med vad som
anförts och befintliga bidragsnormer innehåller av motionären önskad regel.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2005, § 57, återremitterat
ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2005, § 44, lämnat
nytt yttrande och beslutsförslag. Nämnden har då beslutat att i gällande bidragsnormer göra korrigering av satsen i de allmänna bestämmelserna från Verksamheten
ska anses vara positiv för ungdomens utveckling och vara fri från dopning och
droger till att Verksamheten ska vara fri från dopning och droger.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 170, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses vara besvarad med vad som ovan anförts, befintliga
bidragsnormer innehåller av motionären önskad regel.
Jan Johansson (kd) och Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

18

2005.165.826

§ 162
Svar på medborgarförslag om isbana
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
28, av Jessica Jerpenfors och Anette Andersson. Förslaget gäller en isbana. Det
finns isbanor i andra kommuner, som Malmö, Växjö m.fl. och det skulle ge ungdomar ökad sysselsättning på ett bra sätt.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2005, § 43, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger bland annat att en undersökning av
möjligheterna att göra en isbana centralt i Karlskrona har gjorts t.ex. i Hoglands
Park. Investeringskostnaden beräknades då till 1,6 mkr. Från och med vintern
2005 kommer tillgången till isbana för allmänheten att öka, vilket gör att fler
kommuninvånare kommer att få möjlighet att åka skridskor på bra tider.
Som en del av folkhälsoarbetet kommer Arena Rosenholm att hållas tillgänglig för
allmänheten på olika tider vilket leder till att anläggningen blir attraktiv.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 171, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarat med vad som ovan anförts om att hänvisa
intresserade skridskoåkare till Arena Rosenholm från och med vintern 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2005.163.512

§ 163
Svar på medborgarförslag om övergångsställen och trafiksignalreglering
Stationsvägen/Lyckebyvägen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
29, av Jessica Jerpenfors och Anette Andersson. Förslaget innebär en begäran om
övergångsställen och trafiksignalreglering i vägkorsningen Stationsvägen och
Lyckebyvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 75, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att nya övergångsställen ska i
Karlskrona vara ”30-säkrade” samt handikappanpassade. Trafiksignalanläggningar
utförs numera sällan p.g.a. platsbrist, i stället byggs cirkulationsplatser som anses
vara trafiksäkrare.
Med anledning av utbyggnad av Järavägen kring årsskiftet 2005/2006 samt möjligheterna för gående att passera Stationsvägen i Lyckeby centrum eller planfritt vid
nuvarande Järavägen, är det framlagda medborgarförslaget tills vidare inte aktuellt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 172, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2003.386.871

§ 164
Svar på motion om skyltning och underhåll vid Lyckå slottsruin m.m.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003, § 129, av
Ingrid Hermansson (c). Motionären yrkar att kommunen förbättrar skyltning och
underhåll vid Lyckå Slottsruin samt att en handlingsplan tas fram utifrån inventeringen för att förbättra underhåll av historiska platser i kommunen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 74, för egen del
beslutat att till länsstyrelsen framföra betydelsen av att reservatsbildning kring
Lyckå slottsruin genomförs så snart som möjlighet och att underhåll, skötsel och
skyltning vid slottsruinen förbättras. Nämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 173, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2003.244.317

§ 165
Svar på motion om belysning längs Nättrabyån
Motionen väcktes vid fullmäktige sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av LarsGöran Forss (m). Motionären föreslår att kommunen skall undersöka möjligheten
att bygga en belysningsslinga längs med Nättrabyån från E 22 till parkeringen vid
Tallholmen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 73, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger bland annat att den föreslagna sträckan är
drygt 2,5 km. Enbart belysningen kommer att innebära en investering på ca 1 mkr.
Härutöver finns andra upprustningsbehov som tillkommer i samband med en
elektrifiering. I budget finns idag inte medel till vare sig investeringen eller de
årliga kapital-, drifts- och underhållskostnaderna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 174, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten
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2005.227.879

§ 166
Svar på motion om vingklippt väderkvarn
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 47, av Ingrid
Hermansson (c). Motionären yrkar att fullmäktige skyndsamt beslutar att sätta upp
nya vingar på väderkvarnen. Kvarnen saknar två av sina fyra vingar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 72, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid stormen Gudrun förlorade väderkvarnen tre av sina vingar och den fjärde skadades. Så sent som för fyra år sedan
försågs kvarnen med nya vingar efter stormskador som uppstått något år tidigare.
Årets medel till Wämöparken är ianspråktagna till andra angelägna åtgärder i
parken, där inte minst handikappanpassning av Kaffestugan har hög prioritet.
Reparation av väderkvarnen skjuts därför, av ekonomiska skäl, till våren 2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 175, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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2004.449.040

§ 167
Svar på motion om investeringsstöd till kommunala energiinvesteringar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av
Björn Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna föreslår att
kommunen, för att minska energikostnader, ansöker om bidrag och investerar i
solceller på taket på anläggningar i Rosenholm, bostadskomplexen Kungsmarken/
Marieberg och/eller andra kommunala byggnader.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 5 september 2005 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 176, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt tekniska nämnden och de kommunala bolagen att ansöka om stöd
till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
i lokaler som används för offentlig verksamhet, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 oktober 2005

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

24

2003.537.106

§ 168
Svar på motion om familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår fullmäktige besluta att uppdra till
miljö- och byggnadsnämnden att dela upp nyårsfyrverkeriet från Stakholmen, dels
till en mer familjevänlig tidpunkt på kvällen, dels till den traditionella tidpunkten
vid tolvslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 8 september 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 177, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avstyrka motionen.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) med tillstyrkan av Christina Mattisson (s) yrkar att ärendet
återremitteras med uppdraget, att göra en kostnadsberäkning av ett fyrverkeri av
mindre omfattning vid 18-tiden på kvällen, samt ett av större omfattning vid
tolvslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras med uppdrag. Fullmäktige beslutar att ärendet återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet med uppdraget att göra en kostnadsberäkning av ett
fyrverkeri av mindre omfattning vid 18-tiden på kvällen, samt ett av större
omfattning vid tolvslaget.
_______

27 oktober 2005

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

25

2005.132.608

§ 169
Svar på motion om flexibla skollov
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av Ingrid
Hermansson (c). Motionären yrkar att fullmäktige ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett flexibelt skollov, samt att förvaltningen tar fram kostnaderna för ett flexibelt skollov.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2005, § 71,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden är rent generellt positiv till att öka
möjligheterna för ökad service till kommunens medborgare. I en framtida utredning om flexibla skollov måste dock en ökad servicegrad ställas i relation till
möjligheterna att lösa skolans undervisningsuppdrag med bibehållen kostnadseffektiv organisation. Nämnden anser dock att om en ersättningsrättighet skall
införas för förlorad lärandetid, krävs att tydliga riktlinjer utarbetas för såväl
skolornas kostnadskompensation som för elevens/vårdnadshavarens ansvar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 179, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Yrkanden
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Magnus Johansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______

27 oktober 2005

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

26

2005.159.620

§ 170
Svar på medborgarförslag om att inbjuda pensionärer att medverka i skolans
verksamhet
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
28, av Annelie Danforth och Jelena Savic. Förslagsställarna föreslår att kommunen
tar kontakt med t.ex. en pensionärsorganisation och hör om intresse finns att delta i
skolans arbete som pappa/morfar/farfar/mormor/farmor eller någon förebild i äldre
generationer. Ex.vis finns en pigg och glad pensionär ”farbror Gunnar” i Nättrabyskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2005, § 73,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att Farbror
Gunnar är en av de drygt 60 seniorer som finns i förskoleverksamhet, skola och
fritidshem. ”Seniorer i skolan” är ett samarbete mellan Litorina folkhögskola och
barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona som startade hösten år 2000. Från
och med hösten år 2004 är också utbildningsförvaltningen med i samarbetet.
För att sprida information om ”Seniorer i skolan” finns en broschyr om verksamheten, samt ett ”koncept” som används i många olika sammanhang. Bland annat
sprids det till andra delar av landet som hört talas om verksamheten och som vill
veta mer. Ett aktivt arbete pågår också gentemot övriga Blekingekommuner för att
”Seniorer i skolan” skall finnas i hela Blekinge. Seniorer finns både i Ronneby och
i Karlshamn.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 180, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_______

27 oktober 2005
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§ 171
Frågor
1. Maria Persson (c) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande om
särskolebarnens långa restider.
Magnus Johansson (s) svarar.
2. Gunilla Ekelöf (fp) frågar tekniska nämndens ordförande om funktionella
cykeluppställningsplatser runt Stortorget.
Percy Blom (s) svarar.
3. Gunilla Ekelöf (fp) frågar tekniska nämndens ordförande om trafiksäkrare
övergångs/järnvägsövergångsställe vid Marieberg/Kungsmarken.
Percy Blom (s) svarar.
4. Bo Löfgren (fp) frågar kommunstyrelsens ordförande om vilka principer som
gällt när inbjudningar till förinvigning av Arena Rosenholm sänts ut.
Mats Johansson (s) svarar.
5. Bo Löfgren (fp) frågar kommunstyrelsens ordförande om hur Karlskrona
agerade för att någon ungdom skulle medverka i organisationen UBC:s konferens i
Vilnius den 14-17 oktober 2005 – hur det är att vara ung i Östersjöområdet.
Mats Johansson (s) svarar.
_______

27 oktober 2005

Akten

2005.508.041

§ 172
Svar på interpellation om extra underhållsbidrag relaterad till hyran
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 22 september 2005, § 134, av Lars-Göran Forss (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 25 oktober 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Lars-Göran Forss (m) och Mats Johansson (s).
_______
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27 oktober 2005

Akten

2005.517.730

§ 173
Svar på interpellation om nedrustning av äldreomsorgen i Karlskrona
Interpellation den 30 september 2005 till äldrenämndens ordförande, av Kent
Lewén (fp).
Peter Johansson (s) har med skrivelse den 20 oktober 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (fp), Jan-Åke Nordin (m), Mats Lindbom (c), Jan
Johansson (kd), Ingela Abramsson (c) och Peter Johansson (s)
_______
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27 oktober 2005

Akten

30

2005.532.843

§ 174
Svar på interpellation om Karlskrona stadsfest
Interpellation den 10 oktober 2005 till kommunstyrelsens ordförande, av Tommy
Olsson (kd).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 26 oktober 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Tommy Olsson (kd), Kent Lewén (fp), Jan Lennartsson (m) och
Mats Johansson (s).
_______

27 oktober 2005

Akten

31

2005.538.538

§ 175
Svar på interpellation om planerna för Wämö ishall och Klintebergaområdet
Interpellation den 9 oktober 2005 till kommunalrådet Gerthie Olsson, av LarsGöran Forss (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 25 oktober 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Lars-Göran Forss (m), Mats Lindbom (c) och Gerthie Olsson (s).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23-24 november
2005
§ 176

Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun

§ 177

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 178

Kommunala val

§ 179

Anmälningsärenden

§ 180

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 181

Hyressättning i bostad med särskild service

§ 182

Svar på medborgarförslag om strövstig, staket m.m. vid Bastasjö friluftsområde

§ 183

Svar på motion om personlig röstbrevlåda

§ 184

Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med djurhållning

§ 185

Svar på motion om gamla vägbulor

§ 186

Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Tydlig politisk vilja

§ 187

Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Det ska synas vad vi
gör/inte gör

§ 188

Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Barn som kunskapskällor

§ 189

Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Utbildningsinsatser

§ 190

Svar på motion om självförsvarskurs som individuellt valbar kurs

§ 191

Svar på medborgarförslag om ökade resurser till vuxenutbildningen

§ 192

Svar på motion om förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildningen

§ 193

Svar på motion om inrättande av massörtjänst

________
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Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 23 november 2005, kl. 08.30-17.05
Sammanträdet ajourneras kl. 12.15-13.45
Torsdagen den 24 november 2005, kl. 08.30-12.25

Onsdagen den 23 november 2005
Beslutande
Ordförande
Patrik Hansson (s)
1:e vice ordf.
Börje Nilsson (s)
2:e vice ordf.
Gunilla Ekelöf (fp)
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s) kl. 08.30-16.20 del av § 176 t.o.m. KN
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s) kl. 08.30-16.20 del av § 176 t.o.m. KN
Patrik Enstedt (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
André Gustavsson (s) kl. 10.50-17.05 från del av § 176 debatt
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
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Mikael Andersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp) kl. 13.45-17.05 § 176 från BUN
Jane Pärlklo (fp) kl. 08.30-16.20 § 176 t.o.m. KN
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Karl-Anders Holmquist (c) kl. 14.55-17.05 från HN
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd) kl. 08.30-16.20 § 176 t.o.m. KN
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Birger Wernersson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Siv Brorsson (s)
Åke Håkansson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Lennart Svensson (s) kl.08.30-16.45 del av § 176 t.o.m SN
Margita Landehag (s) kl. 16.20-17.05 del av § 176 MBN-TN
Anita Seaberg (s) kl. 16.20-17.05 del av § 176 MBN- TN
Siv Holmberg (s) kl. 16.35-17.05 del av § 176 SN-TN
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Börje Dovstad (fp) kl. 08.30-12.15 del av § 176 debatt
kl. 16.20-17.05 del av § 176 MBN-TN
Lennart Hansson (c) kl. 08.30-14.55 del av § 176 t.o.m. BUN
kl. 16.20-17.05 del av § 176 MBN-TN

Närvarande

ersättare

Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Margita Landehag (s) kl. 08.30-16.20
Anita Seaberg (s) kl. 08.30-16.20
Kenneth Lejhall (s)
Siv Holmberg (s) kl. 08.30-16.35
Anders Ovander (m)
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Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m)
Sven Wallfors (m)
Börje Dovstad (fp) kl. 13.45-16.20
Tore Zetterqvist (kd) kl. 08.50-16.35
Ulf Hansson (v)
Lennart Hansson (c) kl. 14.55-16.20
José Espinoza B (mp)
tjänstemän

Utses att justera

Kommunchef Anna-Lena Cederström kl. 08.30-16.55
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson
Karin Brunsberg och Sune Johansson

Torsdagen den 24 november 2005
Beslutande
Ordförande
Patrik Hansson (s)
Ordförande
Börje Nilsson (s) § 176 KF samt §§ 186-187
1:e vice ordf.
Börje Nilsson (s)
2:e vice ordf.
Gunilla Ekelöf (fp)
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl. 10.30-12.25 § 176 del av - § 193
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s) kl. 08.30-11.40 del av § 176-184
Markus Alexandersson (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Percy Blom (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s) kl. 08.30-11.50 §§ 176-185
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s) kl. 10.20-12.25 från § 176 VN
Karl-Gösta Svenson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
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Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Annicka Engblom (m)
Eva Ottosson (m) kl. 10.20-12.25 § 176 från VN
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jane Pärlklo (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd) kl. 08.30-12.15 §§ 176-189
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Birger Wernersson (s) kl. 08.30-11.20 §§ 176-181
Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 08.30-10.30 UN- sid.20 finansiering,
samt kl. 11.55-12.25 §§ 186-193
Gert Olsson (s)
Margita Landehag (s)
Siv Brorsson (s)
Lennart Svensson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Dan Persson (s) kl. 08.30-10.20 § 176 UN
Siv Holmberg (s)
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 08.30-10.20 § 176 UN
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Ulf Hansson (v)
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José Espinoza B (mp)
Mats Crambé (s) kl. 11.20-12.25 §§ 181-193
Anita Seaberg (s) kl. 11.40-12.25 §§ 185-193
Närvarande

ersättare

Dan Persson (s) kl. 10.20-12.25
Mats Crambé (s) kl. 08.30-11.20
Anita Seaberg (s) kl. 08.30-11.20
Per-Anders Nygård (s) kl. 10.30-11.55
Kenneth Lejhall (s)
Anna Ottosson (m) kl. 09.10-12.25
Sven Wallfors (m)
Börje Dovstad (fp)
Lennart Hansson (c)

Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Karin Brunsberg och Sune Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 5 december 2005, kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………. §§ 176-193
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………………
Patrik Hansson §§ 176-185 sant 188-193

Ordförande

…………………………………………………
Börje Nilsson (§ 176 del av debatten samt beslut § 176 KF och §§ 186-187)

Justerare

…………………………………………………
Karin Brunsberg

Justerare

………………………………………………….
Sune Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 december 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………………….
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

7

2005.243.041

§ 176
Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsens förstärkta budgetberedning har lämnat ett balanserat budgetförslag för beredning av kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige.
Budgetförslaget förutsätter oförändrad utdebitering för budgetåret 2006 och plan
2007-2008.
Som underlag för kommunstyrelsen beslut finns följande handlingar:
1. Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor samt
bolagens förslag till investeringsbudget
2. Budgetberedningens förslag till budget 2006 och plan 2007-2008
3. Kommunstyrelsens förslag i attsatser
4. Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets överenskommelse om
förslag till budget Alla ska med – så enkelt är det
5. Protokoll för MBL-förhandling
6. Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2006
7. Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag
till budget = Allians för Karlskrona, Framtidstro och Förnyelse
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 188, för egen
del beslutat
att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att fördela nämnda reserv till
nämnder och styrelser (Huvudprogrammet finansiering: Reserver för löne- och
prisstegring).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta budget för Karlskrona kommun år 2006 och plan 2007-2008 enligt
budgetberedningens majoritetsförslag,
2. att tillstyrka arvodesberedningens förslag till uppräkning av politiska
förtroendemäns arvoden m.m. för år 2006, samt
3. att ge arvodesberedningen i uppdrag att ta fram förslag till arvoden för
Arenabolaget.
__ __ __
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ALLMÄN BUDGETDEBATT
Onsdagen den 23 november 2005, kl. 08.30-12.15
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v), Björn Gustavsson (mp), Christina Mattisson
(s), Gerthie Ohlsson (s), Magnus Johansson (s) och Magnus Manhammar (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens budgetförslag (majoritetens förslag).
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c),
Carl-Göran Svensson (m), Maria Persson (c), Jan Lennartsson (m), Annicka
Engblom (m), Bo Löfgren (fp), Jan Johansson (kd), Gunilla Ekelöf (fp), Lars-Göran
Forss (m) och Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till Allians för Karlskronas
budgetförslag (minoritetsförslaget).
Richard Jomshof (sd) yrkar enligt sverigedemokraternas budgetförslag.

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

Sid.
9
9-12
12-14
14
14-15
15
16-17
17-18
18-20
20-21
21-22
22-23
23
24
24-27
27-32
33-35
35-36

Samtliga belopp i att-satser avseende nämnderna (sidorna 4 - 25)
är uttryckta i den lönenivå som gällde vid ingången av år 2005
och i 2005 års prisnivå.
Samtliga belopp i att-satser avseende huvudprogrammet
Finansiering är beräknade värden för år 2006-2008.
__ __ __
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Onsdagen den 23 november 2005

GRUNDLÄGGANDE BESLUT
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. (Alliansens förslag är
likalydande).

Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa som finansiella målsättningar att gälla under planeringsperioden:
a) att kommunens kostnader varje år skall betalas av samma års skatteintäkter och
statsbidrag,
b) att samtliga investeringar, med undantag för Vodafone Arena Rosenholm1 och
investeringar för dricksvattenrening vid Johannishusåsen, skall finansieras med
skattemedel under planperioden,
c) att kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år2,
samt
2. att fastställa kommunens utdebitering för år 2006 till oförändrat 21,19 %.

1. Enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige är inriktningen att Vodafone Arena Rosenholm skall finansieras
genom försäljning av kommunala anläggningstillgångar till ett belopp som motsvarar investeringsutgiften för
Arena Rosenholm
2. Respektive års amortering får dock justeras med utgiften för Arena Rosenholm (i avvaktan på försäljning av
andra anläggningstillgångar) och för investeringen för dricksvattenrening vid Johannishusåsen. (Se även
komplettering i enlighet med att-sats 18 Övergripande beslut)

__ __ __

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Yrkanden
Magnus Johansson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Markus Alexandersson (s) och
Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annicka Engblom (m), Andreas Reinholdson (kd), Jörgen Johansson (c), Kent
Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och Jan Johansson (kd) yrkar bifall till Alliansens
budgetförslag i jämförelse med kommunstyrelsens förslag i attsatser:
1. 6 mkr, efter fullmäktiges beslut om budget, överflyttas till reserv under
kommunstyrelsen
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2. 11 mkr respektive 18 mkr, efter fullmäktiges beslut om budget överflyttas till
reserv under kommunstyrelsen
3-4. bifall
5. Avslag
6. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med Allians för Karlskronas
budgetförslag.
Tilläggsyrkanden:
1. att kostnaderna för barnomsorg och grundskola särredovisas med början från den
1 januari 2006,
2. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att ta fram ett förslag om skolpeng där
lokalkostnader ingår som en del,
3. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för
godkännande av förskola/familjedaghem och att införa full etableringsfrihet för
dessa utförare,
4. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att ta fram ett förslag på barnomsorgspeng där lokalkostnaden ingår som en del,
5. att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att inom maxtaxans ram införa
en differentierad taxa inom barnomsorgen relaterad till vistelsetiden med minst
tre intervaller
6. att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att införa rätt till ersättning för
vård av eget barn om man samtidigt har omsorg om andras barn,
7. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att arbeta fram en organisationsmodell med utgångspunkt från den enskilda skolan/förskolan/enheten för att
därigenom tydliggöra rektorns roll och bättre tillvarata personalens initiativkraft
och därmed ge ett utökat inflytande för elever och föräldrar,
8. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunledningsförvaltningen genomföra en översyn av lokalkostnaderna inom barnomsorgen med jämförelser med andra kommuner samt lämna förslag till eventuella
åtgärder, samt
9. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att se över hyressättningen av
skollokalerna och därefter genomföra förhandling med tekniska förvaltningen.
Richard Jomshof (sd) yrkar
1. att inrätta en jourskola för bråkiga och stökiga elever. Kostnaden måste utredas,
men bör till största delen finansieras genom besparingar i den övriga skolan, som får
bättre förutsättningar att arbeta i lugn och ro.
2. att 3 mkr tillförs, att fördelas på rektorsområdena efter elevantal, för att ge
rektorer och lärare en möjlighet att stimulera elevernas utveckling utöver det
ordinarie budgetutrymmet (för böcker och andra läromedel, studiebesök och annat
utanför det i regel hårt nerslitna skolhuset).
3. att utreda möjligheterna att ge samtliga barn i årskurs 1-4 gymnastik varje dag,
som obligatoriskt ämne, med Bunkefloprojektet i Bunkeflostrand som utgångspunkt, samt
4. bifall till Alliansens tilläggsattsatser.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens
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 Alliansens förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 33 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Fullmäktige avslår därefter Alliansens tilläggsförslag 1, 3, 5-9.
Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag 2 och finner att fullmäktige
avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: den som vill bifalla tilläggsyrkande 2
röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nej-röster mot 33 ja-röster och två frånvarande att
avslå Alliansens tilläggsyrkande 2, voteringsprotokoll bilaga 2.
Därefter ställer ordföranden proposition på Alliansens tilläggsyrkande 4 och finner
att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla tilläggsyrkande 4
röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nej-röster mot 33 ja-röster och två frånvarande att
avslå tilläggsyrkande 4, voteringsprotokoll bilaga 3.
Därefter avslår fullmäktige Richard Jomshofs tilläggsyrkande 1. om jourskola och
tilläggsyrkande 2. om 3 mkr till läromedel m.m.
Ordföranden ställer proposition på Jomshofs tilläggsyrkande 3 om gymnastik varje
dag och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla Jomshofs yrkande 3
röstar ja, den som vill avslå yrkandet röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 66 nej-röster mot åtta ja-röster och en frånvarande att
avslå tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 4.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela barn- och ungdomsnämnden kommunbidrag om 794,3 miljoner kr för
verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till barn- och ungdomsnämnden om 807,3 miljoner
kr år 2007 och 817,3 miljoner kr år 2008,
3. att det för år 2006 slutgiltigt utökade Wärnerssonbidraget till ökat antal vuxna i
skolan skall som tidigare fördelas med 75 % till barn- och ungdomsnämnden och
med 25 % till utbildningsnämnden,
4. att förutsätta att för år 2006 kan 3,0 miljoner kr av det nya riktade statsbidraget
till personal inom förskolan användas för utbyggnad av förskoleverksamheten,
5. att medlen för den fortsatta ökningen av barn- och ungdomsnämndens budgetramar för åren 2006, 2007 och 2008 tills vidare avsätts till en särskild reserv
under kommunstyrelsen, samt
6. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

HANDIKAPPNÄMNDEN
Yrkanden
Birger Wernersson (s), Camilla Persson (v), Christina Mattisson (s) och Mats
Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.
Gunilla Ekelöf (fp), Lena Hjorth (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Kent Lewén
(fp), Ingela Abramsson (c) och Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till Alliansens
budgetförslag som innebär
1. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 202,4 mkr år 2006
2. att planera för kommunbidrag med 202,4 mkr åren 2007 och 2008
3-5. bifall till kommunstyrelsens förslag
6-7. avslag till kommunstyrelsens förslag
Tilläggsyrkanden:
1. att uppdra åt handikappnämnden att snarast 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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2. att maximala hyran vid handikappnämndens särskilda boenden skall knytas till
den övre hyresgränsen för bostadsbidrag till pensionärer (BTP),
3. att uppdra åt handikappnämnden att från och med den 1 juli 2006 avskaffa
omvårdnadsavgiften för funktionshindrade, samt
4. att uppdra åt handikappnämnden att inom nämndens ramar finansiera oförändrade
arvoden till kontaktpersoner.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens budgetförslag mot
Alliansens budgetförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
budgetförslag rösta ja, den som vill tillstyrka Alliansens budgetförslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 33 nej-röster och en frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 5.
Därefter beslutar fullmäktige avslå Alliansens tilläggsförslag 1-3.
Ordföranden ställer proposition på Alliansens tilläggsyrkande 4 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Alliansens
tilläggsyrkande 4 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 nej-röster mot 32 ja-röster och en frånvarande att avslå
tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 6.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 201,4 miljoner kr för
verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till handikappnämnden om 201,4 miljoner kr
vardera åren 2007 och 2008,
3. att medlen för handikappomsorgens utbyggnad under år 2006 tills vidare avsätts
till en särskild reserv under kommunstyrelsen,
4. att denna reserv bland annat kan användas för att bibehålla antalet platser inom
daglig sysselsättning,
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5. att eventuella medel för en fortsatt utbyggnad av handikappomsorgen under
åren 2007 och 2008 tills vidare avsätts i kommunstyrelsens generella reserv för
volym- och kvalitetsökningar respektive år,
6. att funktionshindrade som gör färre än 22 resor per månad till daglig verksamhet
från den 1 januari 2006 skall betala en fast månadsavgift om 330 kronor motsvarande kostnaden för ett enzons busskort inom Blekingetrafiken,
7. att dessutom personer sysselsatta inom psykiatrin från den 1 januari 2006 skall
betala 46 kronor för en lunch, samt
8. att i övrigt anmoda handikappnämnden att bedriva verksamheten inom ovan
nämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Lena Ryge (s), Jan Johansson (kd), Günter Dessin (v) och Lars-Göran Forss (m)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela idrotts- och fritidsnämnden kommunbidrag om 51,0 miljoner kr för
verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till idrotts- och fritidsnämnden om 51,1 miljoner
kr vardera åren 2007 och 2008,
3. att i budgetramen för år 2006 då skall ingå 1 miljon kr för en fortsatt höjning av
aktivitetsstödet till föreningslivet avseende barn- och ungdomsverksamhet,
4. att det för åren 2006, 2007 och 2008 avsätts särskilda medel i en reserv under
kommunstyrelsen för Vodafone Arena Rosenholm, samt
5. att i övrigt anmoda idrotts- och fritidsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

KOMMUNREVISIONEN
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunrevisionen kommunbidrag om 1,9 miljoner kr för verksam
heten år 2006, samt
2. att planera för kommunbidrag till kommunrevisionen om 1,9 miljoner kr
vardera åren 2007 och 2008.
__ __ __

KULTURNÄMNDEN
Yrkanden
Birgitta Törnqvist (s), Jan Lennartsson (m), Camilla Persson (v), Andreas
Reinholdson (kd) och Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens/
alliansens, samt yrkar avslag till Jomshofs yrkande.
Richard Jomshof yrkar:
1. att inga som helst bidrag ges till aktiviteter eller projekt som syftar till att ”stärka
mångfalden” eller ”förbättra integrationen” i Karlskrona. Inga bidrag ges till kulturföreningar som har invandrare som målgrupp. Etniska föreningar för invandrare kan
bara förstärka segregation och utanförskap och skall inte stöttas av skattebetalarna.
2. Vi motsätter oss bestämt den föreslagna nedskärningen med 100 tkr på
Kulturskolan. Vi kan inte acceptera att kulturen diskrimineras på detta sätt.
Propositioner och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens/Alliansens förslag.
Därefter beslutar fullmäktige avslå Jomshofs två tilläggsyrkanden.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kulturnämnden kommunbidrag om 47,5 miljoner kr för verksamheten
år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till kulturnämnden om 47,5 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008,
3. att ge kulturnämnden i uppdrag att inför budgetberedningen för år 2007
presentera förslag kring en framtida satsning på kulturella arenor, samt
4. att i övrigt anmoda kulturnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN:
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Björn Gustavsson (mp) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag för miljö- och byggnadsnämnden och
bostadsanpassningsbidrag.
Carl-Göran Svensson (m) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till Alliansens förslag,
1. att tilldela miljö- och byggnadsnämnden 9,4 mkr för verksamheten år 2006.
2. att planera för kommunbidrag om 9,4 mkr åren 2007 och 2008
3. bifall
4. att miljö- och byggnadsnämnden skall prioritera planarbetet utifrån medborgarnas, näringslivets och kommunens intressen, för att utveckla Karlskrona
kommun till en framtidskommun, samt
5. att i övrigt anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva verksamheten i
enlighet med Allians för Karlskronas budgetförslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens 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 Alliansens förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 32 nej-röster och fyra frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 7.

Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommunbidrag om 9,9 miljoner kr för
verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till miljö- och byggnadsnämnden om 9,9 miljoner
kr vardera åren 2007 och 2008,
3. att godkänna att miljö- och byggnadsnämnden för utökad samverkan med
Blekinge tekniska högskola får ta i anspråk 70 tkr av sitt ingående eget kapital
under 2006 och preliminärt 70 tkr vardera åren 2007 och 2008,
4. att miljö- och byggnadsnämnden skall prioritera planarbete beträffande de
områden som berör övriga förvaltningars intresse och som är av stor vikt att de
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snarast kommer fram, för att beslutade uppdrag till övriga nämnder skall kunna
effektueras, samt
5. att i övrigt anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin verksamhet
inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

Miljö- och byggnadsnämnden, bostadsanpassningsbidrag
Kommunfullmäktige beslutar
att för bostadsanpassningsbidrag tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommun
bidrag om 9,9 miljoner kr år 2006 samt planera för kommunbidrag om samma
belopp åren 2007 och 2008.
__ __ __

SOCIALNÄMNDEN:
Yrkanden
Walla Carlsson (s) och Camilla Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till individ- och familjeomsorg och socialbidrag.
Ann-Louise Trulsson (m) och Andreas Reinholdson (kd) yrkar bifall till Alliansens
förslag där förslag till socialbidrag är 29,3 mkr för år 2006 och att planera för 25,3
mkr åren 2007 och 2008.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag om individ- och
familjeomsorg.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Alliansens vad gäller socialbidrag. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Socialnämnden, individ- och familjeomsorg
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 86,5 miljoner kr för individ- och
familjeomsorgen år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till socialnämnden för individ- och familje-
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omsorgen om likaledes 86,5 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
3. att inom den från år 2006 utökade budgetramen skall en satsning på
permanentning av nuvarande projekt ”Insatser för utsatta ungdomsgrupper” och
utökning med en ny konsumentvägledare prioriteras,
4. att det ekonomiska stödet till ”Kvinnojouren” från år 2006 skall motsvara 10
kronor per invånare i kommunen per den 31 december året före bidragsåret, samt
5. att i övrigt anmoda socialnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

Socialnämnden, socialbidrag
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 31,3 miljoner kr för socialbidrag år
2006, samt
2. att planera för kommunbidrag avseende socialbidrag om 29,3 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008.
__ __ __

TEKNISKA NÄMNDEN
Yrkanden
Percy Blom (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Johansson (c), Rune Andersson (m), Gunilla Ekelöf (fp) och Jan Johansson
(kd) yrkar bifall till Alliansens förslag,
1-3. Bifall
4. Ändringsyrkande, budgetera för realisationsvinster vid fastighetsförsäljning med
11 mkr år 2006 och planera för 11 mkr 2007-2008
5. att Alliansens förslag till investeringsbudget för år 2006 skall eventuellt ökade
kapitalkostnader (exkl. projekt Rosenfeldt- och Wämöskolan) rymmas inom givna
ramar
Tilläggsyrkande:
att budgetera kommunbidrag för successivt slopande av parkeringsavgifter på
gatumark om 1 mkr 2007 och 2 mkr år 2008 i enlighet ned Allians för Karlskronas
budgetförslag.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens
förslag. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till budget för
skattefinansierad verksamhet.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens/Alliansens förslag till budget
för avgiftsfinansierat.
Därefter avslår fullmäktige Alliansens tilläggsyrkande.

Tekniska nämnden, skattefinansierat
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela tekniska nämnden en ram om 75,4 miljoner kr för skattefinansierad
verksamhet år 2006,
2. att planera för en ram till tekniska nämnden om 75,3 miljoner kr vardera åren
2007 och 2008,
3. att medge tekniska nämnden att år 2006 omdisponera 2 miljoner kr av
kommunbidraget för skattefinansierad verksamhet till avgiftsfinansierad
verksamhet,
4. att budgetera intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning om 7,0
miljoner kr år 2006 och planera för sådana intäkter om 7,0 miljon kr vardera åren
2007 och 2008,
5. att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget
till investeringsbudget för år 2006 skall eventuellt ökade kapitalkostnader
(exklusive projekt för skola på Trossö, Rosenfeldt m fl) rymmas inom givna ramar,
samt
6. att i övrigt anmoda tekniska nämnden att bedriva sin verksamhet inom ovan
nämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

TEKNISKA NÄMNDEN, avgiftsfinansierat
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa kommunstyrelsens förslag avseende färjeterminalen, småbåtsanläggningar, parkeringsanordningar, laboratorium, renhållning samt vattenförsörjning och avloppshantering,
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2. att budgetera kommunbidrag om 4,6 miljoner kr för avgiftsfinansierad
verksamhet år 2006 samt att planera för kommunbidrag om 4,5 miljoner kr för
avgiftsfinansierad verksamhet vardera åren 2007 och 2008,
3. att medge tekniska nämnden att år 2006 omdisponera 2 miljoner kr av
kommunbidraget för skattefinansierad verksamhet till avgiftsfinansierad
verksamhet,
4. att anmoda tekniska nämnden att inom sin avgiftsfinansierade verksamhet år
2006 återbetala 0,2 miljoner kr till eget kapital,
5. att planera för att tekniska nämnden inom sin avgiftsfinansierade verksamhet får
ta i anspråk eget kapital med 1,2 miljoner kr år 2007 respektive 0,9 miljoner kr år
2008,
6. att godkänna kommunstyrelsens förslag till höjning av vatten- och avloppstaxan
från 16:50 till 17:00 kronor per kbm vatten (exklusive moms) år 2006 samt föreslagen förändring av mätaravgifter med 100 kronor för samtliga mätarstorlekar,
samt
7. att godkänna kommunstyrelsens förslag om höjning av latrinhämtningstaxan år
2006 med 15 % och smärre justeringar beträffande slamsugningstaxan samt s k
akuttillägg.
__ __ __

Torsdagen den 24 november 2005

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Camilla Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd), Jan-Olof Petersson (fp), Mats Lindbom (c)
och Bengt Fröberg (m) yrkar bifall till Alliansens förslag:
1. bifall
2. att planera för kommunbidrag om 205,5 år 2007 och 209,5 år 2008
3. bifall
4. avslag
5. bifall
6. avslag
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Richard Jomshof (sd) yrkar
1. att ca tio nya behöriga lärare i gymnasieskolan anställs. Dessa skall säkerställa att
eleverna får professionell undervisning i alla lägen, också är ordinarie lärare är frånvarande, kostnad 4,4 mkr/år, samt
2. i övrigt bifall till Alliansens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först propositionen på kommunstyrelsens förslag mot
Alliansens yrkanden, och finner att fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Alliansens yrkanden röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 8.
Därefter avslår fullmäktige Jomshofs tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela utbildningsnämnden kommunbidrag om 203,5 miljoner kr för
verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till utbildningsnämnden om 204,5 miljoner kr
vardera åren 2007 och 2008,
3. att det för år 2006 slutgiltigt utökade Wärnerssonbidraget till ökat antal vuxna i
skolan skall som tidigare fördelas med 25 % till utbildningsnämnden och med 75
% till barn- och ungdomsnämnden,
4. att medlen för en ytterligare satsning på gymnasieskolan för år 2006 tills vidare
avsätts till en särskild reserv under kommunstyrelsen och att utbildningsnämnden
ges i uppdrag att presentera förslag till användning av dessa reserver,
5. att likaså de särskilda medlen för en utveckling av IV-programmet för åren 2006
– 2008 tills vidare avsätts i en särskild reserv under kommunstyrelsen,
6. att dessutom eventuella medel för en fortsatt satsning på gymnasieskolan under
åren 2007 och 2008 tills vidare avsätts i kommunstyrelsens generella reserv för
volym- och kvalitetsökningar respektive år, samt
7. att i övrigt anmoda utbildningsnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovan
nämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
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VALNÄMNDEN
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela valnämnden kommunbidrag om 1.276 tkr för verksamheten år 2006,
samt
2. att planera för kommunbidrag till valnämnden om 66 tkr vardera åren 2007 och
2008.
__ __ __

ÄLDRENÄMNDEN
Yrkanden
Peter Johansson (s) och Ulf Hansson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Nordin (m), Evy Andréasson (kd), Ingela Abramsson (c), Kent Lewén (fp),
Jan Johansson (kd) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Alliansens förslag:
1. att tilldela kommunbidrag med 554,6 mkr för år 2006
2. att planera för kommunbidrag med 559,6 mkr år 2007 och 572,6 mkr år 2008
3. ändringsyrkande att förhindra en neddragning av antalet platser i särskilda
boenden
4. Avslag
5. Avslag
Tilläggsyrkanden:
1. att uppdra åt äldreförvaltningen att under våren 2006 presentera ett heltäckande
förslag för införande av etableringsfrihet inom äldreomsorgen
2. att uppdra åt äldrenämnden att senast den 1 juli 2006 införa en hemtjänstpeng i
enlighet med Allians för Karlskronas budgetförslag.
3. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att planera för ett nytt äldreboende inflyttningsklart under 2008
4. att hyran vid äldrenämndens särskilda boenden skall knytas till den övre hyresgränsen för bostadsbidrag till pensionärer (BTP), samt
5. att uppdra åt äldrenämnden att under våren 2006 påbörja arbetet med framtagning
av förslag till omsorgsgaranti.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens
yrkanden och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Alliansens förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 9.
Därefter beslutar fullmäktige att avslå Alliansens fem tilläggsyrkanden.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela äldrenämnden kommunbidrag om 548,6 miljoner kr för verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till äldrenämnden om 548,6 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008,
3. att ramutökningen för år 2006 i första hand skall användas till att undvika en
neddragning på grund av budgetmässiga effekter av antalet platser i de särskilda
boendena,
4. att eventuella ytterligare medel för en fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen
under åren 2007 och 2008 tills vidare avsätts i kommunstyrelsens generella reserv
för volym- och kvalitetsökningar,
5. att det från den 1 januari år 2006 införs en avgift för resor till och från daglig
verksamhet om 330 kronor per månad motsvarande kostnaden för ett enzons
busskort inom Blekingetrafiken, samt
6. att i övrigt anmoda äldrenämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela överförmyndarnämnden kommunbidrag om 1.615 tkr för
verksamheten år 2006, samt
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2. att planera för kommunbidrag till överförmyndarnämnden om likaledes 1.615
tkr vardera åren 2007 och 2008.
__ __ __

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar
1. att reducera antalet mandat i fullmäktige från 75 till 61. Med vårt förslag till
mandatstöd enligt nästa punkt blir besparingen 0,3 mkr per år, samt
2. att skära ner det kommunala partistödet. Vi vill ge varje fullmäktigeparti ett
grundbidrag på 100 tkr samt reducera mandatstödet till 21 300 kronor per mandat.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
Jomshofs yrkanden.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens/Alliansens förslag.
Därefter avslår fullmäktige Jomshofs båda yrkanden.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunfullmäktiges egna verksamheter (inklusive kommunalt
partistöd) kommunbidrag om 5,5 miljoner kr för år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till kommunfullmäktiges egna verksamheter
(inklusive kommunalt partistöd) om likaledes 5,5 miljoner kr vardera åren 2007 och
2008, samt
3. att beloppen för det kommunala partistödet årligen skall räknas upp med samma
tidsintervall och procentsats som nämnderna får i löne- och priskompensation.
__ __ __

KOMMUNSTYRELSEN:
Ersättning till Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Yrkanden
Kent Lewén (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Alliansens förslag:
1. att tilldela kommunbidrag med 34,2 mkr år 2006, samt
2. att planera för kommunbidrag med 34,2 mkr vardera åren 2007 och 2008
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Patrik Enstedt (s) och Camilla Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens
yrkande 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 Alliansens förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 28 nej-röster och nio frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 10.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 33,2 miljoner kr (uttryckt i
2004 års löne- och prisnivå) för ersättning till Räddningsförbundet år 2006, samt
2. att planera för kommunbidrag för ersättning till Räddningsförbundet om
likaledes 33,2 miljoner kr (uttryckt i 2004 års löne- och prisnivå) vardera åren
2007 och 2008.
__

KOMMUNSTYRELSEN:
Stöd till högskoleutbildning
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 0,3 miljoner kr för stöd till
högskoleutbildningen år 2006, samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till högskoleutbildningen om likaledes
0,3 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
__

KOMMUNSTYRELSEN:
Stöd till kollektivtrafik
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Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 27,8 miljoner kr för stöd till
kollektivtrafiken år 2006 (uttryckt i 2006 års beräknade kostnadsnivå), samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till kollektivtrafiken om 28,3 miljoner kr
år 2007 (uttryckt i 2007 års beräknade kostnadsnivå) och 28,9 miljoner kr år 2008
(uttryckt i 2008 års beräknade kostnadsnivå).
__

KOMMUNSTYRELSEN:
Kommunstyrelsen
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsens egna verksamheter kommunbidrag om 7,5
miljoner kr för år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till kommunstyrelsens egna verksamheter om 7,5
miljoner kr vardera åren 2007 och 2008, samt
3. att i övrigt anmoda kommunstyrelsen att bedriva sin verksamhet inom ovan
nämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__

KOMMUNSTYRELSEN:
Kommunledningsförvaltningen
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunledningsförvaltningens verksamheter kommunbidrag om
81,8 miljoner kr för år 2006,
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2. att planera för kommunbidrag till kommunledningsförvaltningens verksamheter
om 82,4 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008, samt
3. att i övrigt anmoda kommunstyrelsen att bedriva kommunledningsförvaltningens
verksamheter inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Interna poster m m
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett belopp om 302,3 miljoner kr år 2006 för interna intäktsposter och att
planera för belopp avseende samma ändamål om 295,9 miljoner kr år 2007 och
295,7 miljoner kr år 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Reserver för löne- och prisstegring
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att till kommunstyrelsens förfogande ställa en reserv för kompensation för allmän
kostnadsökning (löne- och prisstegring) med sammanlagt högst 92,6 miljoner kr år
2006, samt
2. att planera för kompensation för allmän kostnadsökning (löne- och prisstegring)
med preliminärt 155,1 miljoner kr (ackumulerat) år 2007 och preliminärt 220,1
miljoner kr (ackumulerat) år 2008.
__
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Avstämning av arbetsgivaravgifter
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta en intäktspost om 1,5 miljoner kr år 2006 för avstämning av slutliga
arbetsgivaravgifter och att planera för belopp avseende samma ändamål om 1,5
miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Pensionsutbetalningar
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppta ett anslag om 42,4 miljoner kr år 2006 för pensionsutbetalningar och
att planera för anslag till samma ändamål om 44,1 miljoner kr vardera åren 2007
och 2008, samt
2. att uppta ett anslag om 0,5 miljoner kr år 2006 för avgift för administration av
kommunens pensionsförvaltning och att planera för anslag till samma ändamål om
0,5 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Ökning av pensionskostnader och pensionsskuld
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 79,2 miljoner kr år 2006 för ökningen av pensionskostnader
och pensionsskuld och att planera för anslag till samma ändamål om 84,7 miljoner
kr år 2007 och 88,3 miljoner kr år 2008.
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Fackliga uppdrag
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 1,9 miljoner kr år 2006 för kommunens merkostnader med
anledning av fackliga uppdrag och planera för anslag till samma ändamål om 1,9
miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Vissa reserver
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsprojekt m
m om 23,9 miljoner kr år 2006 och att planera för en motsvarande reserv om 23,9
miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
2. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för Hälsa på arbetsplatsen
med 0,5 miljoner kr år 2006 och att planera för en reserv för samma ändamål om
0,5 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
3. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för Vodafone Arena
Rosenholm om 14,0 miljoner kr år 2006 och att planera för en reserv för samma
ändamål om 14,0 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
4. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för personalökning inom
förskolan om 9,2 miljoner kr år 2006 och att planera för en reserv för samma
ändamål om 12,2 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
5. att tillfälligt uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för ökade
driftkostnader alternativt ökat föreningsbidrag med anledning av tillbyggnad av
ridskolan i Vedeby om 0,5 miljoner kr år 2006 och att planera för en motsvarande
reserv om 0,5 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008, (se fotnot)
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6. att tillfälligt uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande avseende
driftkostnader för alternativt ökat föreningsbidrag med anledning av
omklädnadsrum på Nättraby idrottsplats om 0,2 miljoner kr år 2006 och att planera
för reserver för samma ändamål om 0,2 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008, (se
fotnot)

7. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande avseende satsning på
gymnasieskolans IV-program om 1,5 miljoner kr år 2006 och att planera för en
motsvarande reserv om 3,0 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
8. att planera för en reserv till kommunstyrelsens förfogande för volym- och
kvalitetsökningar inom olika verksamheter om 8,4 miljoner kr år 2007 och 11,8
miljoner kr år 2008,
9. att ställa 0,9 miljoner kr årligen till kommunfullmäktiges förfogande för
kostnader för oförutsedda behov, samt
10. att ställa 0,9 miljoner kr årligen till kommunstyrelsens förfogande för kostnader
för oförutsedda behov.
Fotnot = Beloppen kommer rent budgettekniskt att överföras till idrotts- och fritidsnämndens budget efter det
att fullmäktige slutbehandlat budgeten. Beslut härom togs redan under 2005 i samband med delårsbokslutet per
den 31 augusti.

__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Utlåningsavgifter, avkastningskrav m m
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att budgetera intäkter avseende utlåningsavgifter m m om 7,8 miljoner kr år 2006
och att planera för budgetering av motsvarande intäkter om 7,8 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008,
2. att budgetera avkastningskrav på moderbolagskoncernen om 18 miljoner kr år
2006 och att planera för budgetering av intäkter om likaledes 18 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008, samt
3. att budgetera ett belopp om 1,6 miljoner kr år 2006 som kommunens andel i
Gullberna KB:s beräknade resultat och att planera för budgetering av motsvarande
intäkter om 0,4 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Riktade rationaliseringar genom samordning
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att budgetera en intäktspost om 3,0 miljoner kr år 2006 avseende riktade
rationaliseringar genom samordning och att planera för budgetering av motsvarande
intäkter om 5,0 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Säkerhetsmarginalen
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att budgetera ett belopp om 2,6 miljoner kr år 2006 som s k säkerhetsmarginal och
att planera för budgetering av 3,4 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008 som
säkerhetsmarginal.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Avskrivningar
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 114,7 miljoner kr år 2006 för avskrivningar och att planera
för anslag till samma ändamål om 103,8 miljoner kr år 2007 och 103,6 miljoner kr
år 2008.
__
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Skatteintäkter och statsbidrag
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
Att uppta ett belopp om 2 304,6 miljoner kr år 2006 för beräknade skatteintäkter
och statsbidrag och att planera för belopp om 2.396,8 miljoner kr år 2007 och
2.506,3 miljoner kr år 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Finansnetto
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 10,1 miljoner kr år 2006 för finansiella externa kostnader
(netto) och att planera för anslag till samma ändamål om 11,7 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Ränta på pensionsskulden
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 1,5 miljoner kr år 2006 för ränta på pensionsskuld och att
planera för anslag till samma ändamål om 1,5 miljoner kr vardera åren 2007 och
2008.
__ __ __
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ÖVERGRIPANDE BESLUT
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till Alliansens förslag:
1. bifall
2. ändringsyrkande att presentera förslag kring utveckling av Rosenfeldt- och
Wämöskolan i enlighet med Allians för Karlskronas förslag,
3. avslag
4-18. bifall
Tilläggsyrkande: att bemyndiga kommunstyrelsen arbeta fram ett förslag för
genomförande av ökad småskalighet, minskad sjukfrånvaro samt införande av en
arbetsgaranti och därmed genomföra ramjusteringar i enlighet med Allians för
Karlskronas budgetförslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar att avtalen med Migrations- och Integrationsverket
omedelbart sägs upp. Denna åtgärd medför stora kostnadssänkningar i flera
nämnder och verksamheter. Till detta skall läggas besparingar som vi inte ännu kan
beräkna på grund av att vi saknar insyn i nämndernas interna arbete.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag till Alliansens
förslag och avslag på Jomshofs yrkande.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens
förslag till budget. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Alliansens tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige avslår detsamma.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Alliansens
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nej-röster mot 32 ja-röster och tre frånvarande att avslå
tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 11.
Därefter avslår fullmäktige Jomshofs tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att för år 2006 fastställa ett utrymme för nya investeringar om 130,7 miljoner kr,
varvid sådana investeringar som är kostnadsberäknade till 0,5 miljoner kr eller mer
inte får komma till utförande utan särskilt igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om projekteringstillstånd och investeringstillstånd förutsatt att investeringen innefattas i den driftkostnads- och investeringsram som fullmäktige årligen beslutar,
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2. att uppdra till utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och tekniska
nämnden att i samarbete presentera förslag kring utveckling av Trossöskolan m fl i
enlighet med kommunstyrelsens förslag,
3. att uppdra till tekniska nämnden att inleda förhandlingar med Vasallen avseende
gymnasieskolans lokalbehov på Rosenholmsområdet och därefter återkomma till
kommunstyrelsen,
4. att låta förslaget till budget bygga på antagandet att nettolåneskulden under
2006 minskar från 725 till 699 miljoner kr, d v s med 26 miljoner kr,
5. att fastställa beloppsramen under 2006 för kommunstyrelsen enligt § 8 punkt 6 i
reglementet till 2 miljoner kr (avser förköpsärenden),
6. att fastställa anslagsbindningsnivån i driftbudgeten för samtliga nämnder och
förvaltningar till nämndsvis netto, varvid undantag dock skall göras för socialbidrag och bostadsanpassningsbidrag,
7. att vid konflikt mellan målsättningar och tilldelade anslag är det anslags
beloppen, som gäller, tills dess att kommunfullmäktige har förändrat målsättningarna eller förändrat tilldelade medel,
8. 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),
9. att kommunens nämnder skall ha en månadsvis budgetuppföljning med prognos
till årets slut med undantag av januari månad och en semestermånad,
10. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2006 inhämta uppgifter från nämnder
och styrelser för en traditionell budgetuppföljningsrapport per den 28 februari och
31 oktober, innehållande prognos för beräknat ekonomiskt utfall och vid behov
förslag till korrigeringar, samt att upprätta fullständiga delårsbokslut per den 30
april och den 31 augusti,
11. att godkänna arvodesberedningens förslag till ändring 2006-01-01 av
ersättningarna till de politiskt förtroendevalda i kommunen, vilket redovisas i
särskild bilaga benämnd ”Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m m
för 2006”,
12. att i övrigt godkänna och fastställa kommunstyrelsens förslag till budget för
Karlskrona kommun för år 2006, 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),
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13. att godkänna föreliggande planer för år 2007-2008,
14. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
företa de siffermässiga justeringar som bedöms vara erforderliga,
15. att uppdra till samtliga nämnder att i samband med fastställelse av
internbudget för år 2006 och med koppling till denna formulera mål av stor
betydelse för verksamheten och att från och med 2007 års budget inarbeta
verksamhetsmål av detta slag redan i nämndens förslag till budget,
16. att nämnderna presenterar dessa mål för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i samband med årets första budgetuppföljning 2006,
17. att uppdra till samtliga nämnder att inom tilldelade budgetramar prioritera
behovet av åtgärder för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro, samt
18. att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram reviderade finansiella målsättningar
för hur kommunens framtida investeringar skall finansieras mot bakgrund av att
avskrivningsmedlens storlek minskar.
__ __ __

BOLAGENS INVESTERINGSBUDGET
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till Alliansens förslag till investeringsbudget för
bolagen:
1. bifall
2-3. avslag samt
4. bifall
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till budget mot
Alliansens budgetförslag. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna bilagda investeringsplaner för de kommunala bolagen avseende
budget 2006,
2. att budgeterade investeringar avseende fjärrvärme får verkställas under förutsättning att de strategiska riktlinjerna för affärsområdena fastställts under 2005,
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3. att om strategiska riktlinjer för affärsområdet fjärrvärme inte fastställts under
2005 kan kommunstyrelsen besluta om investeringar för detta affärsområde fram
till den 30 juni 2006 eller till dess att de strategiska besluten vunnit laga kraft, samt
4. att AB Karlskronahem får medräkna bokslutsdisposition om 6 miljoner kr vid
fastställande av bolagets investeringsutrymme.
_________

Reservationer
Allians i Karlskrona (moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas,
kristdemokraternas och centerpartiets ledamöter) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.
_______
Ordföranden tackar tjänstemännen för att de tagit fram ett utmärkt budgetmaterial.
Ordföranden tackar fullmäktige för en rapp och bra debatt.
_______
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Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten
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2005.37.102

§ 177
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Kerstin Frändebo (c) har, med skrivelse den 14 november 2005, med omedelbar
verkan avsagt sig sina uppdrag som ersättare i fullmäktige, ersättare i barn- och
ungdomsnämnden, ledamot i kulturnämnden och ersättare i Blekinge Museum,
2. Kerstin Ekberg Söderbom (fp) har med skrivelse den 1 november 2005 avsagt
sig uppdragen som ledamot i barn- och ungdomsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i Vårdförbundet Blekinge,
3. Anna Sandell (s) har med skrivelse inkommen den 21 november 2005 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden,
4. Christer Holmberg (s) har med skrivelse den 21 november 2005 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden, samt
5. Andreas Reinholdson (kd) har med skrivelse den 22 november 2005 avsagt sig
uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

2005.37.102

§ 178
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Utbildningsnämnden
Ledamot Lisa Maria Alexandersson (s) efter Christer Holmberg
Ersättare Mikael Karlsson (s), efter Faraj Abu Iseifan
Socialnämnden
Ledamot Elin Håkansson (kd) efter Andreas Reinholdson
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamot Bengt-Åke Persson (kd) efter Henrik Reinholdson
_______
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§ 179
Anmälningsärenden
1. Påminnelse om inbjudan till jämställdhetsseminarium den 1 december kl. 13.0016.30, i Filmsalen, Vasallens byggnad, Rosenholm, samt
2. Ordföranden informerar om att kallelse till seminarium om Projekt Kraftvärme
Karlskrona kommer att sändas ut med fullmäktiges handlingar till sammanträdet
den 15 juni 2005. Seminariet hålls i Landstingssalen, Wämö Center kl. 09.00-12.00.
_______
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2005.573.112
2005.592.841
2005.598.841
2005.601.550
2005.607.293
2005.632.106
2005.631.534
2005.630.210
§ 180
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om borgerlig begravning, av Ann-Kristin Erlandsson och Percy
Lindberg,
2. Medborgarförslag – Låt historiska gestalter stadsvandra i Karlskrona – alla dagar
under sommaren, av Filip Issal,
3. Medborgarförslag om byggande av saluhall på tomt vid Lokstallarna/Gamla
Långöbron, av Lasse Larsson,
4. Motion om Handelshamnens utveckling i en medborgardialog, av Kent Lewén
(fp),
5. Motion om boendegaranti för äldre, av Jan Johansson (kd),
6. Motion om trådlöst Internet på Verkö för färjeresenärer, av Bo Löfgren (fp),
7. Motion om medborgarkontrakt, av Bo Löfgren (fp), samt
8. Motion om nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?, av Bo Löfgren (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslag och motioner till kommunstyrelsen för beredning.
_______

23-24 november 2005

Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2005.488.736

§ 181
Hyressättning i bostad med särskild service
Handikappnämnden beslutade att förändra principerna för hyressättning inom särskilda boenden den 30 september 2003, § 67. Behov av ytterligare översyn och
riktlinjer för hyressättning föreligger och en parlamentarisk arbetsgrupp har arbetat
med frågan. Taket för hyran i befintliga gruppbostäder samt hur gemensamhetsytorna skall bedömas och värderas har också diskuterats.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 7 september 2005, § 56, för egen del
beslutat att behålla nuvarande hyror i fullvärdiga gruppbostäder, att hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts efter det kvadratmeterpris som byggnationen erhåller,
att gemensamhetsytan i nyproducerade gruppbostäder höjer värdet på respektive
lägenhet med 125 kronor per kvm och år, samt att handikappnämndens egna beslut
träder i kraft samtidigt som fullmäktiges beslut i ärendet i fem attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 190,
föreslagit kommunfullmäktige besluta i fem attsatser.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar, med tillstyrkan av Jan-Åke Nordin (m), Ingela Abramsson
(c) och Mats Lindbom (c) för Alliansen
1-2. bifall
3. avslag
4. ändringsyrkande: att taket för hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts till
högsta godtagbara hyra för BTP.
Birger Wernersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1, 2 och 5.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 3 mot
Lewéns avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 31 nej-röster, två som avstår och tre
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 3, voteringsprotokoll bilaga
12.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 4 mot
Lewéns ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
attsats 4.
Reservation
Allians i Karlskronas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.
(Moderata samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerns
ledamöter)
Kommunfullmäktige beslutar
1. att hyran i de gruppbostäder som handikappförvaltningen fattar beslut om enigt
LSS och SoL tills vidare skall följa den årliga hyresutvecklingen i allmännyttan,
2. att om hyreshöjningen träder i kraft efter den 1 januari skall höjningen fördelas
på årets resterande månader,
3. att taket för hyran i befintliga gruppbostäder, som f.n. är kopplat till högsta
godtagbara hyra för bostadstillägg för pensionärer BTP (4 500 kronor för personer
under 65 år) tas bort,
4. att taket för hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts till högsta godtagbara
hyra för särskilt bostadstillägg för pensionärer SBTP, f.n. 5 700 kronor för personer
under 65 år, samt
5. att ovanstående skall gälla från och med den 1 januari 2006.
_______
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Akten
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2005.155.820

§ 182
Svar på medborgarförslag om strövstig, staket och vattenhoar m.m. vid
Bastasjö friluftsområde
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005 av
Sven Svensson. Förslaget innebär att en strövstig med fast grund anläggs runt
Bastasjön, att staket sätts upp mellan skogen och strövstigen så att djur inte kan
komma upp på densamma, samt att djuren i stället vattnas från vattenhoar på andra
sidan staketet. Motivet till anläggningarna uppges vara att folk är rädda för att gå
runt sjön, trots att djuren inte är farliga, samt att behovet ökar ytterligare nu när det
skall byggas nytt i området. Strövstigen föreslås även kompletteras med gångbro
över till den lilla ön i sjön, samt sittplatser.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 september 2005, § 311,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anför att Karlskrona stadsbygd innehåller många platser där människor kan flanera utan någon kontakt med större djur,
men med eller utan utsikt över vatten. Bastasjö friluftsområde ligger utanför den
nuvarande stadsbygden. Det utgår en del av ett större sammanhängande naturområde mellan Karlskrona och Rödeby. Marken mellan tätorterna ägs till olika delar av
privatpersoner och kommunen. Där bedrivs både jord- och skogsbruk på ekonomiska grunder. Inom området finns även ett antal motionsslingor, strövstigar, ridstigar och ett elljusspår på kommunägd mark.
Syftet med Bastasjö friluftsområde är att kunna erbjuda människor tillgång till natur
och skog för skilda aktiviteter, delvis på allemansrättsliga grunder. Somliga vill
idrotta, andra vill få naturupplevelser. Genom att sätta upp stängsel runt sjön bryter
man mot grundläggande samband i naturen, till vilken djur och deras beteende
räknas. För att vårda landskapet och behålla en hög biologisk mångfald är det
önskvärt att även stranden betas, varvid sly hålls nere och speciella örter främjas i
den upptrampade strandzonen. Förslaget medför kostnader för material, arbetskraft,
redskap, framtida underhåll och daglig tillsyn.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 192,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslaget om staket och ny strövstig runt Bastasjön, samt
2. att medborgarförslaget i övrigt skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2004.132.005

§ 183
Svar på motion om personligt meddelande i röstbrevlådan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v) och Camilla Persson (v). Motionärerna föreslår att en informationsraid genomförs med sikte på att kommunens tjänstetelefoner skall ha ett
personligt röstmeddelande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Ansvarig TeleCom-samordnare har under våren 2005 informerat genom kommunens personaltidning. Informationen finns även på kommunens
intranät.
Under hösten 2005 kommer ett arbete att starta inom Informationssäkerhet. I detta
ingår att skapa säkerhetsinstruktioner samt policys. Inom dessa säkerhetsinstruktioner skall även telefoninstruktioner inklusive röstbrevlåda finnas med.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 193,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses besvarad.
Camilla Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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45

2003.81.253

§ 184
Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med
djurhållning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22, av
Jörgen Johansson (c). Motionären kräver att kommunen i sin redovisning av tomtmark visar på möjliga områden där mark vid efterfrågan kan avstyckas till lämplig
tomtstorlek avseende permanentboende med djurhållning, samt att kommunen aktivt
marknadsför den här möjligheten som en del i Bebo-landsbygdsprojektet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2005, § 88, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunens markinnehav är mycket begränsat i
jämförelse med det enskilda fastighetsinnehavet inom hela kommunen. Kommunens
marker ligger främst i anslutning till tätbebyggelse där det kan bli problem med att
etablera ny djurhållning i anslutning till denna och vid en senare exploatering av nya
områden i närheten av djurhållning. Förvaltningen kommer dock att inventera
möjligheterna att avstycka någon fastighet enligt motionen och/eller möjligheten att
tillföra mark till befintlig bebyggd fastighet för att möjliggöra djurhållning, men kan
inte garantera tillgång till vatten och avlopp i sådana ärenden. Därtill borde det
finnas stora möjligheter att finna lämpliga avstyckningsobjekt för boende med djurhållning på enskilda fastigheter i kommunen.
I kommunens tomtkö redovisas endast planlagda kommunala tomter avsedda för
småhus och som är till försäljning och där lämplighetsprövningen för avsett
ändamål prövats i planläggningen och där infrastruktur med bl.a. VA är utbyggd.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ärendet härmed är
besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 194,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Jörgen Johansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2005.352.511

§ 185
Svar på motion om gamla vägbulor
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, § 89, av Maria
Persson (c). Motionären föreslår att kommunen ser över farthinder/vägbulor/gupp
med jämna mellanrum. Kommunen bör göra om dem eller ta bort dem helt.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2005, § 87, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden uppger att Karlskrona kommun är väghållare
för ca 21 mil vägar (huvudsakligen inom tätortsdelen). Ca 40 vägbulor har byggts
under åren 1980-2005. Kommunens vägbulor, liksom andra trafikanordningar,
underhålls och behovet ses över kontinuerligt med ordinarie anslag för vägunderhåll. För närvarande finns inga planer på att bygga om eller ta bort vägbulor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 195,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Ingrid Hermansson (c) och Maria Persson (c) yrkar återremiss.
Gerthie Olsson (s) och Percy Blom (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_______
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2005.102.719

§ 186
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, tydlig politisk vilja
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att en barnchecklista utarbetas, att en
barnkonsekvensanalys skall göras då beslut fattas som rör barn och/eller ungdomar,
att varje förvaltning och styrelse skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga barnkonventionsmål, att varje nämnd och styrelse skall utse en person med särskilt
ansvar för barnkonventionens efterlevnad/genomförande samt att en referensgrupp
bildas.
Motionen har remitterats till samtliga styrelser och nämnden inom kommunkoncernen.
Remissynpunkter
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005
AB Karlskronahem den 15 april 2005
Äldrenämnden den 25 maj 2005, § 41
Tekniska nämnden den 30 maj 2005, § 50
Kulturnämnden den 28 juni 2005, § 51
Handikappnämnden den 22 juni 2005, § 49
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005, § 50
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005, § 39
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005, § 75
Socialnämnden den 29 augusti 2005, § 82
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005, § 312
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 oktober 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 196,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlsson (v), med tillstyrkan av Christina Mattisson (s), yrkar bifall till
punkt 3, att varje förvaltning skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga mål, samt i
övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till attsats 1 och 3 i motionen samt i övrigt bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Peterssons
yrkande om bifall till motionens attsats 1. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot GybergKarlssons m fl bifall till attsats 3. Fullmäktige beslutar enligt Gyberg-Karlssons
förslag attsats 3.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2, 4-5.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att varje förvaltning skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga mål, samt
2. att i övrigt avslå motionen.
_______
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2005.113.719

§ 187
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, det skall synas vad vi
gör/inte gör
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att kommunens revisorer får i uppdrag att
revidera utifrån barnkonventionen/barnperspektivet/barnchecklista, att det tydligt
anges i budgeten vilka pengar som går till barn och ungdomar samt att varje nämnd
och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut med barnchecklista som
ledning.
Motionen har remitterats till samtliga nämnden och styrelser inom kommunkoncernen.
Remissynpunkter
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005
AB Karlskronahem den 15 april 2005
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005 § 314
Socialnämnden den 29 augusti 2005 § 84
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005 § 77
Äldrenämnden den 25 maj 2005 § 43
Tekniska nämnden den 30 maj 2005 § 49
Handikappnämnden den 22 juni 2005 § 46
Kulturnämnden den 28 juni 2005 § 54
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005 § 52
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005 § 36
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 oktober 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 197,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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2005.114.719

§ 188
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, barn som
kunskapskällor
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att en enkät genomförs Vilken fråga är
viktigas för dig som barn/ungdom i Karlskrona, att barn och unga används som
kunskapskällor när statistik som rör barn och ungdom tas fram, samt att en referensgrupp bildas. I gruppen skall nämndernas och styrelsernas ansvariga för
barnkonventionen ingå, samt en referensgrupp av barn och ungdomar.
Motionen har remitterats till samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernen.
Remissynpunkter
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005
AB Karlskronahem den 15 april 2005
Äldrenämnden den 25 maj 2005 § 44
Tekniska nämnden den 30 maj 2005 § 48
Handikappnämnden den 22 juni 2005 § 47
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005 § 51
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005 § 37
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005 § 315
Socialnämnden den 29 augusti 2005 § 85
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005 § 78
Kulturnämnden den 28 juni 2005 § 53
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 oktober 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 198,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlsson (v) med tillstyrkan av Christina Mattisson (s), yrkar bifall till
punkt 2 i motionen: Barn och unga används som kunskapskällor när statistik som
rör barn och unga tas fram, samt i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot GybergKarlssons yrkande och fullmäktige beslutar enligt Gyberg-Karlssons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att barn och unga används som kunskapskällor när statistik som rör barn och
unga tas fram, samt
2. att i övrigt avslå motionen.
_______
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2005.112.719

§ 189
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, utbildningsinsatser
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår 1. att innehållet och innebörden av
barnkonventionen skall vara känd för ALLA inom kommunen (personal såväl som
politiker), 2. kontinuerliga utbildningar i barnkonventionen genomförs, samt 3. att
alla som kommer i kontakt med barn i sin yrkesverksamhet (t.ex. skolmatspersonal,
vaktmästare, parkförvaltare) får gå en kurs i ”barnkunskap”.
Motionen har remitterats till styrelser och nämnder inom kommunkoncernen.
Remissynpunkter
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005
AB Karlskronahem den 15 april 2005
Äldrenämnden den 25 maj 2005 § 42
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005 § 38
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005 § 53
Handikappnämnden den 22 juni 2005 § 48
Kulturnämnden den 28 juni 2005 § 52
Tekniska nämnden den 30 maj 2005 § 47
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005 § 76
Socialnämnden den 29 augusti 2005 § 83
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005 § 313
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 oktober 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 199,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka punkt 1 och 2 i motionen som avser kontinuerlig information och
utbildning, samt
2. att avslå punkt 3 i motionen avseende utbildning i ”barnkunskap” till vissa
grupper.
Åsa Gyberg-Karlsson (v), Jan-Olof Petersson (fp) och Christina Mattisson (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

23-24 november 2005

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka punkt 1 och 2 i motionen som avser kontinuerlig information och
utbildning, samt
2. att avslå punkt 3 i motionen avseende utbildning i ”barnkunskap” till vissa
grupper.
_______
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Utbildningsnämnden
Akten

54

2004.451.612

§ 190
Svar på motion om självförsvarskurs som individuellt valbar kurs på
gymnasiet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av
Magnus Manhammar (s). Motionären kräver att Karlskrona kommun erbjuder en
självförsvarskurs som en individuellt valbar kurs på den kommunala gymnasieskolan.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 september 2005, § 70, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden är positiv till motionen och idag finns inte
någon kurs i självförsvar bland de nationellt fastställda kurserna. För att tillmötesgå
motionären krävs att en sådan kurs inrättas som lokal kurs. Gymnasieskolan står
emellertid inför en omfattande förändring år 2007. Under året har Skolverket samlat
in alla ”lokala kurser” för att få en bild av ”floran”. Ambitionen är att starkt
begränsa förekomsten av lokala kurser.
Skulle en lokal kurs starta kan den bara finnas fram till hösten 2007. Ur organisations- och planeringsskäl kan kommunen tidigast höstterminen 2006 erbjuda en
sådan kurs och den skulle då finnas endast i två terminer. Det är viktigt för nämnden
att allt som nu görs har en långsiktighet och leder in i år 2007 utan större
svårigheter. Nämnden kommer att se över möjligheterna att erbjuda kurs i självförsvar från och med hösten 2007 då den nya gymnasiereformen träder i kraft.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 200, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Bengt Fröberg (m) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar avslag.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Bengt Fröbergs
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_________
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Utbildningsnämnden
Akten

55

2005.162.615

§ 191
Svar på medborgarförslag om större ekonomiska resurser till
vuxenutbildningen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28,
av Mikael Garb. Förslaget innebär att Vuxenutbildningen skall ges ökade resurser så
att t.ex. datakurser kan hållas på skolan på Gräsvik och inte behöver utföras i någon
annan del av staden. Datautbildningen är dessutom en distanskurs vilket enligt
förslagsställaren gör dt ännu svårare för elever att ta sig till kursen.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 september 2005, § 71, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Vuxenutbildningen har från innevarande hösttermin
tillgodosett delar av förslaget då grundkurserna i data numera ges i lokaler på
Gräsvik. Fortsättningskurserna köps dock fortfarande som distanskurser genom
NTI-skolans försorg. Möjlighet till handledning finns på Trossö.
Nämnden uppger också att det skulle vara oerhört kostsamt att ha egna datasalar och
bedriva denna undervisning i egen regi. En mer avancerad datasal kräver också at
lokaler och utrustning nyttjas betydligt mer än vad som skulle vara möjligt inom
Vuxenutbildningen. Den nuvarande lösningen är därför den bästa kompromissen
utifrån rimliga ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 201,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Utbildningsnämnden
Akten

56

2005.103.001

§ 192
Svar på motion om förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Eva-Britt
Dahlström (s). Motionären föreslår att en vuxenutbildningsnämnd med tillhörande
förvaltning skapas.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 september 2005, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden instämmer i uppfattningen om vikten av det
livslånga lärandet och att det krävs en medveten, långsiktig och genomtänkt satsning på vuxenutbildning. Ungefär 5 % av nämndens nettobudget och ca 10 % av
personal och bruttobudget utgörs av vuxenutbildning och givetvis återspeglas det
också i volymen frågor och ärenden som nämnden hanterar.
Genom satsningen på en vuxenutbildning på Gräsvik, i när anslutning till högskolan (BTH), högskolebibliotek m.m. har det skapats betydligt bättre förutsättningar
för en attraktiv vuxenutbildning. Där finns också professionell vägledning som vissa
dagar även ges i Arbetsförmedlingens lokaler på Trossö. Pedagogiken bygger på
flexibla sätt för inlärning med bl.a. ett lärcentrum med möjlighet till handledning
och datortillgång. Ett antal kurser kan också läsas på distans eller blandat distans
och mer traditionell undervisning. Samverkan med BTH har utvecklats betydligt
genom den geografiska närhet som nu finns. Blekinge College utbildning är ett
samarbete mellan vuxenutbildningen och BTH och erbjuder både Collegetermin och
Collegeår.
För att få en tillräcklig bärkraftig och långsiktigt hållbar organisation krävs betydligt större underlag och volym på verksamhet än vad enbart Vuxenutbildningen idag
utgör för att bära gemensamma kostnader för administration, ökade politikerarvoden m.m. Det är nämndens bestämda uppfattning att dagens organisation med
gymnasieskola och vuxenutbildning tillsammans har den nödvändiga volymen för
att utgöra en egen förvaltning och nämnd. Denna organisation klarar att hantera
både dagens frågor och kommande reformer inom vuxenutbildningen på ett mycket
bra sätt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 202,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

57

2001.456.026

§ 193
Svar på motion om inrättande av massörtjänst
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176,
av Gunilla Ekelöf (fp). Motionären hemställer att Karlskrona kommunfullmäktige
beslutar om inrättande av kommunal tjänst som massör, vilket skulle innebära lägre
sjuktal. Modellexempel finns inom Blekinge Läns Landsting och den kommunala
tjänsten kunde t.ex. sortera inom Kommunhälsan.
Vid beredning av motionen år 2002 framkom att Kommunhälsan anser att det inte
finns belägg för sambandet massage – lägre sjuktal, men lyfter fram massagens
positiva effekter i form av avslappning och frigörande av oxytocin, som ökar
känslan av lugn och ro. Beredningen visar också att Landstinget i Blekinge inte
förmår täcka sitt behov av massage med två tjänster. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 14 januari 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 oktober 2005 lämnat nytt
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun som arbetsgivare är positiv till att
skapa förutsättningar för medarbetarna att utöva friskvård på arbetstid för att förebygga sjukfrånvaro. Detta finns bland annat definierat i vår nya friskvårdspolicy.
Kommunhälsans förändrade arbetssätt innebär emellertid att vi går från individuella insatser till att stötta arbetsledarna i deras ansvar för arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Det får som konsekvens att vi kommer att behöva anlita externa leverantörer
för individuella insatser, massörer kan vara ett sådant exempel. Redan idag finns
förvaltningar som erbjuder sina medarbetare massage via externa leverantörer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 203, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ekelöfs yrkande
om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.30-16.45

Beslutande

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

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s) kl. 13.30-16.25 §§ 227-249
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 13.30-15.25 §§ 227-244
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s) kl. 13.50-16.45 §§ 228-252
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s) kl. 13.30-15.55 §§ 227-247
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s) kl. 13.30-15.55 §§ 227-247
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m) kl. 13.30-16.30 §§ 227-249
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl. 13.30-15.55 §§ 227-247
Peter Glimvall (m) kl. 13.30-16.25 §§ 227-247
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp) kl. 13.30-16.25 §§ 227-248
Inger Fölster (fp) kl. 13.30-15.55 §§ 227-247
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp) kl. 13.30-16.20 §§ 227-248
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Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) kl. 14.50-16.15 §§ 235-252
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl. 13.30-16.10 §§ 227-248
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Siv Brorsson (s) kl. 13.30-13.50 § 227
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Margita Landehag (s) kl. 15.55-16.45 §§ 248-252
Anita Seaberg (s) kl. 15.55-16.45 §§ 248-252
Lisbeth Bengtsson (s)
Siv Holmberg (s)
Anders Ovander (m) kl. 15.55-16.45 §§ 248-252
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Inger Åkesson (kd) kl. 13.30-14.39 §§ 227-234
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Siv Brorsson (s) kl.13.50-16.25
Margita Landehag (s) kl. 13.30-15.55
Anita Seaberg (s) kl. 13.30-15.55
Kenneth Lejhall (s) kl. 13-30-16.25
Jeanette Petersson (s)
Anders Ovander (m) kl. 13.30-15.55
Eva Abramsson (m) kl. 13.30-16.00
Bengt Fröberg (m) kl. 13.30-15.50
Anna Ottosson (m) kl. 13.30-14.30
Sven Wallfors (m)
Ingrid Hermansson (c) kl. 13.30-14.30
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-14.30
Tore Zetterqvist (kd)
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tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Bengt-Olof Karlsson och Laila Karlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 22 december 2005, kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………. §§ 227-252
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………….….
Patrik Hansson

Justerare

………………………………………………..….
Bengt-Olof Karlsson

Justerare

……………………………………………….….
Laila Karlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 december 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
………………………………………
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§ 227
Sammanträdets inledning, utdelning av kulturpris och världsarvsstipendium
Kommunfullmäktiges ordförande Patrik Hansson hälsar pristagarna välkomna och
delar ut prischeckar och blommor till följande:
Kulturpris 2005
För att Margareta Sjöberg med sitt personliga engagemang för Porslinsfabriken på
ett professionellt sätt förvaltar och sprider kunskap om en viktig del av Karlskronas
industridesignhistoria.
Margareta Sjöberg uttrycker stor glädje över priset som hon fått för arbetet
tillsammans med sina medarbetare.
Världsarvsstipendium 2005
Varvshistoriska föreningens repslageriprojekt får 2005 års Världsarvsstipendium på
35 000 kronor för sitt viktiga arbete med att återupprätta repslageritraditionen i
Karlskrona. Repslageriet på Lindholmen är att betrakta som världsarvets hjärta.
Priset hämtas av Lennart Pettersson och Jörgen Samuelsson.
Lennart Pettersson tackar kulturnämnden och kommunfullmäktige och tycker det är
roligt att Jörgen Samuelsson övertar och att yngre vill ta över ett hantverksyrke.
Hilleröd Byråds vandringspris 2005
Carolina Klüft, som tävlar för men bor i Karlskrona tar emot Karlskronaidrottens
samorganisations vandringspris för sina insatser vid VM år 2005. Hennes största
prestation under året var guld i sjukamp i VM i Helsingfors. Ordföranden framhåller
att Carolina är en förebild för många och dessutom engagerad för jordens utsatta och
fattiga barn.
Carolina Klüft berättar att hon nu tränar i USA och att det värmer med stöd från
Karlskronas medborgare. Hon gör alltid sitt bästa och njuter av idrotten.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Informationsenheten
Akten
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2005.37.102

§ 228
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Håkan Quisth (s), har med skrivelse den 2 december 2005, från och med den 1
januari 2006 avsagt sig samtliga uppdrag (nämndeman vid Tingsrätten i Karlskrona,
ledamot i styrelsen för Affärsverken AB och Affärsverken Energi AB),
2. Ingegerd Quisth (s) har med skrivelse den 2 december 2005 avsagt sig uppdraget
som ledamot i äldrenämnden, samt
3. Ola Johansson (s) har med skrivelse den 11 december 2005 avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Informationsenheten
De valda
Akten

2005.37.102

§ 229
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
kommunfullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Therese Nilsson (s) efter Anna Sandell
Utbildningsnämnden
Ersättare Sven Siwe (s) efter Lisa Marie Alexandersson
_______
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Akterna

§ 230
Anmälningsärenden
a) Miljö- och byggnadsnämndens beslut 051109 § 374 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av detaljplaner för del av Torstäva
14:2 m.fl. Stensnäset, Karlskrona kommun
b) Vårdförbundet Blekinge delårsrapport 050831
c) Sveriges kommuner och landsting cirkulär 2005:93 om handläggning av
medborgarförslag
d) Revisionens granskning av kraftvärme 051121
_______
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2005.627.730
2005.629.880
2005.643.210
2005.671.372
2005.686.332
§ 231
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om samordning av demensvården och förbättringar för de drabbade, av
Karin Brunsberg (m),
2. Medborgarförslag om lokaliseringen av ett ev. nytt stadsbibliotek/kulturhus, av
Lars Åkesson,
3. Medborgarförslag att fullmäktige seriöst debatterar möjligheten att återupprätta
Saluhallen på Gasverkstomten vid Fisktorget och att i stället placera det planerade
hotellet vid Lokstallarna, av Tanja Katarina Rebel,
4. Motion om en eventuell energikris, av Gunilla Ekelöf (fp), samt
5. Motion om att bygga en lekpark för barn med funktionshinder av Maria Persson
(c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslagen till kommunstyrelsens för beredning.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

2005.177.042

§ 232
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2005 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall.
Personalenheten har lämnat personalnyckeltal för samma period.
Kommunstyrelsen har, vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 166, för egen del
beslutat
1. att från kommunstyrelsens särskilda reserver tillföra idrotts- och fritidsnämnden
100 tkr från reserv för omklädningsrum Nättraby idrottsplats, samt 200 tkr från
reserv för bidrag till ungdomsverksamhet,
2. att från år 2006 tillförs idrotts- och fritidsnämnden en utökad budgetram med
totalt 700 tkr för att täcka ovanstående helårskostnader,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2005, samt
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 166, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2005, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas.
Revisionen har med skrivelse den 13 oktober 2005 lämnat revisorernas bedömning
av delårsrapport januari-augusti 2005 med prognos januari-december 2005.
Bo Löfgren (fp) yrkar
1. att fullmäktige beslutar att delårsrapport från och med 2006 skall upprättas per den
30 juni i stället för den 31 augusti, samt
2. att uppdra till kommunstyrelsen att under en begränsad tidsperiod tillsätta en
parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp till att målinriktat leda kommunens övergripande
arbete för att minimera sjukfrånvaron.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 oktober 2005, § 156, återremitterat delårsbokslutet med revisionens skrivelse och Bo Löfgrens yrkanden.
Kommunledningsförvaltningen har den 2 november 2005 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att mot bakgrund av vad som framförs i de två bilagda skrivelserna avslå
framförda yrkanden, samt
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2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helåret
2005 att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten

2005.64.106

§ 233
Uppföljning av åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona
Kommunstyrelsen beslöt den 15 mars 2005 att ett antal åtgärder skulle vidtas för att
öka tryggheten i centrala Karlskrona. Föreningslivet skulle erbjudas att mot ersättning nattvandra i centrala Karlskrona under tiden den 30 april till den 30 september
2005. Dessutom skulle till tillsynen av serveringsställen i centrala Karlskrona
intensifieras och de personer som alkohol- och drogpåverkade misshandlat eller
misshandlats skulle erbjudas kontakt med socialförvaltningens alkohol- och drogsektion. Kommunstyrelsen avsatte 150 tkr för ändamålet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 november 2005 lämnat
uppföljning av de åtgärder som vidtagits i ärendet samt beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 206, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i tre attsatser.
Maria Persson (c), Inger Åkesson (kd), Carl-Göran Svensson (m), Gerthie Olsson (s)
och Lars-Göran Forss (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att permanenta föreningsnattvandringarna,
2. att ansvaret för att arrangera föreningsnattvandringar åligger socialnämnden, samt
3. att bevilja socialnämnden 125 tkr ur kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda
behov för år 2006 och för efterföljande år inarbeta kostnaderna i socialnämndens
budget.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

2005.177.041

§ 234
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober år 2005
Enligt kommunfullmäktiges beslut skall kommunstyrelsen månatligen inhämta uppgifter för en budgetutfallsprognos för helår 2005. Föreliggande rapport bygger på
erfarenheterna från tio av årets tolv månader.
Kommunledningsförvaltningen har den 18 november 2005 lämnat en sammanfattning av vilken framgår att årets kompletteringsbudget förutsätter att det ekonomiska
resultatet för kommunen som helhet skall bli positivt +24,6 mkr. Redan i augusti
konstaterades dock risk för betydande negativa avvikelser på bland annat äldrenämnden, socialnämnden, pensioner och skatteintäkter, varför kommunens budgetutfallsprognos i augusti pekade på ett årsresultat på endast +5,8 mkr. Nu föreliggande prognos efter oktober månads utgång är ännu något ogynnsammare och förutser
ett resultat om +0,6 mkr.
Den ogynnsammare oktoberprognosen jämfört med augustiprognosen förklaras
framför allt av lägre skatteintäkter och statsbidrag, otillräcklig reserv för löne- och
prisstegring, befarat ännu sämre utfall på bland annat socialnämnden, äldrenämnden
och bostadsanpassningsbidragen, vilket endast delvis motverkas av gynnsammare
prognos för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Prognosen bygger dessutom
på förutsättningen att ett antal omedelbara åtgärder vidtas inom verksamheterna,
vilket förvaltningscheferna efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och
kommunledningsförvaltningen åtagit sig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 211, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i två attsatser.
Jan Johansson (kd), Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s), Bo Löfgren (fp) och
Peter Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna ovannämnda förslag till åtgärder som syftar till att redan under
innevarande år så långt möjligt begränsa verksamhetens kostnader till det minskade
ekonomiska utrymmet, så att ett positivt årsresultat kan uppnås, samt
2. att anmoda nämnderna att redan nu vidta sådana mer långsiktiga åtgärder som gör
det möjligt för nämnderna att hålla de ekonomiska ramar för år 2006, som de
tilldelats av kommunfullmäktige den 23-24 november 2005.
_______

15 december 2005 14

Samtliga nämnder och bolag
Akten

§ 235
Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommun
För att Karlskrona kommun skall kunna växa och utvecklas som kommun måste vi
som arbetar i kommunen vara duktiga på att kommunicera och föra en dialog, både
med varandra, med kommunens invånare och andra som använder sig av våra
tjänster. Informationsverksamheten är av strategisk betydelse för att driva verksamheten i Karlskrona kommun mot uppsatta mål. Information är därför en naturlig del i
verksamheternas planer och beslut.
I Karlskrona kommun har förvaltningarna ett långtgående informationsansvar. Varje
förvaltning har egna regler och rutiner för både intern och extern information. Då
kraven på öppenhet och tillgänglighet i de kommunala verksamheterna hela tiden
ökar är det nödvändigt med gemensamma riktlinjer för information och kommunikation.
Detta förslag till policy bygger på de regler som redan finns i förvaltningarna och
har tagits fram i samråd med förvaltningscheferna. Policyn är samordnad med
kommunens grafiska profil och den ledningsplan för extraordinära händelser som
tidigare beslutats av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta informationspolicy för Karlskrona kommun, samt
2. att policyn skall gälla från och med den 1 januari 2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

§ 236
Investeringstillstånd för ny förskola på Hästö
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 91,
beslutat hemställa hos tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ny förskola på Hästö enligt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 21, meddelat
projekteringstillstånd för ny förskola på Hästö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2005, § 91, hemställt att
fullmäktige meddelar omedelbart investeringstillstånd för byggandet av ny förskola
på Hästö med 17 500 tkr inom investeringsanslag för nybyggnad av förskolelokaler,
ospecificerat.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 oktober 2005, § 105,
beslutat om att etablera en ny förskola med fyra avdelningar på Hästö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 191, tagit ut
ärendet.
Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande och beslutsförslag. Projekteringen är
avslutad, anbud infodrade och utvärderade och de totala kostnaderna är nu 15 900
tkr. Medel för åtgärderna tas ur investeringskonto nybyggnad förskolelokaler
ospecificerat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 225.
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att meddela omedelbart investeringstillstånd för byggandet av ny förskola på Hästö.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Socialnämnden
Ekonomienheten
AB Karlskronahem
Akten

2005.105.752

§ 237
Svar på motion om hemlösa i Karlskrona
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att fullmäktige skall ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att permanent inrätta ett genomgångsboende för hemlösa samt att beräkna kostnaderna för ett sådant.
Socialnämnden har vid sammanträde den 26 september 2005, § 100, föreslagit fullmäktige besluta att ge tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och
Karlskronahem i uppdrag att göra en förstudie och presentera alternativa lösningar,
samt att motionen därmed skall anses besvarad.
Socialförvaltningen har inför socialnämndens behandling av motionen tagit fram ett
underlag som dels beskriver att behov finns av ett genomgångsboende för hemlösa
samt att Karlskronahem uttalat sig positiva till att medverka till att fortsätta utreda
frågan om ett sådant boende.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 215, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Eva-Britt Dahlström (s), Andreas Reinholdsson (kd) och Inga Lill Siggelsten Blum
(kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______
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Akten

2005.182.112

§ 238
Svar på medborgarförslag om namngivningsceremoni
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47,
av Eva Rönn. Förslaget innebär att Karlskrona kommun skall ha en namngivningsceremoni för dem som inte tillhör någon kyrka.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 augusti 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag, och skriver att namngivningsceremonin skulle kunna
likna den borgerliga vigselceremonin. Den regleras i äktenskapsbalken och
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare samt bestämmer tjänstgöringstiden. För
namngivningsceremoni finns ingen motsvarande särskild lagstiftning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 178, återremitterat
ärendet. Medborgarförslaget har därefter kompletterats med yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 216, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar återremiss.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_______

15 december 2005 18

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2005.275.800

§ 239
Svar på medborgarförslag om ett idrottspolitiskt program
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71,
av Ingvar Gustavsson. Förslaget innebär att Karlskrona kommun tillsammans med
kommunens idrottsorganisationer tar fram ett idrottspolitiskt program.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 26 september 2005, § 52,
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att idrotts- och fritidsnämnden tar fram
ett idrottspolitiskt program enligt nämndens yttrande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2005.161.027

§ 240
Svar på medborgarförslag om fortbildning av personal inom skolan i
kris/konflikthantering
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28,
av Madeleine Brurak och Maria Halai. Förslaget vill fästa uppmärksamheten på det
fysiska våld som förekommer på skolorna och föreslår därför att några bland personalen på skolorna skall ges möjlighet att genomgå utbildning i konflikt/krishantering. Vidare föreslås att de som gått utbildningen, skall ges utrymme i sina tjänster
för att hjälpa de barn som är utsatta för våld samt dem som utövat våld.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 september 2005, § 90,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att lämpliga
åtgärder och angreppssätt skall göras inom rektorsområdena. Vid varje skola har
man olika förutsättningar och behov, detta gäller såväl klimatet i skolan och
ansvarsfördelning som personalens kompetensutvecklingsplaner. Generellt skall
dock fortbildningsprogram inom det förebyggande hälsoområdet ständigt ingå i det
programutbud som erbjuds. Medborgarförslaget är således inte i linje med grundpelarna för förvaltningens decentraliserade arbetssätt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 218, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
Annicka Engblom (m) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Upphandlingsenheten
Akten

2005.351.511

§ 241
Svar på motion om säkra åkturer
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, § 89, av Maria
Persson (c). Motionären föreslår att fullmäktige skall besluta att vid skolskjutsupphandlingen kräva/rekommendera användning av headset vid bilkörning.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 september 2005, § 92,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden instämmer i motionärens yrkande och i
kommande upphandlingar kommer krav om användning av handsfree/headset finnas
med som ett säkerhetskrav. Detta krav bedömer nämnden inte vara kostnadsdrivande
i någon större omfattning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 219. föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Maria Persson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______
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Personalenheten
Akten

2003.43.029

§ 242
Svar på motion om förslagsverksamhet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 januari 2003, § 4, av Günter
Dessin (v). Motionären föreslår att det skall införas förslagsverksamhet i Karlskrona
kommun och att bra förslag skall belönas av kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 november 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen
ställer sig mycket positiv till att arbeta med ständiga förbättringar både i egen i
övriga förvaltningars verksamheter. Detta arbete är redan i gång i de stora förvaltningarna bland annat genom de kvalitetsundersökningar som vi deltar i.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 220, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Günter Dessin (v), Tommy Olsson (kd) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Günter Dessins
m.fl. yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______
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Upphandlingsenheten
Samtliga nämnder och bolag
Ekonomienheten
Akten

2005.288.020

§ 243
Svar på motion om upphandling av rättvisemärkt kaffe
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, av Magnus
Manhammar (s) och Faraj Abu Iseifan (s). Motionärerna kräver att fullmäktige
rekommenderar att det kaffe som upphandlas av kommunens förvaltningar och bolag
skall vara Rättvisemärkt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av skrivelse framkommer bland annat att kommunen
idag har möjlighet att begära in pris även på Rättvisemärkt kaffe vid kommande
upphandlingar. Dock är det slutligen priset som blir avgörande. Då flera av våra
upphandlingar görs tillsammans med såväl de övriga Blekingekommunerna, som
med Landstinget, är det angeläget att vi har likartade krav från början. Karlshamns
kommun har i oktober månad behandlat en liknande motion med resultat att anbud
även skall tas in på Rättvisemärkt kaffe, samt att det är priset som slutligen får
avgöra.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 221, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att kommunen vid kommande upphandlingar även skall begära in pris på
Rättvisemärkt kaffe, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Bo Löfgren (fp) med tillstyrkan av Jan Lennartsson (m) yrkar återremiss.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill återremittera ärendet röstar ja,
den som vill att ärendet skall avgörs idag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 33 ja-röster mot 38 nej-röster och fyra frånvarande att
ärendet skall återremitteras (minoritetsåterremiss) , voteringsprotokoll bilaga 1.
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Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2005.226.050

§ 244
Svar på motion om kommunförsäkring
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 47, av Björn
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna yrkar att Karlskrona
kommun omgående utreder möjligheterna till alternativa försäkringslösningar för
kommunen. Det kan vara att ansluta till ett redan existerande kommunsamarbete
eller att bilda ett eget kommunförsäkringsbolag tillsammans med kommuner i
Blekinge, Kronoberg och Kalmar, samt att Karlskrona kommun gör kommande
upphandling endast för ett år i taget för att möjliggöra övergång till bättre försäkringsalternativ så snart som möjligt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunens strategi vad gäller kommunförsäkring är
bland annat att följa vad som händer i de olika kommungemensamma aktiviteterna.
Först när det finns konkreta resultat av de gemensamma aktiviteterna är det möjligt
att bedöma fördelar och nackdelar. Det är samma strategi som tidigare valdes vad
gäller kommunupplåning och som resulterade i ett delägarskap i Kommuninvest.
Fullmäktige föreslås besluta att utreda möjligheterna till alternativa försäkringslösningar enligt den strategi som finns beskriven, samt att motionen härmed skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 222, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Yrkande
Mats Johansson (s) yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2005.250.618

§ 245
Svar på motion om Prao i högstadiet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, av Maria
Persson (c). Motionären yrkar att eleverna skall göra en utvärdering av sin PRAOplats så att man kan plocka bort de platser som är dåliga och att elever som ordnar
egna PRAO-platser skall få genomföra dem om det är möjligt.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 oktober 2005, § 106,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden ansvarar för att studie- och yrkesvägledarna för och genomför utvärdering av elevernas praoplatser. Det kan dels vara
utvärdering av hur eleverna upplevt förberedelserna inför praktiktiden, dels en utvärdering av hur praktiken varit. Utvärderingarna har lett till att vissa arbetsplatser
tagits bort, exempelvis om de tagit mot fler praoelever än det fanns arbetsuppgifter
för.
Eleverna ges också möjlighet att själva ordna och nyttja praktikplatser. Främst sker
detta i år 9, men det förekommer också i år 8. Förutsättningen för att eleven skall få
ordna egen praoplats är att studie- och yrkesvägledaren vidtalas. En viktig del av
praktiken är att eleven får prova på så mycket som möjligt inom de sektorer som
finns för prao.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 223,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Yrkanden
Maria Persson (c) yrkar bifall till motionen.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Perssons yrkande
om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
_______
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§ 246
Frågor
1. Kent Lewén (fp) frågar tekniska nämndens ordförande om hämtning av
deponirester.
Percy Blom (s) svarar.
2. Bo Löfgren (fp) frågar äldrenämndens ordförande om eventuell flyttning av
Tullgårdens vårdcentral.
Peter Johansson (s) svarar.
_______

15 december 2005 27

Akten

2005.655.040

§ 247
Svar på interpellation om illojal konkurrens
Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om illojal konkurrens från Mikael
Andersson (fp).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 13 december 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Mikael Andersson (fp) och Mats Johansson (s).
_______
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Akten

2005.656.620

§ 248
Svar på interpellation om att flytta på mobbare
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande om att flytta på mobbare, från
Jan-Olof Petersson (fp).
Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 12 december 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp) och Christina Mattisson (s).
_______
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Akten

2005.658.266

§ 249
Svar på interpellation om skötsel av tätortsnära skogar
Interpellation till tekniska nämndens ordförande om skötsel av tätortsnära skog, av
Mats Lindbom (c).
Percy Blom (s) har med skrivelse den 12 december 2005 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c) och Percy Blom (s).
_______
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Akten

2005.657.611

§ 250
Svar på interpellation om rättvisa åt föräldrar som väljer en annan väg
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om rättvisa åt föräldrar
som väljer en annan väg, av Annicka Engblom (m).
Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 5 december 2005 svarat från
interpellationen.
I debatten deltar Annicka Engblom (m), Magnus Johansson (s) och Mats Lindbom
(c).
_______
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Akten

2005.654.024

§ 251
Svar på interpellation om arvoden till kontaktpersoner
Interpellation till handikappnämndens ordförande om arvoden till kontaktpersoner
från Kent Lewén (fp).
Birger Wernersson (s) har med skrivelse den 13 december 2005 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet då handikappnämndens ordförande inte är närvarande.
_______
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§ 252
Sammanträdets avslutning med ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och önskar alla,
ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en God Jul och Ett Gott Nytt År.
Mats Johansson (s) önskar ordföranden en God Jul och avkopplande helg.
_______

