22 januari 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 januari
2009.
§1

Utdelning av kulturpris och världsarvsstipendium.

§2

Kommunala val.

§3

Anmälningsärenden.

§4

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§5

Lokalhyra för externa förhyrare hos barn- och ungdomsförvaltningen.

§6

Förslag till jämställdhetsprogram 2009.

§7

Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder Vedebyskolan.

§8

Detaljplan för Ingenjören 4 m fl campus Blå port Karlskrona kommun.

§9

Överenskommelse med migrationsverket om anordnande av boende för
ensamkommande flykting barn.

§ 10

Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser.

§ 11

Svar på motion om ”nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?”

§ 12

Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätt i Vedebylund.

§ 13

Svar på motion om anläggande av en ny trafikplats på Saltö.

§ 14

Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen Jämjö/Sturkökrysset.

§ 15

Svar på medborgarförslag upprustning, uppsnyggning och modernisering av
kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för allmänheten.

§ 16

Svar på medborgarförslag om räcken mellan körbana och cykelbana längs
Verkövägen.

§ 17

Svar på medborgarförslag om utsmyckning av cirkulationsplatsen i Vedebykrysset
med ett ankare.

§ 18

Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiklösning för området kring Lokstallarna
och Södra Långöbron- Blekingegatan.

§ 19

Svar på medborgarförslag om att bygga rondell i korsningen SunnavägenGullbernavägen- Gamla Infartsvägen.

§ 20

Svar på medborgarförslag om begränsning och försäljning av fyrverkeri samt upplysa
om gällande regler.
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§ 21 Svar på medborgarförslag om att inskränka försäljning av raketer och smällare.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 22 januari 2009, kl.13.30- 17.32
Ajournering under §§ 10 kl 15.55-16.10

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter
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Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lathe (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-15.40 §§ 1-9
Percy Blom (s)
Jeanette Pettersson (s) kl 13.30-17.25 §§ 1-13
Magnus Johansson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s) kl 14.55-16.45 §§ 7- del av § 10
Angela Sandström (s) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Anita Seaberg (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson(s) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ewa Lengstedt (s) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Birgitta Möller (s) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Sune Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m)
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp)
Anna Ekström (fp) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
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Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd) kl 13.30-16.30 §§ 1- del av § 10
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) kl 13.30-17.25 §§ 1-13
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Kurt Pettersson (sd) kl 13.30-15.55 §§ 1- del av § 10
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s) kl 13.30-16.45 §§ 1- del av § 10
Mats Fagerlund (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl 13.30-14.55 §§ 1-6
Per-Anders Nygård (s)
Walla Carlsson (s)
Claes- Urban Persson (s) kl 15.40-17.32 §§ 10-21
Mikael Karlsson (s) kl 17.05-17.32 §§ 11-21
Ulla Ohlsson (s) kl 15.40-17.32 §§ 10-21
Emma B Henning (m)
Bengt Lindström (m)
Bengt Fröberg (m)
Roland Löfvenberg (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bo Löfgren (fp)
Peter Christensen (fp) kl 17.05-17.32 §§ 11-21
Ulf Lundh (c) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 14.55- 17.32 §§ 7-21
Pernilla Persson (c)
Christina Birge (mp)
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-17.25
Peter Christensen (fp) kl 13.30-17.05
Lisbeth Bengtsson (s) kl 14.55-17.32
Claes- Urban Persson (s) kl 13.30-15.40
Åke Håkansson (s)
Mikael Karlsson (s) kl 13.30-17.05
Ulla Ohlsson (s) kl 13.30-15.40

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Mikael Andersson (fp) och Eva-Marie Malmgren (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
onsdagen den 28 januari 2009, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1- 21
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Mikael Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Eva-Marie Malmgren
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 28 januari 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

6

22 januari 2009

Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden

§1
Utdelning av kulturpris och världsarvsstipendium.
Ordförande informerar om att ärendet utgår på grund av att Helena Janzén
och Ingegärd Wernersson inte kan närvara vid dagens sammanträde och att
utdelningen kommer istället att ske på respektive nämnd.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______

7

22 januari 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§2
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Kulturnämnden
Ledamot Eva Magnevall (s) efter Johanna Larsson.
------Länsstyrelsen i Blekinge Län har den 13 januari 2009 utsett Anita Seaberg
som ordinarie för socialdemokraterna i kommunfullmäktige, Sarah Tehagen
van Darvé och Mikael Karlsson som ersättare för socialdemokraterna i
kommunfullmäktige.
_____

8

22 januari 2009

Akterna

9

2007.507.214
2008.1063.816
2008.834.007
2008.728.700

§3
Anmälningsärende.
1.Överklagande av detaljplan för del av Västra Nättraby
6:17 m fl Karlskrona kommun, Blekinge Län.
2. Revisionen, granskning av fritidsgårdsverksamheten.
3. Revisionen, granskning av IT-miljö och IT- kostnader.
4. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Handikappnämnden.
5. Rapportering av icke verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), Handikappnämnden.
6. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Aktern

2009.58.253

§4
Inkommen motion.
1. Motion om försäljning av Rosenfeltdsskolans A-hus, av Christina
Mattisson (s)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Informationsenheten
Akten

11

2008.1018.282

§5
Lokalhyra för externa förhyrare hos barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 november 2008, §
102, hemställt att kommunfullmäktige att fastställa den förändrade
lokaltaxan för barn- och ungdomsförvaltningens lokaluthyrning till företag,
friskolor och kommersiell verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att enligt
kommunledningens uppfattning bör de nya avgifterna inte införas förrän
(tidigast) den 1 februari 2009 med hänsyn till att kommunfullmäktige kan
fatta sitt beslut i ärendet först i januari månad 2009. Enligt kommunallagens
kapitel 2 § 3 råder det nämligen i princip ett retroaktivitetsförbud för
kommunala beslut, vilket självfallet också är tillämpligt på kommunala
avgiftsbeslut. Samtidigt anser förvaltningen också att de nya avgifterna i
normalfallet skall bli föremål för en årlig indexuppräkning för att inte i
längden förlora i värde. Undantag från denna grundregel ska därför prövas i
särskild ordning av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 14,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka barn- och ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för
uthyrning av lokaler till företag, friskolor och annan kommersiell verksamhet
med giltighet från den förste i månaden efter det att fullmäktigeprotokollet
med detta beslut justerats, samt
2. att barn- och ungdomsnämnden i normalfallet skall fatta beslut om en
framtida årlig indexuppräkning av dessa avgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
_________
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Samtliga nämnder/bolag
Handläggare
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2008.807.026

§6
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009
Förslag till jämställdhetsprogram för 2009 är en revidering av 2008 års
program.
I det stora hela är det inga större förändringar av det reviderade programmet.
För att tydliggöra vilka mål det är som jämställdhetskommittén ska arbeta
med under 2009 finns det en sammanfattning av målen efter del 1 i
programmet. Två mål är nya för året medan de andra finns med från 2008.
Dessa mål är följande;


Målsättningen är att kvinnligt företagande skall öka med 10 % i
Karlskrona.



All statistik inom Karlskrona kommun skall könsfördelas där det är
möjligt. En uppföljning skall göras under 2009, för att se vilken effekt
och förändring det har inneburit både för personal och medborgare.



Rekrytering till lediga tjänster skall ske på ett sådant sätt att Karlskrona
kommun som arbetsgivare anstränger sig för att kunna tillsätta dem
med underrepresenterat kön. Hänsyn bör också tas till kvinnor med
invandrarbakgrund, vilka har svårare än män med invandrarbakgrund
att få ett arbete.



Att antalet anställda med önskad sysselsättningsgrad ökar inom
Karlskrona kommun.



Att antalet tillsvidareanställda i förhållande till tillfälligt anställda ökar
inom Karlskrona kommun.



Att en plan för att avskaffa ofrivilliga timanställningar upprättas.



Att skolan ska verka för att det underrepresenterade könet på
utbildningarna ökar.



Att genomföra utbildning i 3R-metoden för de personer som har ansvar
för budget och verksamhet.
Forts

22 januari 2009

13

§ 6 forts
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009
Det har ändrats i några rubriker till följande; till ”Motverka mäns våld mot
kvinnor” från ”Motverka våld mot kvinnor och män, till ”Gymnasie- och
högskoleutbildning” från ”Blekinge tekniska högskolas utbud” och till
”Attraktiva jobb” från ”Attraktiva jobb för kvinnor”. Sedan är det smärre
textändringar där något har tillkommit och något har tagits bort. Det är även
några texter som har flyttats mellan målområdena för att tydliggöra texten.
Det är främst detta som skiljer sig från 2008 års program. Förändringarna är
markerade med kursiv stil i programmet.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny lagstiftning i kraft,
Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ersätter bland annat
Jämställdhetslagen. Skillnaden när det gäller jämställdhetsområdet är bland
annat att kravet på framtagande av jämställdhetsplan ändras från varje år till
var tredje år. Revidering har med anledning härom gjorts i bifogats förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 15,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge jämställdhetskommittén i uppdrag att arbeta fram en
jämställdhetsplan enligt socialdemokraternas reservation från
jämställdhetskommitténs sammanträde 2 december som behandlas av
fullmäktige senast i april 2009, samt
2. att prolongera jämställdhetsprogrammet för 2008 fram till dess ny
jämställdhetsplan enligt ovan antagits.
Yrkanden
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt
yrkar att anta jämställdhetsprogrammet 2009, samt att inriktningen för 2009
är att jämställdhetsprogrammet delas upp i två olika dokument.
Magnus Johansson (s), Richard Jomshof (sd), Eva Strömqvist (s), Angela
Sandström (s), Marcel Abedini (mp), Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Persson (c) yrkar bifall till Ann-Louise Trulssons att-satser.
Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ann-Louise
Trulssons yrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

Forts
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§ 6 forts
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Anna-Louise Trulssons yrkanden röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster och 32 nej-röster och 3 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge jämställdhetskommittén i uppdrag att arbeta fram en
jämställdhetsplan enligt socialdemokraternas reservation från
jämställdhetskommitténs sammanträde 2 december som behandlas av
fullmäktige senast i april 2009, samt
2. att prolongera jämställdhetsprogrammet för 2008 fram till dess ny
jämställdhetsplan enligt ovan antagits.
___________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

§7
Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder
Vedebyskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 124,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 500 000 kronor för
energisparåtgärder på idrottshallen i Vedeby, samt att meddela omedelbart
investeringstillstånd för åtgärderna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden har med anledning av
den genomgång som gjordes av förvaltningens redovisning i samband med
budgetuppföljning per den 31 oktober konstaterat att ärenden som rätteligen
skulle ha hanterats som investeringsärende, men som istället bokförts som
underhållsåtgärder, nu rättat detta.
I samband med arbete som utfördes på idrottshallen i Vedeby, gjordes större
arbeten av energibesparande art, samtidigt som taket byggdes om.
Åtgärderna skall klassificeras som investeringsåtgärder då de är av
förbättrande och standardhöjande karaktär. Dessa är dessutom av sådan art
att de redan från första året sänker driftskostnaderna för anläggningen, och
med beräkningen som grund kan investeringen klassificeras som lönsam.
Investeringsanslaget för energibesparande o lönsamma investeringar 2008 är
redan förbrukat, och dessutom har ytterligare ärenden utökat denna ram i
samband med beslut om energibesparande åtgärder i Tvings skola.
Då investeringen redan är utförd innebär detta ett formellt tillstånd i
efterhand. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att även om
ärendet hanterats i rätt ordning, skulle kommunledningsförvaltningen
tillstyrkt ärendet, helt i enlighet med tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 16,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna utökning av totalt investeringsanslag för utförande av
energibesparande åtgärder på Idrottshallen i Vedeby om totalt 1 500 000 kr,
Forts
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§ 7 forts
Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder
Vedebyskolan
2. att finansiering av den utökade investeringsramen vid behov löses genom
nyupplåning, samt
3. att samtidigt meddela tekniska nämnden ett omedelbart
investeringstillstånd i efterhand för detta projekt inom ramen 1 500 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

17

2007.373.214

§8
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl Campus Blå port, Karlskrona kommun
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 november 2008,
§ 400, hemställt att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för
Ingenjören 4. Avsikten med detaljplanen är att använda området för bostäder
som inte är störande för bostäderna eller omgivningen i övrigt. Syftet är att
Blå Port omvandlas till en ny stadsdel med blandning av verksamheter och
bostäder. Skanska AB vill upprätta bostäder i flerbostadshus. Enligt förslaget
kan området bebyggas med upp till 200 lägenheter. Förslaget medger även
användning för kontor och skola.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 17,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Ingenjören 4 m fl, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
Yrkanden
Marcel Abedini (mp) yrkar avslag kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (kd), Sofia Bothorp (mp) och Jan Lennartsson (m) yrkar
bifall på kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (s) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Marcel Abedinis avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta detaljplanen för Ingenjören 4 m fl, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
_____
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Socialnämnden
Migrationsverket
Flyktingintroduktion
Akten

18

2007.211.133

§9
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
Socialnämnden har vid sammanträde den 15 december 2008, § 140,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
överenskommelse med migrationverket om mottagande av asylsökande
barn, s.k. ensamkommande barn, att anta förslag till överenskommelse med
migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, samt att ansvaret för
kommunens åtagande enligt överenskommelserna ska ligga på
socialnämnden.
Nämnden skriver att Migrationsverket gjorde i mars 2007 förfrågan till
Karlskrona kommun om att ordna boende för ensamkommande asylsökande
barn. Kommunstyrelsen i Karlskrona beslutade vid sammanträde
2008- 06- 03, § 107 att meddela migrationsverket att Karlskrona kommun
avser att göra överenskommelse om mottagande av ensamkommande
asylsökande barn.
Kommunledningsförvaltningen har 2008 09 04 hemställt att
socialförvaltningen utreder och lämna förslag om mottagande av
ensamkommande barn i kommunen. Kommunledningsförvaltningen har
vidare 2008 11 17 hemställt om socialnämndens yttrande över utredningen.
Ansvaret för flyktingintroduktionen ligger i Karlskrona kommun på
kommunstyrelsen. Socialnämnden har ansvar för kommunens boende för
ensamkommande barn med uppehållstillstånd och har ingått
överenskommelse med migrationsverket om att ordna boende för dessa
barn. Den föreliggande utredningen avser övergripande överenskommelse
om mottagande av asylsökande ensamkommande barn samt
överenskommelse om boende för båda kategorierna ensamkommande barn,
det vill säga asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till överenskommelse med migrationverket om
mottagande av asylsökande barn, s.k. ensamkommande barn,
Forts
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§ 9 forts
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
2. att anta förslag till överenskommelse med migrationsverket om
anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn, samt
3. att ansvaret för kommunens åtagande enligt överenskommelserna ska
ligga på socialnämnden.
Yrkanden
Ingrid Hermansson (c), Günter Dessin (v), Jan-Anders Lindfors (s), Sofia
Bothorp (mp), Tommy Olsson (kd), Marcel Abedini (mp), Annicka
Engblom (m), Patrik Hansson (s) och Ann-Louise Trulsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta förslag till överenskommelse med migrationverket om
mottagande av asylsökande barn, s.k. ensamkommande barn,
2. att anta förslag till överenskommelse med migrationsverket om
anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn, samt
3. att ansvaret för kommunens åtagande enligt överenskommelserna ska
ligga på socialnämnden.
_______
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Handikappnämnden
Tekniska nämnden
Akten

20

2008.1062.700

§ 10
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 149,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska
förvaltningen att teckna hyresavtal inom redovisade ramar.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 10 december 2008, § 68,
beslutat att ge bifall till föreslaget alternativ (nybyggnation fastighetsägare
Dagon) för att kunna fullfölja psykiatripaketet enligt kommunstyrelsens
särskilda direktiv, samt att anmäla att 500 tkr saknas i handikappnämndens
budget från år 2010 på grund av förhöjd hyreskostnad och därmed hemställer
åt kommunstyrelsen att beakta detta i budget arbetet inför 2010.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att tekniska nämnden
föreslår att kommunen låter Dagon Karlskrona AB bygga ett nytt LSSboende med tolv platser som ersättning för befintliga icke fullvärdiga
boenden. Kommunen skall sedan förhyra boendet av detta bolag enligt ett
20-årigt hyresavtal utan restvärdesreglering. Inriktningen är att de nya
platserna skall stå klara redan tills den 1 oktober 2009, så att de kan beaktas i
LSS-utjämningssystemets avstämning per detta datum (för reglering av 2011
års avgift). Platserna utgör samtidigt en del i det ”psykiatripaket” som
tillfördes handikappnämnden i samband med slutbehandlingen av
Budget/Plan för åren 2009- 2011. Ärendet har också behandlats och
tillstyrkts av handikappnämnden, men med anmärkningen att det fattas 0,5
mnkr (jfr av KF fastställd budget) från år 2010 för det nya boendets årliga
drift- och hyreskostnader.
Med hänsyn till främst ärendets akuta karaktär ser
kommunledningsförvaltningen positivt på den föreslagna lösningen. Skall
boendet kunna vara klart redan tills den 1 oktober 2009 – vilket har stor
(positiv) påverkan på kommunens utfall i LSS-utjämningssystemet – är det
inte möjligt/realistiskt med ett byggande i kommunal regi. Boendets
driftkostnader är dessutom till största delen finansierade inom
handikappnämndens för just ”psykiatripaketet” utökade årliga budgetram.
Det är dessutom tveksamt om det skulle gå att skapa ett kommunalt
investeringsutrymme för objektet redan under år 2009 med beaktande av de
finansiella målsättningar och investeringsinriktningar som
kommunfullmäktige nyligen fattat beslut om.
Forts
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§ 10 forts
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2009, § 35,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
Yrkanden
Karl-Gösta Svensson (m) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (s) begär ajournering.
Sammanträdet ajourneras kl 15.55-16.10
Tommy Olsson (kd), Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Richard Jomshof (sd), Camilla Brunnsberg (m), Ann-Louise Trulsson (m),
Bo Löfgren (fp) och Sofia Bothorp (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (s) yrkar att ärendet återemitteras för att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på uppförande
av LSS-boende om 12 platser i kommunal regi.
Percy Blom (s) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall på Patrik
Hanssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
dag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns; den som vill att ärendet ska avgöras i
dag röstar ja, den som vill att ärendet återemitteras röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster och 30 nej-röster och 6 frånvarande att
ärendet ska återemitteras. Voteringsprotokoll 2.
Forts
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§ 10 forts
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Kommunfullmäktige beslutar genom minoritetsåterremiss
att återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.
________
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Handläggare
Akten
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2005.630.210

§ 11
Svar på motion om ”Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?
Börja planeringen av området nu!”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005,
§ 180, av Bo Löfgren (fp). Motionären yrkar att kommunfullmäktige uppdrar
åt kommunstyrelsen att utreda och planera för Hattholmen/Oljehamnens
exploatering med inriktning att området skall kunna börja exploateras senast
2009-07-01.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 november 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Motionären Bo Löfgren föreslår att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och planera för
Hattholmen/Oljehamnens exploatering med inriktning att området skall
kunna börja exploateras senast 2009-07-01 I motionen förslås bland annat att
nytt kulturhus uppförs i området. Kulturnämnden yttrade sig 2007-09-25 §
76. Kommunfullmäktige behandlade 2007-11-28 – 29 § 176 yttrandet över
motionen varvid beslutades att återremittera ärendet.
Planeringsläget för Hattholmen/Oljehamnen är följande:
I samband med antagandet av detaljplan för ”stadsmarinan” gavs ett uppdrag
att ta ett helhetsgrepp omfattande både Handelshamnen och Oljehamnen
eftersom dessa i översiktplanen är utpekade som utvecklingsområden. Det
pågår arbete med att studera övergripande strukturer för området och
intilliggande områden med infartsled, Tullen, Muddret och Bryggarberget
som skulle kunna möjliggöra att utarbeta några frimärksplaner. Nu pågår
bland annat miljöutredning av Hattholmen för att få ett underlag för
bedömning av hur området kan användas och för fortsatt planering. Inom
kort kommer förslag till miljö- och byggnadsnämnden om planuppdrag för
del av Hattholmen avseende maritim verksamhet. Nämnden har nyligen
beslutat om planuppdrag för flytande bostäder söder om bryggarberget.
Ovanstående innebär att utredning och planering för området Hattholmen
pågår och ger förutsättningar för exploatering.
Beträffande nytt stadsbibliotek så har den av kommunstyrelsen tillsatta
politiska styrgruppen för nytt stadsbibliotek i full enighet 2008-09-11
beslutat förslå att nytt biblioteket lokaliseras till området
Kungsplan/Pottholmen med läge Kungsplan som förstahandsalternativ.
Forts
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§ 11 forts
Svar på motion om ”Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?
Börja planeringen av området nu!”
Detta beslut har föregåtts av en omfattande process innefattande en analys av
alternativa platser och dialog med allmänheten och berörda nämnder. Det är
således ej aktuellt med planering av nytt stadsbibliotek/kulturhus på
Hattholmen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Bo Löfgren (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson och Richard Jomshof (kd) yttrar sig.
Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marcel
Abedinis bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
__________
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Äldrenämnden
Karlskronahem AB
Akten

25

2008.737.294

§ 12
Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008, § 93,
av Christina Mattisson (s). Motionären yrkar att när det är dags att bygga ett
nytt särskilt boende på fastigheten Vedebylund 1:1, att ge styrelsen för
Karlskronahem AB i uppdrag att uppföra detta, samt att ge styrelsen i
Karlskronahem AB i uppdrag att omedelbart påbörja planering för att
uppföra bostäder med hyresrätt på fastigheten Vedebylund 1:1.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 oktober 2008, § 121 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man inte har några
synpunkter angående vem som ska erhålla uppdraget att bygga på fastigheten
Vedebylund 1:1.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 januari 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 20,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar att motionen återremitteras så att
Karlskrona hem AB får möjlighet att yttrar sig.
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till Christina Mattissons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_________
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Tekniska nämnden
Akten
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2006.585.512

§ 13
Svar på motion om anläggande av ny trafikplats på Saltö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november 2006, §
170, av Alf Stålborg (sd). Motionären yrkar att en ny trafikplats i form av en
rodndell byggs på Saltö där Hasslövägen möter Strandvägen i syfte att
minska hastigheten och öka säkerheten.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 114
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i budgetförslaget för
2009 finns upptaget 1 mkr för ny cirkulationsplats vid ovannämnda plats.
Om budgetmedel härför beviljas kan arbetet påbörjas under 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2005.492.312

§ 14
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen JämjöSturkökrysset.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 september
2005, § 133, av Jämjö utvecklingsgrupp genom Sigvard Eriksson. I
medborgarförslaget ange förslagsställaren att frågan om anläggandet av
cykelväg mellan Jämjö och Sturkökrysset inom närtid utreds och beslut om
åtgärd fattas. Frågan är av mycket stor betydelse för boende i omgivningen.
Skälen är följande; Trafik, miljö, ekonomi och folkhälsa.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 120
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att nämnden har
tidigare lämnat beslutsförslag till kommunstyrelsen efter yttrande från
tekniska förvaltningen. Förvaltningen har inhämtat yttrande från ansvarig
väghållare d v s Vägverket som svarat att de ej kan finansiera en
vägutredning innan man fastställt en framtida sträckning av
E22. Däremot skulle en projektbeskrivning av en eventuell cykelväg
upprättas för att kunna prövas mot andra angelägna trafiksäkerhetsprojekt.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2006-04-26, § 91, att
återremittera ärendet.
Tekniska förvaltningen har åter tillskrivit Vägverket i ärendet. Vägverket
instämmer i behovet av säkrare cykling längs E22 mellan Jämjö och
Torstäva. En genomförd behovsinventering 2006 resulterade i 22 utpekade
viktiga stråk för cykling mellan tätorter inklusive rubricerade vägsträcka.
Vägverket angav att man under 2007 skulle genomföra en förstudie av E22
mellan Jämjö-Lösen där även cykelpendlingsstråk ingår.
Tekniska förvaltningen har vid förnyad kontakt med Vägverket fått beskedet
att en eventuell cykelväg längs E22 mellan Jämjö och Sturkökrysset är
beroende på E22:s framtida sträckning:
- Om E22 läggs i en helt ny sträckning kvarstår nuvarande väg mellan Jämjö
och Sturkökrysset som en lokalväg med mindre trafik och lägre hastighet.
Därmed kan cykling ske i blandtrafik.
- Om E22 byggs om i befintlig sträckning krävs att man bygger en
parallellväg för långsamtgående fordon varvid även cyklister kan nyttja
denna väg.
Att bygga en helt ny separat cykelväg bedömer vägverket ej möjligt att
prioritera med hänsyn till övriga ovan angivna viktiga stråk (22 objekt), men
också med hänsyn till antalet cyklister längs aktuell sträcka.
Forts
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§ 14 forts
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen JämjöSturkökrysset.
Ombyggnad av E22 finns ej upptagen i vägverkets investeringsplan 20042015. Arbetet med nästa planeringsperiod (2010-2019) beräknas kunna starta
under hösten men förutsättningarna härför är ännu ej kända d v s vilka ramar
kommer att finnas och hur klarar E22 konkurrensens från landets övriga
angelägna objekt. Tidpunkten för en lösning för cyklisternas behov av en
trafiksäkrare lösning längs rubricerade vägsträcka är därmed helt beroende
av tidpunkten för E22:ans ombyggnad oavsett vilket alternativ som blir
aktuellt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

22 januari 2009

Tekniska nämnden
Akten
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2006.429.822

§ 15
Svar på medborgarförslag om upprustning, uppsnyggning och
modernisering av kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för
allmänheten.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Sven Ranfors. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
upprustning, uppsnyggning och modernisering av kommunens badplatser
sker samt öka tillgängligheten för allmänheten.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 119
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beträffande eftersatt
och bristfälligt underhåll och skötsel utföres årligen innan och efter
badsäsongen besiktning av badplatserna och erforderliga
åtgärder utföres i god tid innan badsäsongen. De i medborgarförslaget
påtalade bristerna kommer att åtgärdas innan badsäsongen 2009 och då i
första hand avseende säkerheten för allmänheten.
Mera omfattande och kostsamma åtgärder som t ex muddring,
vassbekämpning, utbyggnad av P-platser m m ryms ej inom nuvarande
budgetramar och får därför behandlas i kommande budgetarbete och då
prövas mot andra angelägna objekt.
Beträffande föreslagna investeringar för utomhuspooler, lekplatser för
vattenaktiviteter mm ryms ej heller dessa inom nuvarande budgetramar och
varför även dessa åtgärder får prövas i kommande budgetarbete.
Föreslagen utökning av kollektivtrafiken till badplatser bör diskuteras med
de ansvariga för kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Yrkande
Richard Jomshof (sd) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Tommy Olsson (kd)och Camilla Brunsberg (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (mp) och Jörgen Johansson (c) yttrar sig.

Forts
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§ 15 forts
Svar på medborgarförslag om upprustning, uppsnyggning och
modernisering av kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för
allmänheten.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs och Marcel Abedinis bifallsyrkande till medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2006.460.512

§ 16
Svar på medborgarförslag om räcken mellan körbana och cykelbana
längs Verkövägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135, av Helena Jardbrink. I medborgarförslaget har förslagsställaren
hemställt om räcken mellan körbana och cykelbana längs Verkövägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 118
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att frågan om räcken
längs nämnda cykelväg behandlades i tekniska nämndens trafikutskott, den
23 september 2003 § 26, varvid beslutades att avslå då aktuell framställning
från Verkö skolråd m fl.
I samband med att ny cykelväg byggdes i anslutning till Verkövägen
bestämdes att räcken skulle uppsättas på delen Ringö - Verkö med hänsyn till
att denna delsträcka var skolväg för de mindre barnen. Normalt tillämpas
denna standard ej på kommunens cykelvägnät. Skulle så ske måste hela
kommunens cykelvägnät ses över då många cykelvägar idag saknar både
räcken och kantsten
Kostanden för räcken längs Verkövägen bedömdes vid förra tillfället till ca
1,2-1,5 milj.kr (2003).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 24,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2006.577.311

§ 17
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av cirkulationsplatsen i
Vedebykrysset med ett ankare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170, av Peder Sparre. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
den nya cirkulationsplatsen i Vedebykrysset (korsningen InfartsledenLyckebyvägen) utsmyckas med ett ankare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 117
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beträffande
Vedebykryssets cirkulationsplats pågår ett arbete om lämplig
konstnärlig utsmyckning. Kostnaderna härför är i nuläget oklar men kan
eventuellt inrymmas i beviljat investeringsanslag för byggande av
cirkulationsplatserna i Vedeby. Därmed borde utsmyckningen kunna
genomföras under 2009. Om kostnaderna blir högre än tillgängliga
budgetmedel kan tidpunkten senareläggas tills finansieringen är klarlagd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 25,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
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2008.55.510

§ 18
Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiklösning för området
kring Lokstallarna och södra Långöbron – Blekingegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Robert Hedman. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
området kring Lokstallarna är en attraktiv miljö och stråket mellan Södra
Långöbron-Lidl- Blekingegatan-Hoglands park är ett viktigt stråk för alla
fotgängare och cyklister som rör sig mellan Trossö och Långö, Pantarholmen
och områden där bort om. Tyvärr är trafikmiljön för bilister, gående och
cyklister på denna del av stråket undermålig, om man ens kan tala om en
trafikmiljö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 116
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att trafikmiljön inom
området kan förbättras. Utredning angående områdets framtida användning
pågår och en arkitekttävling kommer att utlysas inom kort avseende
utformning av en ny stadsdel inom Pottholmen varvid även de i
medborgarförslaget framförda synpunkterna angående trafikmiljön kommer
att beaktas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 26,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2005.78.512

§ 19
Svar på medborgarförslag om att bygga rondell i korsningen
Sunnavägen – Gullbernavägen – Gamla Infartsvägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005
§ 4, av Leo Vidal och den 31 mars 2005, § 28, av Hanna Svensson, Sandra
Sällberg Brurok. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att det byggs en
rondell i korsningen Sunnavägen- Gullbernavägen- Gamla Infartsleden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 116
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i tidigare förslag till
investeringsplan 2006-2008 föreslog tekniska nämnden en cirkulationsplats
2006 (kostnad 3 mkr). Av ekonomiska skäl förordades istället att korsningen
skulle förses med trafiksignaler (kostnad ca 500 tkr), vilket också
budgeterades och utfördes 2006.
Antalet polis/landstingsrapporterade olyckor efter ombyggnaden är 2006 en
olycka, 2007 ingen olycka och 2008 t o m augusti en olycka (totalt en lindrig
och en oidentifierad olycka).
Genom att korsningen numera försetts med trafikljus anser tekniska
förvaltningen att korsningen är tillräckligt trafiksäker. Trafiksignalerna
fungerar på samma sätt som till exempel trafiksignalerna vid Verkökrysset
och Bergåsa dvs högerregeln inne i korsningen gäller för fordon med grönt
ljus.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 27,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten
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2008.9.003

§ 20
Svar på medborgarförslag om begränsning av skjutning och försäljning
av fyrverkeri samt upplysa om gällande regler.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Lars Åkesson. Förslaget är att inskränka avskjutning till
nyårsafton och i möjligaste mån begränsa försäljningen av raketer och
smällare. Han vill även betona vikten av de regler som gäller följa. Särskilt
vad avser åldersgräns och gällande lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningen har med ny skrivelse den 8 januari 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Miljöinspektör Jennie Saleskog har
den 21 november 2008 som svar på remiss yttrat följande. När det gäller
domen från Miljödomstolen (191-08) har Miljö- och byggnadsnämnden
förelagt Krevad AB att inkomma med uppgifter bland annat om
redovisning över vilka datum och tider demonstrationsskjutning av
fyrverkerier är tänkt ske under återstående delen av 2008 samt under
2009. De ska även redovisa antal projektiler/pjäser som är tänkt att
skjutas vid varje demonstrationstillfälle. När uppgifterna inkommit
kommer Miljö- och byggnadsnämnden ta ställning till eventuella förbud
eller begränsningar av Krevad AB:s demonstrationsskjutningar.
Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona kommun krävs
enligt 20 § tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor
inom detaljplanelagt område.
Alla yttrande till polismyndigheten avseende fyrverkerier kommer numera att
beslutas av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Utskottet har även
beslutat att fyrverkeri får endast avskjutas kl. 23:00 – 01:00, 2008-12-31 –
2009-01.01.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet vid fyrverkerier.
Arbetsutskottet beslutade de 2 september 2008 § 65 att bl.a. att godta de
åtgärder som utredningen föreslagit som tillräckliga Av utredningen framgår
bl.a. att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att begränsa försäljningen
av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare prövad av Riksdagens
ombudsmän (JO). Vad Åkesson i övrigt anför är även det behandlat i
utredningen.
Forts

22 januari 2009
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§ 20 forts
Svar på medborgarförslag om begränsning av skjutning och försäljning
av fyrverkeri samt upplysa om gällande regler
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2009 att ärendet skulle utgå för
ytterligare beredning och behandlas vid ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen, därefter så har kommunledningsförvaltningen upprättat en
ny skrivelse daterad 8 januari 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2009, § 36,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

22 januari 2009

Kommunledningsförvaltningen
Akten

37

2008.67.003

§ 21
Svar på medborgarförslag om inskränka försäljning av raketer och
smällare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Agneta Thörnberg. Förslaget är att inskränka försäljning av
raketer och smällare till två vardagar för nyårsafton för att undvika
okynnessmällande före och efter nyår.
Kommunledningsförvaltningen har med ny skrivelse den 8 januari 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Miljöinspektör
Jennie Saleskog har den 21 november 2008 som svar på remiss yttrat
följande. När det gäller domen från Miljödomstolen (191-08) har Miljö- och
byggnadsnämnden förelagt Krevad AB att inkomma med uppgifter bland
annat om redovisning över vilka datum och tider demonstrationsskjutning av
fyrverkerier är tänkt ske under återstående delen av 2008 samt under 2009.
De ska även redovisa antal projektiler/pjäser som är tänkt att skjutas vid varje
demonstrationstillfälle. När uppgifterna inkommit kommer Miljö- och
byggnadsnämnden ta ställning till eventuella förbud eller begränsningar av
Krevad AB:s demonstrationsskjutningar.
Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona kommun krävs
enligt 20 § tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor
inom detaljplanelagt område.
Alla yttrande till polismyndigheten avseende fyrverkerier kommer numera att
beslutas av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Utskottet har även
beslutat att fyrverkeri får endast avskjutas kl. 23:00 – 01:00, 2008-12-31 –
2009-01.01.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet vid fyrverkerier.
Arbetsutskottet beslutade de 2 september 2008 § 65 att bl.a. att godta de
åtgärder som utredningen föreslagit som tillräckliga Av utredningen framgår
bl.a. att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att begränsa försäljningen
av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare prövad av Riksdagens
ombudsmän (JO).
Forts

22 januari 2009
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§ 21 forts
Svar på medborgarförslag om inskränka försäljning av raketer och
smällare.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2009 att ärendet skulle utgå för
ytterligare beredning och behandlas vid ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen, därefter så har kommunledningsförvaltningen upprättat en
ny skrivelse daterad 8 januari 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2009, § 37,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

26 februari 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009.
§ 22

Information av Förtroendenämnden.

§ 23

Avsägelser

§ 24

Kommunala val.

§ 25

Anmälningsärenden.

§ 26

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 27

Inkomna interpellationer.

§ 28

Avrapportering från styrgruppen om nytt stadsbibliotek.

§ 29

Byte av kommunens informationsskyltar.

§ 30

Förslag till ny renhållningsförordning för Karlskrona kommun.

§ 31

FoU-avtal med Landstinget Blekinge.

§ 32

Elförsörjning Utklippan.

§ 33

Investeringstillstånd avseende om- och tillbyggnad av lokaler, etapp 2 för
huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola.

§ 34

Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

§ 35

Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser.

§ 36

Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.

§ 37

Svar på motion om strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk år 2020.

§ 38

Svar på motion om att införa inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan.

§ 39

Svar på motion angående anläggning av rastplats.

§ 40

Svar på motion om iordningställande av gångvägar på Saltö och Dragsö, samt
elbelysning.

§ 41

Svar på motion om trafiksituationen i Strömsbergs samhälle.

§ 42

Svar på motion om trafikmiljön i Rödeby tätort.

§ 43

Svar på medborgarförslag om att ta bort ena gångbanan på bron över
Lyckebyån vid fallet, nya övergångsställe och att införa 30 km/tim.
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§ 44

Svar på medborgarförslag om cykelväg Rödeby- Telenor Arena
Rosenholm.

§ 45

Svar på medborgarförslag om att bygga cykelväg på gamla banvallen
mellan Jämjö och Brömsebro.

§ 46

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan.

§ 47

Svar på medborgarförslag om att bygga gång- och cykelbro mellan Dragsö och
Långö.

§ 48

Svar på medborgarförslag om att bygga gång- och cykelbro mellan Hästö
(Skanstorget) och Gullberna Park.

§ 49

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.

§ 50

Svar på medborgarförslag om att planskilja tåg- och vägtrafiken vid Bergåsa
station.

§ 51

Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondellen i Rosenholm.

§ 52

Frågor

§ 53

Svar på interpellation om ofrivilliga timanställningar.

§ 54 Svar på interpellation om andelen förskollärare inom förskolan.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 26 februari 2009, kl.13.30- 18.00

Beslutande

1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S) kl 13.30-17.00 §§ 22-51
Ali Hammad Abuisefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S) kl 13.30-17.10 §§ 22- del av 52
Gertie Olsson(S) kl 13.35-18.00
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Sune Johansson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Johan Elofsson (M) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margareta Rodin (FP) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
Anna Ekström (FP) kl 13.30-17.10 §§ 22- del av 52
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Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Sofia Bothorp (MP)
Marcel Abedini (MP)
Roger Poka (MP) kl 13.30-16.15 §§ 22- del av 35
Tommy Olsson (KD) kl 13.30-17.05 §§ 22- del av 52
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Richard Jomshof (SD) kl 13.30-16.55 §§ 22-43
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
Glenn Törnström (SD) kl 13.30-16.45 §§ 22-35
Per Henriksson (SD) kl 13.30-16.55 §§ 22-43
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.30 §§ 22- del av 35
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg- Karlsson (V)
Tjänstgörande

ersättare

Eva Öhman (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rosita Persson (S) kl 13.30-13.35, kl 17.00-18.00 §§ 52-54
Mikael Karlsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Claes-Urban Persson (S) 17.10-18.00 §§ 53-54
Emma B Henning (M)
Bengt Lindström (M) kl 13.30-17.55 §§ 22- del av 54
Birgitta Gamelius (M) kl 13.30-17.00 §§ 22-51
Lena Hjorth (FP) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Bo Löfgren (FP) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Ulla Berg (SD) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
José Espinoza (MP) kl 16.45-17.05 §§ 36- del av 52

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (S) kl 13.35-17.00
Claes- Urban Persson (S) kl 13.30-17.10
Ulla Ohlsson (S) kl 13.30-17.05
Birger Wernersson (S)
Mats Fagerlund (S)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.30-15.45 §§ 22- 32
José Espinoza (MP) kl 13.30-16.45
Peter Christensen (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
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Karl-Anders Holmqvist (C)
Pernilla Persson (C)
Ulf Hansson (V)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Rune Andersson (M) och Veronica Lathe (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
fredagen den 6 mars 2009, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 22-54
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Rune Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Veronica Lathe
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 6 mars 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 22
Information av förtroendenämnden.
Ingrid Karlsson, Bertil Måbrink och Inez Svensson informerar om
förtroendenämndens verksamhet.
Förtroendenämnden arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga om det
uppstår problem i kontakten med hälso- och sjukvården eller tandvården.
Förtroendenämndens uppdrag är följande;
• Utreda problem som uppstått inom hälso- och sjukvård, som bedrivs
av landstinget eller av kommunen i länet. Folktandvården och privata
vårdgivare med offentlig finansiering omfattas också.
• Informera och svara på frågor,
• Förmedla kontakter mellan patient, vårdtagare, anhöriga och vården,
• Nämnden kan föreslå förbättringar utifrån de synpunkter som
lämnats, samt
• Nämnden utser stödpersoner till patienter som önskar sådan och
tvångsvårdas enligt lagarna om tvångsvård.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______

26 februari 2009

Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 23
Avsägelser av kommunala uppdrag
Maria Bergqvist (S) har i skrivelse daterad den 6 februari 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Martin Nilsson (S) har i skrivelse daterad den 13 februari 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

8

26 februari 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 24
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Utbildningsnämnden
Ledamot Annalee Wittenby Bougarta (S) efter Maria Bergqvist.
Ledamot Stefan Andersson (S) efter Martin Nilsson.
Ersättare Jonas Sandström (S) efter Annalee Wittenby Bougarta.
_____
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Akterna

2009.124.007
2009.125.007
2009.108.700

§ 25
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av koncernbanken inom Karlskrona kommun.
2. Revisionen, granskning av lokalförsöjningsprocessen.
3. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

26 februari 2009 11

Akterna

2009.78.512
2009.109.623
2009.117.882
2009.164.823
2009.165.826

§ 26
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra Smedjegatan,
av Lars Bylander.
2. Medborgarförslag om att Sturköskolans upptagningsområde med rätt till
kostnadsfri skolskjuts utökas, av Jens- Olof Lindh.
3. Medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby, av
ordförande Rödeby Centern Bernt Runesson och ordförande för Rödeby
Centerkvinnor Eva Runesson.
4. Medborgarförslag om pulkabacke i Hässlegården, av Bengt Andrén.
5. Medborgarförslag om spontannäridrottsplats i Nättraby, av Kurt-Inge
Johnsson och Bertil Karlsson-Flood.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Akterna

2009.136.111
2009.137.020
2009.138.611

§ 27
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1. Interpellation till valnämndens ordförande Birgitta Gamelius (M) om att
införa mobila vallokaler, av Magnus Johansson (S).
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson (S)
om ofrivilliga timanställningar, av Christina Mattisson (S).
3. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om andelen förskollärare inom förskolan, av Patrik
Hansson (S)
________
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Kulturnämnden
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Akten

2006.326.880

§ 28
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek avrapporterade sitt uppdrag till
kommunstyrelsen 081002.
Styrgruppen har i skrivelse 080911 redovisat de uppdrag som gruppen haft
gällande:
• Lokalisering för nytt stadsbibliotek, där styrgruppen föreslår att nya
stadsbiblioteket lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ.
• Lokalprogram för detsamma med verksamhetskonsekvenser och
beräkning av investeringsutgift samt förändrad driftskostnad inkl
hyra
• Samordnat planeringen med kulturnämndens utarbetande av
biblioteksplan, samt
• Återkommit till kommunstyrelsen för inhämtande av direktiv om
fortsatt uppdrag och planering
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek har under arbetets gång skaffat sig goda
kunskaper om moderna bibliotek och gruppen har också bidragit till det
engagemang som väckts såväl i den kommunala organisationen som bland
allmänheten. Det är viktigt att ta tillvara denna kunskap och det engagemang
som finns i frågan och även åstadkomma en god beredskap för ett framtida
genomförande av ett nytt stadsbibliotek.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009 § 40 för egen
del beslutat.
1. att styrgruppen för nytt stadsbibliotek får i uppdrag att fördjupa det
redovisade lokalprogrammet,
2. att styrgruppen får i uppdrag att studera förutsättningarna för samverkan
med andra intressenter,
3. att styrgruppen till kommunstyrelsen redovisar sitt förnyade uppdrag i
mars 2010,
4. att ge kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att återkoma med
förslag på arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek,
redovisas i maj 2009,samt
5. att styrgruppen disponerar maximalt 400 tkr av de budgeterade medlen för
nytt stadsbibliotek.
Forts
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§ 28 forts
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att nytt stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ.
Yrkanden
Jan Lennartsson (M), Sofia Bothorp (MP), Åsa Gyberg Karlsson (V), Ingrid
Hermansson (C), Kent Lewén (FP), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Richard
Jomshof (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Lindbom (C), Maria Persson (C), Bo Löfgren (FP) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedini (MP) yttrar sig.
Magnus Larsson (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och yrkar
följande ändringsyrkande att utvecklingen av ett nytt stadsbibliotek sker i
anslutning till i dag befintlig plats, samt yrkar att kommunstyrelsen får i
uppdrag att tillse att en biblioteksplan är utarbetad och antagen innan
avgörande beslut kring stadsbibliotekets framtida utveckling tas.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall till Magnus Larssons tilläggsyrkande.
Karin Brunsberg (M) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Magnus
Larssons avslag och ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Magnus Larssons tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Reservationer
Mats Lindbom (C), Maria Persson (C), Magnus Larsson (C), Ingela
Abramsson (C), Jan Johansson (KD), Jörgen Johansson (C) och Bo Löfgren
(FP) reserverar sig i förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att nytt stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ, samt
forts
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§ 28 forts
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.

2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att en biblioteksplan är
utarbetad och antagen innan avgörande beslut kring stadsbibliotekets
framtida utveckling tas.
________
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Informationsenheten
Ekonomienheten
Akten

2009.86.103

§ 29
Byte av kommunens informationsskyltar
Karlskrona kommun har idag drygt 30 informationsskyltar på strategiska
platser runt om i kommunen. På skyltarna, som är av olika storlekar, finns
karta över kommunen och dess tätorter. På vissa av dem finns också
information om världsarvet, turistbyrån och större evenemang.
Kommunens nuvarande skyltar är från början av 1990-talet. Under årens
lopp har informationsmaterialet uppdaterats och bytts ut, medan själva
ställningarna har lappats och lagats. I några fall har skyltar helt fått tas bort
då de inte gått att reparera.
En snygg och enhetlig skyltning stärker den positiva bilden av Karlskrona
och är viktig för såväl besöksnäringen som näringslivet. Samtliga skyltar bör
därför bytas och vi bör också komplettera med skyltar på Verkö där många
resande kommer med färjan.
Informationsavdelningen har tillsammans med berörda verksamheter inom
kommunen gjort en grundlig genomgång av samtliga skyltar och dess
placering. Nytt kartmaterial, ny layout och offert från skyltleverantör har
tagits fram. Kostnaden för att byta samtliga skyltar och komplettera med
några beräknas till 1 800 000 kronor, varav 800 000 finns överflyttade från
2008-års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 50,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att de 800 000 kr som överförts från 2008-års investeringsbudget får tas i
anspråk,
2. att 1.000 000 kr får användas ur kommunstyrelsens investeringsreserv för
2009, samt
3. att investeringen finansieras genom en omprioritering av
kommunstyrelsens projektbudget för styr- och ledning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.1074.450

§ 30
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 131,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny
renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige
den 8 maj 2001 och är därför inte anpassad till nu gällande lagar och
förordningar. Ytterligare skäl för revideringen är att:
• Betalningsansvaret är ej specificerat
• Kravet på framkomlighet för hämtningsfordon är ej specificerat
Förändringar:
• Uttalat betalningsansvar för fastighetsägare
• Tydliga krav på framkomlighet för renhållningsfordon
• Specificerade bestämmelser för olika avfallsslag
• Ändrade bestämmelser för uppehåll
• Definitioner
• Sorteringsguide
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 51,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Landstinget Blekinge
Äldrenämnden
Handikappnämnden
Övriga Blekingekommuner

2009.6.106

§ 31
FoU-avtal 2009-2010 mellan Landstinget och Blekinges kommuner.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker äldrenämndens och
handikappnämndens framställan om att godkänna förslaget till nytt avtal med
landstinget Blekinge om FoU-verksamheten i länet.
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner löpte
ut vid årsskiftet och förslaget från äldrenämnden och handikappnämnden är
att ett avtal tecknas mellan perioden 2009-2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 52,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att beslut om tecknande om av FoU-avtal för perioden 2009-2010 för
Karlskrona kommuns räkning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Affärsverken
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2008.1061.370

§ 32
Elförsörjning Utklippan
Sjöfartsverket har innehavt el-koncession till ön Utklippan men har med
anledning av moderniseringen av fyrarna utmed Sveriges kuster inget behov
av el från det allmänna nätet. Sjöfartsverket har därför för avsikt att avbryta
el-förbindelsen till Utklippan.
Utklippan utgör en viktig ö ur turistsynpunkt och Karlskrona kommun bör ha
ett stort intresse av att el-matningen till ön fortsätter även efter att
Sjöfartsverkets ansvar har upphört.
Affärsverken Karlskrona AB som innehar områdeskoncessionen för Karlskronas
tätort föreslås teckna avtal med Sjöfartsverket om att överta gällande linjekoncession
för el-matningen till ön. Avtal tecknas då också med brukarna på ön gällande
framtida el-leveranser. Dessa avtal täcker Affärsverkens kostnader för driften av
anläggningen men ej för kommande reparationer eller utbyte av kabelförbandet.
Karlskrona kommun har ett intresse att stärka turistnäringen på ön och ett avtal
föreslås därför att tecknas för att säkerställa en fortvarighet i el-leveransen även efter
ett haveri eller skada på anläggningen av sådan omfattning som framgår nedan.
•

Affärsverken åtar sig att driva el-anläggningen på Utklippan i det skick och
med den belastning som gäller vid övertagandet.

•

Affärsverken AB åtar sig att reparera anläggningen upptill en årlig kostnad av
30 tkr exkl moms. Ej upparbetade kostnader under året ackumuleras ej.

•

Om fel uppstår på el-kabeln mellan Ungskär och Utklippan, vars
felavhjälpning överstiger denna kostnad, kommer parterna att dela kostnader
för reparationerna så att Affärsverken svarar för 30 % och Karlskrona
kommun för 70 % av kostnaderna.

•

Om turistsatsningen på Utklippan skulle medföra behov av utökad kapacitet,
förutsätter Affärsverken att brukare som begär utökningen står för de ökade
kostnaderna.

Kostnaden för en större reparation är svår att bedöma. Den maximala
kostnaden som kan uppstå är utbyte av hela kabeln vilket kostnadsberäknas
till 1,5 Mkr. Kommunens kostnad uppgår i ett sådant fall till 1,1 Mkr. Forts

26 februari 2009 20

§ 32 forts
Elförsörjning Utklippan
Styrelsen för Affärsverken Karlskrona AB har givit VD i Affärsverken
behörighet teckna avtalet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 53,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att teckna överenskommelse med Affärsverken Karlskrona AB angående
elförsörjning till Utklippan enligt upprättad bilaga.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kruthusen företagsfastigheter AB
Ekonomienheten
Akten

2008.673.614

§ 33
Investeringstillstånd avseende om-och tillbyggnad av lokaler,
etapp 2, för huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola
Styrelsen för Kruthusen Företagsfastigheter AB har vid sitt sammanträde
9 januari 2009 behandlat och tillstyrkt rubricerade ärende.
Blekinge Tekniska Högskola har beslutat att lokalisera sitt huvudcampus till
Karlskrona och har därför behov av ytterligare lokalytor och ombyggnad av
befintliga lokaler.
Högskolebyggnaderna inom Campus Gräsvik ägs av Kruthusen
Företagsfastigheter AB som i sin tur har 20-årigt tomträttsavtal med
Karlskrona kommun avseende marken.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2008, § 96, om den pågående
investeringen etapp 1 på 215 Mkr, en nybyggnation belägen norr om
Biblioteksbyggnaden.
Den nu aktuella investeringen etapp 2 avser ombyggnader i östra och norra
flygeln, länken, biblioteksbyggnaden och nybyggnad av en entrébyggnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 54,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
om- och tillbyggnaden av lokalerna etapp 2 till Blekinge Tekniska Högskola
till ett belopp av 108.000.000 kr med villkor och principer för hyresavtal
enligt ovan och i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare
beslutat om, samt
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 108.000.000 kr.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Forts
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§ 33 forts
Investeringstillstånd avseende om-och tillbyggnad av lokaler,
etapp 2, för huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola
Ann-Louise Trulsson (M), Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Mats Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
om-och tillbyggnaden av lokalerna etapp 2 till Blekinge Tekniska Högskola
till ett belopp av 108.000.000 kr med villkor och principer för hyresavtal
enligt ovan och i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare
beslutat om, samt
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 108.000.000 kr.
______
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ekonomienheten
Akten

2008.791.050

§ 34
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2008 redovisades en
undersökning om Karlskrona kommuns eventuella behov av att ingå någon
form av samarbete i försäkringsfrågor. Kommunstyrelsen beslutade då att ett
fullständigt underlag för medlemskap i Kommunassurans Syd skulle tas
fram samt att detta underlag skulle föreläggas kommunfullmäktige före
första halvårets utgång år 2009.
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har beslutat att erbjuda
Karlskrona kommun, liksom de övriga kommunerna i Blekinge, delägarskap
i bolaget.
Bolaget bildades 2005 av 30 skånska kommuner och har sedan dess utökats
så att man nu har 41 kommuner som delägare i Skåne, Småland, Halland
och Västra Götaland. Det är också dessa landskap samt Blekinge som är
definierade som bolagets verksamhetsområde. Orsaken till att bolaget
bildades var:
• att garantera delägarna ett försäkringsskydd. Vissa kommuner
befarade att man inte skulle få in anbud på försäkringar.
• att öka konkurrensen för att erhålla lägre premier
• att stimulera det skadeförebyggande arbetet
Syftet med bolaget är att erbjuda sina delägare och deras bolag
egendomsförsäkring (fastigheter, maskiner, inventarier), ansvarsförsäkring
samt förmögenhetsbrotts-försäkring. Genom delägarskapet är man
garanterad att få en försäkringsoffert. Betydelsen av detta är stor då
konkurrensen på försäkringsmarknaden för kommuner försämrats betydligt
under senare år. Villkoret för att bli delägare är att teckna aktier i bolaget
motsvarande 49 kronor per invånare samt att godkänna bolagsordning,
ägardirektiv och ägaravtal.
Ekonomicheferna i Blekinges kommuner har gemensamt undersökt
förutsättningarna för ett eventuellt delägarskap i bolaget och då bland annat
kunnat konstatera att bolaget har bidragit till lägre försäkringspremier för
delägarna. Exempelvis har försäkringsupphandlingar i Skåne under 2006
resulterat i betydligt lägre premie än tidigare. Bedömningen är att en
potential finns för premiesänkningar i en sådan omfattning att den
ränteförlust som uppkommer vid ett aktieköp mer än uppvägs. Forts
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§ 34 forts
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
De sammantagna fördelarna med att vara garanterad en konkurrenskraftig
försäkringsoffert och att ha tillgång till kvalificerad hjälp med det
förebyggande arbetet gör att ekonomicheferna ser positivt på ett delägarskap
i bolaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 54,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta erbjudandet om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
2. att godkänna upprättad ägardirektiv och upprättad bolagsordning för
bolaget
3. att godkänna upprättat aktieägaravtal mellan bolagets delägare
4. att betalningen för aktierna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
finansieras ur kommunfullmäktiges reserv för investeringar ur 2009 års
budget
5. att den ökade räntekostnaden finansieras ur befintligt anslag för
finansnetto
6. att kommunstyrelsens ordförande tecknar avtal med Kommunassurans
Syd Försäkrings AB.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Handikappnämnden
Tekniska nämnden
Akten

2008.1062.700

§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 22 januari 2009 att
återremittera rubricerade ärende.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har yttrande inhämtats från
tekniska förvaltningen, AB Karlskronahem resp Dagon Karlskrona AB om
möjligheten att uppföra ett LSS-boende med 12 platser på anvisad tomt i
Hässlegården med inflyttning senast 2009-09-30.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 73,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
Yrkanden
Kent Lewén (FP), Ann-Louise Trulsson (M), Marcel Abedini (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson meddelar att s-gruppen Yvonne Sandberg Fries (S),
Christina Mattisson (S), Patrik Enstedt (S), Veronica Lathe (S), Patrik
Hansson (S), Eva Strömqvist (S), Eva-Marie Malmgren (S), Jan-Anders
Lindfors (S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S), Ingrid Trossmark (S),
Percy Blom (S), Jeanette Pettersson (S), Magnus Johansson (S), Lars
Hildingsson (S), Ali Abu-Iseifan (S), Eva Öhman (S), Bo Andersson (S),
Mats Johansson (S), Anita Seaberg (S), Anders Persson (S), Per-Anders
Nygård (S), Oscar Dyberg (S), Gerthie Olsson (S), Roland Andréasson (S),
Ann-Charlotte Svensson (S), Mikael Karlsson (S), Rikard Jönsson (S), Sune
Johansson (S), och Eva-Britt Dahlström (S) inte kommer att delta i dagens
beslut och överlämna en skriftlig röstförklaring.
Tommy Olsson (KD) och Sofia Bothorp (MP) yttrar sig
Günter Dessin (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att Lars Hildingssons röstförklaring får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 2.
Reservationer
Günter Dessin (V) och Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
_________

26 februari 2009 27

Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.311.880

§ 36
Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
Centerpartiet har genom Mats Lindbom med flera inkommit med motion den
30 maj 2006 med yrkandet att kommunen tar upp samtal med Karlskronas
stadsförsamling för att utreda möjligheterna till användning av Tyska kyrkan
(Trefaldighetskyrkan) för biblioteksverksamhet och att möjligheterna att
utöka byggytan vid nuvarande stadsbiblioteket redovisas.
Den av kommunstyrelsens tillsatta politiska styrgruppen för projektet nytt
stadsbibliotek har 11 september 2008 i full enighet beslutat föreslå att ett nytt
stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med läge
Kungsplan som förstahandsalternativ. Detta beslut föregicks av en
omfattande process innefattande analys av alternativa platser och dialog med
allmänheten och berörda nämnder.
På uppdrag av styrgruppen gjordes fördjupande studier av förutsättningarna
att bygga om till befintligt bibliotek med beaktande av rådande restriktioner
utifrån byggnadsminneslagen och kulturminneslagen för omgivande
fastigheter Trefaldighetskyrkan och Nordenskjöldska gården. Så sent som
2008-10-08 beslutade Regeringsrätten att inte bevilja stadsförsamlingen
prövningstillstånd till ändring av kyrkobyggnaden enligt lagen om
kulturminnen. Även om det har varit möjligt att införliva
Trefaldighetskyrkan och/eller annan mark i bibliotekets omedelbara närhet så
hade en om- och tillbyggnad av befintligt bibliotek inneburit stora problem
med att skapa funktionella och rationella ytor för ett modernt bibliotek.
Behovet av bemanning hade ökat och fördyrat verksamheten kraftigt.
Med hänvisning till ovanstående är ej det aktuellt att ytterligare utreda och
planera för om- och tillbyggnad av befintligt bibliotek i enlighet motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 56,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Yrkanden
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till motionen.
Forts
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§ 36 forts
Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Mats Lindboms bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Mats Lindbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.359.312

§ 37
Svar på motion: Strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk år
2020
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2005 § 106,
av Günter Dessin (V) och Björn Gustavsson (MP). Motionärerna har
föreslagit att kommunen skall tillsätta en professionell utredning avseende
dagens cykling och potentialer för framtiden. Som underlag i arbetet nämns
två examensarbeten från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) avseende
cykling och cykelnätets standard, tillgänglighet, trygghet, säkerhet m m.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008 § 143,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningens
uppfattning är cykelvägnätet i stort sett väl utbyggt, vilket också framgår av
den nyligen upprättade Karlskronakartan där även kommunens cykelvägnät
är redovisat. Ytterligare utbyggnad och kompletteringar av så kallade
”felande länkar” sker årligen i den takt som tilldelade investeringsanslag
medger. Räkneutrustning har anskaffats för att kunna mäta cyklandets
omfattning och därmed skapa underlag för framtida prioriteringar.
Under 2009 kommer en översyn och förbättring av skyltningen av
cykelvägarna att ske.
Tekniska förvaltningens ambition är att under 2009 projektanställa en person
med uppdrag att utreda och lägga förslag till prioriterade åtgärder med
utgångspunkt från standard, tillgänglighet och säkerhet det vill säga i
huvudsak i enlighet med motionens innehåll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 57,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Günter Dessin (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kulturnämnden
Akten

2007.615.611

§ 38
Svar på motion om inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2007 §
172, av Günter Dessin (V). Motionären vill att inkomstrelaterade avgifter
införs på kulturskolan i Karlskrona.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 88 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de kom till samma slutsats
som tidigare, nämligen
• Att förslaget innebär mer administrativt arbete som belastar
verksamheten,
• Att det inte per automatik innebär att fler barn får tillgång till
verksamheten eftersom resurserna är begränsade,
• Att det krävs en utökad administrativ funktion för att behålla
nuvarande elevantal
I kulturskolan nuvarande budget finns inte utrymme för att sänka avgifterna för
vare sig terminsundervisning eller för att hyra instrument.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 58,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Günter Dessin (V) yrkar bifall till motionen.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Günter Dessin bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Günter Dessin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
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Tekniska nämnden
Akten

2007.214.315

§ 39
Svar på motion angående anläggning av rastplats
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007 § 56, av
Alf Stålborg (SD). Motionären vill att en ny rastplats anläggs nedanför
pestkyrkogården och Tyska Bryggaregården.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 147
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har tidigare haft
ambitionen att anlägga en rastplats på föreslagen plats men har hittills ej
kunnat prioritera detta projekt före andra angelägna investeringsprojekt, men
att förslaget prövas mot andra angelägna investeringar i samband med budget
2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 59,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att motionen anses besvarad, samt
2. att förslaget prövas mot andra angelägna investeringsprojekt i samband
med 2010 års budgetarbete.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.58.823

§ 40
Svar på motion om iordningställande av gångvägar Saltö och Dragsö
samt elbelysning.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007 § 56, av
Alf Stålborg (SD). Motionären har föreslagit en renovering och
komplettering av gång- och motionsstigarna på Saltö och Dragsö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 146
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anläggande av ny
gång- och cykelväg Saltö Torg- Dragsö är utförd.
Beträffande upprustning av gångstigarna enligt motionen avser tekniska
förvaltningen se över nuvarande standard. Cirkulationsplats på Saltö är
planerad och ingår i investeringsförslag för 2009.
Större arbeten inklusive föreslagen elbelysning ryms ej inom nuvarande
budgetramar och får därmed behandlas i kommande budgetarbete och då
prövas mot andra angelägna projekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 60,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.120.512

§ 41
Svar på motion angående trafiksituationen i Strömsbergs samhälle
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Glenn Törnström (SD). Motionären vill att en gångbana och ett
övergångsställe byggs i Strömsbergs samhälle samt att hastigheten begränsas
till 30 km/tim vid Strömsbergs skola.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 145
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att väghållare för
aktuell väg (väg 729) är Vägverket. Tekniska förvaltningen har därför
hemställt om Vägverkets yttrande avseende de i motionen föreslagna
åtgärderna. Av Vägverkets yttrande framgår att den begärda
hastighetssänkningen till 30 km/tim infördes våren 2007, att begäran om
övergångsställe avslås och att utbyggnad av gångbana ej kan prioriteras .
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 61,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.309.510

§ 42
Svar på motion angående trafikmiljön i Rödeby tätort.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006 § 79, av
Lennart Hansson (C). Motionären vill att trafiksituationen i Rödeby tätort
utreds med syfte att såväl höja trafiksäkerheten som att minska trafikens
miljöbelastning, att gång- och cykelvägar anläggs för att säkra framförallt
skolbarnens väg till och från skolan, samt att en estetiskt attraktiv trafikmiljö
utformas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 144
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att väghållningen inom
Rödeby tätort är uppdelad på flera väghållare. Vägverket och kommunen
svarar för de större vägarna samt kommunen även för de vägar som formellt
tillhör den så kallade ”vilande Rödeby vägföreningen”. En pågående
förrättning avser att aktivera vägföreningen och återföra väghållningen till
vägföreningen samtidigt som denna ombildas i enlighet med nyare
lagstiftning. Det samlade sektorsansvaret för planeringen inom Rödeby
samhälle anser tekniska förvaltningen åligger Vägverket.
Tekniska förvaltningen har hemställt om Vägverkets synpunkter på ärendet.
Vägverket har den 18 september 2008 avgett yttrande.
Kommunens insatser under perioden med kommunalt underhåll har varit
normalt beläggningsunderhåll inom tilldelade budgetramar. Därutöver har
Mörtövägen förbättrats för ca 1,0 mkr. I kommunens budgetplan 2009-2011
föreslås 1,0 mkr år 2010 för utökad gång- och cykelväg längs Stationsvägen.
Ytterligare åtgärder inom Rödeby samhälle bör anstå tills
vägföreningsbildningen är klar och planeringen kan då lämpligen ske i
samverkan mellan vägverk, kommun och vägförening.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 62,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.97.512

§ 43
Svar på medborgarförslag: Ta bort ena gångbanan på bron över
Lyckebyån vid fallet, nya övergångsställen och inför 30 km/tim.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars
2007, § 31 av Carl Carlsson. Förslaget är att ta bort den smala gångbanan på
ena sidan av bron över Lyckebyån vid fallet. Lägg ett nytt övergångsställe läggs
på vardera sidan av bron och att 30 km/tim införes att gälla på sträckan
Kronotorp – ÖB.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 144
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget om
borttagande av ena gångbanan är ej möjligt då brons konstruktion ej medger
kontinuerlig trafik på nuvarande gångbaneyta. En breddning enligt förslaget
leder istället till ökad hastighet och motverkar också den styreffekt avseende
genomfartstrafik som anges i förslaget.
Beträffande nya övergångsställen kräver dessa också fysiska åtgärder som
förhindrar högre hastighet än 30 km/tim t ex vägbulor. Detta är dock ej
möjligt då sträckan trafikeras av bussar (så kallade busskuddar är här ej
heller lämpligt).
Nuvarande policy avseende 30 km/tim innebär att 30 km/tim endast medges
framför skolor och daghem vilket ej är fallet beträffande förslag om 30
km/tim på vägsträckan Kronotorp – ÖB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 63,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Bo Löfgren (FP) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.485.312

§ 44
Svar på medborgarförslag om cykelväg Rödeby-Telenor Arena
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Filip Issal. Förslaget är att det anläggs en cykelväg från
Rödeby till Telenor Arena Rosenholm, samt att cyklister skiljs från
biltrafiken genom anläggandet av cykelväg från Backabo till Telenor Arena
Rosenholm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 141
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget
Beträffande cykelväg delen Rödeby – Torskors är denna cykelväg sedan
tidigare klar, dels längs Vägverkets vägnät men även på det kommunala
vägnätet fram till Torskors samhälle. Under 2009 beräknas delen Torskors
samhälle – Backabo kunna byggas, med hjälp av statsbidrag, framtill
befintlig cykelväg längs Rosenholmsvägen (fram till Lingonvägen).
Kvarstående del fram till Telenor Arena Rosenholm ingår ej i det
kommunala vägnätet utan ingår i Rosenholmsområdet. Längs denna
vägsträcka är trafiken tillåten endast för behörig trafik, varför det kan anses
vara tillräckligt att cykla i blandtrafik. En eventuell cykelväg längs denna
sträcka beslutas av intressenterna inom Rosenholmsområdet det vill säga
Arenabolaget med flera.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden

2007.467.312

§ 45
Svar på medborgarförslag om att bygga cykelväg på gamla banvallen
mellan Jämjö och Brömsebro.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Roland Andersson. Förslaget är att en cykelväg
iordningställes på den gamla banvallen mellan Jämjö och Brömsebro.
Förslaget motiveras ur trafiksäkerhets, kulturhistoriska och turistiska
synpunkter.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 140
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget berör ej
kommunen som väghållare utan är i första hand en åtgärd som ligger inom
vägverkets ansvarsområde. Tekniska förvaltningen har därför hemställt om
vägverkets synpunkter på förslaget.
Vägverket har yttrat sig i skrivelse daterad den 21 oktober 2008. Av yttrandet
framgår att vägverket planerar bygga om E22 till så kallad 2+1-väg med
mittvajer under 2009 och i samband därmed upprusta banvallen mellan
Fågelmara och Brömsebro för att möjliggöra cykling på denna sträcka.
På sträckan Jämjö – Fågelmara finns Gamla Landsvägen (länsväg 746) som
parallellväg till E22 som bedöms vara lämplig som cykelväg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 65,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.511.512

§ 46
Svar på medborgarförslag och skrivelse angående trafiksituationen på
Norra Smedjegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober
2006, § 151 av Lars Bylander. Förslaget är att man genomför åtgärder för att
minska trafiken och dämpa hastigheten på Norra Smedjegatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 139
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man i samråd med
NTF, byggt om korsningen N Smedjegatan- Ö Köpmansgatan.
Ombyggnaden innebar upphöjning och plattläggning av hela korsningen.
Hastighetsmätningar före och efter ombyggnaden visar att medelhastigheten
har sänkts från ca 30 km/tim till 22 km/tim.
Fortsatt uppföljning av trafiken längs gatan kommer att ske och eventuella
ytterligare åtgärder beror på.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 66,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 februari 2009 39

Tekniska nämnden

2007.486.312

§ 47
Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro mellan Dragsö
och Långö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Filip Issal. Förslaget är att det anläggs en cykel- och gångväg
med bro från Dragsö till Långö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 138
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget innebär att
en gång- och cykelväg byggs över Dragsö camping via Högaholm till
Ingenjörsgatan på Långö. Detta förutsätter att ny detaljplan upprättas, att
överenskommelse kan ske med ägaren till Dragsö camping samt att två broar
byggs (delen Dragsö-Högaholm samt Högaholm-Långö). Totala brolängder
uppgår då till ca 200 m varav en bro måste medge passage för större båtar
(till exempel skärgårdstrafiken). Kostnaderna bedöms till totalt ca 16 mkr
exklusive plankostnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.28.312

§ 48
Svar på medborgarförslag om att bygg en gång- och cykelbro mellan
Hästö (Skanstorget) och Gullberna Park.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Magnus Petersson. Förslaget är att en gång- och cykelbro byggs
mellan Hästö och Gullberna Park.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 137
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Frågan om
rubricerade gång- och cykelbro har tidigare varit aktuell i samband med
detaljplanearbetet för exploatering av Gullberna Park, men reaktionerna från
de boende på Hästö var negativa och broförslaget togs då bort ur planen.
Därmed kräver förslaget om ny gc-bro en detaljplane- ändring.
Beträffande kostnader för bro och anslutande vägar bedöms kostnaden till ca
8 mkr, kostnader som ej ryms inom nuvarande budgetramar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 68
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Teniska nämnden
Akten

2006.639.510

§ 49
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari
2007, § 5 av Tanja Rebel. Förslaget är att man får tillbaka spårvagnarna eller
om detta ej är möjligt av ekonomiska skäl att man
kör med små miljövänliga bussar i en åtta runt staden. Vidare att de som
lämnar bilen vid stadens entré åker gratis med bussen. Skrivelsen innehåller
även förslag om gratis cyklar på prov och att fler gångstråk anläggs, till att
börja med på Borgmästaregatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 136
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att återinförande av
spårvagnar bedöms ej vara ekonomiskt möjligt för närvarande. Beträffande
minibussar i en ringled på Trossö pågår för närvarande en utredning och
eventuellt kan ett första steg vara att linje 1 körs runt Trossö 2009. Huruvida
en fortsättning med minibussar kan bli aktuellt får den pågående utredningen
visa och även frågan om dessa skall vara gratis.
Förslaget om lånecyklar (på prov) har tidigare prövats via turistbyrån. Bör
kunna prövas igen, men innan så sker bör utredas hur detta skall ske, på vilka
villkor och vilken förvaltning som skall ansvara för administration m m.
Även erfarenheter bör hämtas in från andra kommuner .
Beträffande förslag om flera gångstråk på Trossö så har under 2008
Borgmästaregatan och del av Ronnebygatan (delen N Smedjegatan Drottninggatan) stängts av respektive begränsats för biltrafik. Därutöver har
även del av Stortorget stängts av för biltrafik.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 69
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.459.512

§ 50
Svar på medborgarförslag: Planskilj tåg- och vägtrafik vid Bergåsa
station.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135 av Mattias Arvmyren. Förslaget är en sänkning av
järnvägsspåret vid Bergåsa tågstation för att därigenom ge utrymme för att få
plats med gång- och cykelbanor, busshållplatser och en rondell samt plats för
dubbla järnvägsspår om det anses behövas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 135
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en sänkning av
järnvägsspåret är tekniskt möjligt, men kostnaderna härför
bedöms i nuvarande ekonomiska läge ej vara genomförbart. Därtill kommer
kostnader för ombyggnad av tågstation, nya hållplatser, cykelbanor och
föreslagen cirkulationsplats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 70
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.605.866

§ 51
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondellen i
Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti
2008, § 93 av Jan Björkman. Förslaget är att göra en utsmyckning av
rondellen vid Rosenholm, gärna utformat av en konstnär.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 134
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att ansvarig väghållare
inklusive rondell är ej kommunen. Nämnden föreslår därför att förslaget
överlämnas till berörd väghållare, Vägverket för fortsatt handläggning, i
samråd med kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 71
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 52
Frågor
1. Christina Mattissons (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson med hänvisning till prognostiserade skatteintäkter utifrån SKL:s
prognos, om detta är ett ansvarsfullt sätt att leda kommunen.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
2. Patrik Hansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson om frågan kommer om skolinvesteringar och skolstrukturen i Tullen
och Wämö området att prövas av genomförandegruppen.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
3. Christina Mattissons (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson om kulturnämndens beslut att sänka stödet till studieförbunden
stämmer överens med vår budgetöverenskommelse för 2009.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
4. Patrik Hansson (S) frågar idrotts- och fritidsnämndens ordförande Camilla
Brunsberg (M) om ryktet är sant tycker Camilla Brunsberg då att det är en
tillfredsställande ordning av idrotts- och fritidsnämnden inte har någon
budget det första kvartalet 2009.
Camilla Brunnsberg (M) svarar.
_________
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Akten

2009.137.020

§ 53
Svar på interpellation om ofrivilliga timanställningar.
Interpellation den 13 februari 2009 till kommunstyrelsens ordförande KarlGösta Svenson från Christina Mattisson (S).
Karl-Gösta Svenson (M) har den 24 februari 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva Strömqvist (s)
__________
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Akten

2009.138.611

§ 54
Svar på interpellation om andelen förskollärare inom förskolan.
Interpellation den 13 februari 2009 till barn- och ungdomsnämndens Jan-Olof
Petersson från Patrik Hansson (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har den 25 februari 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva Strömqvist (s)
__________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 26 februari 2009, kl.13.30- 18.00

Beslutande

1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S) kl 13.30-17.00 §§ 22-51
Ali Hammad Abuisefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S) kl 13.30-17.10 §§ 22- del av 52
Gertie Olsson(S) kl 13.35-18.00
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Sune Johansson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Johan Elofsson (M) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margareta Rodin (FP) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
Anna Ekström (FP) kl 13.30-17.10 §§ 22- del av 52
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Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Sofia Bothorp (MP)
Marcel Abedini (MP)
Roger Poka (MP) kl 13.30-16.15 §§ 22- del av 35
Tommy Olsson (KD) kl 13.30-17.05 §§ 22- del av 52
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Richard Jomshof (SD) kl 13.30-16.55 §§ 22-43
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
Glenn Törnström (SD) kl 13.30-16.45 §§ 22-35
Per Henriksson (SD) kl 13.30-16.55 §§ 22-43
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.30 §§ 22- del av 35
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg- Karlsson (V)
Tjänstgörande

ersättare

Eva Öhman (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rosita Persson (S) kl 13.30-13.35, kl 17.00-18.00 §§ 52-54
Mikael Karlsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Claes-Urban Persson (S) 17.10-18.00 §§ 53-54
Emma B Henning (M)
Bengt Lindström (M) kl 13.30-17.55 §§ 22- del av 54
Birgitta Gamelius (M) kl 13.30-17.00 §§ 22-51
Lena Hjorth (FP) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Bo Löfgren (FP) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Ulla Berg (SD) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
José Espinoza (MP) kl 16.45-17.05 §§ 36- del av 52

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (S) kl 13.35-17.00
Claes- Urban Persson (S) kl 13.30-17.10
Ulla Ohlsson (S) kl 13.30-17.05
Birger Wernersson (S)
Mats Fagerlund (S)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.30-15.45 §§ 22- 32
José Espinoza (MP) kl 13.30-16.45
Peter Christensen (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
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Karl-Anders Holmqvist (C)
Pernilla Persson (C)
Ulf Hansson (V)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Rune Andersson (M) och Veronica Lathe (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
fredagen den 6 mars 2009, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 22-54
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Rune Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Veronica Lathe
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 6 mars 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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7

§ 22
Information av förtroendenämnden.
Ingrid Karlsson, Bertil Måbrink och Inez Svensson informerar om
förtroendenämndens verksamhet.
Förtroendenämnden arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga om det
uppstår problem i kontakten med hälso- och sjukvården eller tandvården.
Förtroendenämndens uppdrag är följande;
• Utreda problem som uppstått inom hälso- och sjukvård, som bedrivs
av landstinget eller av kommunen i länet. Folktandvården och privata
vårdgivare med offentlig finansiering omfattas också.
• Informera och svara på frågor,
• Förmedla kontakter mellan patient, vårdtagare, anhöriga och vården,
• Nämnden kan föreslå förbättringar utifrån de synpunkter som
lämnats, samt
• Nämnden utser stödpersoner till patienter som önskar sådan och
tvångsvårdas enligt lagarna om tvångsvård.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 23
Avsägelser av kommunala uppdrag
Maria Bergqvist (S) har i skrivelse daterad den 6 februari 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Martin Nilsson (S) har i skrivelse daterad den 13 februari 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 24
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Utbildningsnämnden
Ledamot Annalee Wittenby Bougarta (S) efter Maria Bergqvist.
Ledamot Stefan Andersson (S) efter Martin Nilsson.
Ersättare Jonas Sandström (S) efter Annalee Wittenby Bougarta.
_____
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Akterna

2009.124.007
2009.125.007
2009.108.700

§ 25
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av koncernbanken inom Karlskrona kommun.
2. Revisionen, granskning av lokalförsöjningsprocessen.
3. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2009.78.512
2009.109.623
2009.117.882
2009.164.823
2009.165.826

§ 26
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra Smedjegatan,
av Lars Bylander.
2. Medborgarförslag om att Sturköskolans upptagningsområde med rätt till
kostnadsfri skolskjuts utökas, av Jens- Olof Lindh.
3. Medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby, av
ordförande Rödeby Centern Bernt Runesson och ordförande för Rödeby
Centerkvinnor Eva Runesson.
4. Medborgarförslag om pulkabacke i Hässlegården, av Bengt Andrén.
5. Medborgarförslag om spontannäridrottsplats i Nättraby, av Kurt-Inge
Johnsson och Bertil Karlsson-Flood.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Akterna

2009.136.111
2009.137.020
2009.138.611

§ 27
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1. Interpellation till valnämndens ordförande Birgitta Gamelius (M) om att
införa mobila vallokaler, av Magnus Johansson (S).
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson (S)
om ofrivilliga timanställningar, av Christina Mattisson (S).
3. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om andelen förskollärare inom förskolan, av Patrik
Hansson (S)
________
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Kulturnämnden
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Akten

2006.326.880

§ 28
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek avrapporterade sitt uppdrag till
kommunstyrelsen 081002.
Styrgruppen har i skrivelse 080911 redovisat de uppdrag som gruppen haft
gällande:
• Lokalisering för nytt stadsbibliotek, där styrgruppen föreslår att nya
stadsbiblioteket lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ.
• Lokalprogram för detsamma med verksamhetskonsekvenser och
beräkning av investeringsutgift samt förändrad driftskostnad inkl
hyra
• Samordnat planeringen med kulturnämndens utarbetande av
biblioteksplan, samt
• Återkommit till kommunstyrelsen för inhämtande av direktiv om
fortsatt uppdrag och planering
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek har under arbetets gång skaffat sig goda
kunskaper om moderna bibliotek och gruppen har också bidragit till det
engagemang som väckts såväl i den kommunala organisationen som bland
allmänheten. Det är viktigt att ta tillvara denna kunskap och det engagemang
som finns i frågan och även åstadkomma en god beredskap för ett framtida
genomförande av ett nytt stadsbibliotek.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009 § 40 för egen
del beslutat.
1. att styrgruppen för nytt stadsbibliotek får i uppdrag att fördjupa det
redovisade lokalprogrammet,
2. att styrgruppen får i uppdrag att studera förutsättningarna för samverkan
med andra intressenter,
3. att styrgruppen till kommunstyrelsen redovisar sitt förnyade uppdrag i
mars 2010,
4. att ge kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att återkoma med
förslag på arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek,
redovisas i maj 2009,samt
5. att styrgruppen disponerar maximalt 400 tkr av de budgeterade medlen för
nytt stadsbibliotek.
Forts
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§ 28 forts
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att nytt stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ.
Yrkanden
Jan Lennartsson (M), Sofia Bothorp (MP), Åsa Gyberg Karlsson (V), Ingrid
Hermansson (C), Kent Lewén (FP), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Richard
Jomshof (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Lindbom (C), Maria Persson (C), Bo Löfgren (FP) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedini (MP) yttrar sig.
Magnus Larsson (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och yrkar
följande ändringsyrkande att utvecklingen av ett nytt stadsbibliotek sker i
anslutning till i dag befintlig plats, samt yrkar att kommunstyrelsen får i
uppdrag att tillse att en biblioteksplan är utarbetad och antagen innan
avgörande beslut kring stadsbibliotekets framtida utveckling tas.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall till Magnus Larssons tilläggsyrkande.
Karin Brunsberg (M) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Magnus
Larssons avslag och ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Magnus Larssons tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Reservationer
Mats Lindbom (C), Maria Persson (C), Magnus Larsson (C), Ingela
Abramsson (C), Jan Johansson (KD), Jörgen Johansson (C) och Bo Löfgren
(FP) reserverar sig i förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att nytt stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ, samt
forts
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§ 28 forts
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.

2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att en biblioteksplan är
utarbetad och antagen innan avgörande beslut kring stadsbibliotekets
framtida utveckling tas.
________
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Informationsenheten
Ekonomienheten
Akten

2009.86.103

§ 29
Byte av kommunens informationsskyltar
Karlskrona kommun har idag drygt 30 informationsskyltar på strategiska
platser runt om i kommunen. På skyltarna, som är av olika storlekar, finns
karta över kommunen och dess tätorter. På vissa av dem finns också
information om världsarvet, turistbyrån och större evenemang.
Kommunens nuvarande skyltar är från början av 1990-talet. Under årens
lopp har informationsmaterialet uppdaterats och bytts ut, medan själva
ställningarna har lappats och lagats. I några fall har skyltar helt fått tas bort
då de inte gått att reparera.
En snygg och enhetlig skyltning stärker den positiva bilden av Karlskrona
och är viktig för såväl besöksnäringen som näringslivet. Samtliga skyltar bör
därför bytas och vi bör också komplettera med skyltar på Verkö där många
resande kommer med färjan.
Informationsavdelningen har tillsammans med berörda verksamheter inom
kommunen gjort en grundlig genomgång av samtliga skyltar och dess
placering. Nytt kartmaterial, ny layout och offert från skyltleverantör har
tagits fram. Kostnaden för att byta samtliga skyltar och komplettera med
några beräknas till 1 800 000 kronor, varav 800 000 finns överflyttade från
2008-års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 50,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att de 800 000 kr som överförts från 2008-års investeringsbudget får tas i
anspråk,
2. att 1.000 000 kr får användas ur kommunstyrelsens investeringsreserv för
2009, samt
3. att investeringen finansieras genom en omprioritering av
kommunstyrelsens projektbudget för styr- och ledning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.1074.450

§ 30
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 131,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny
renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige
den 8 maj 2001 och är därför inte anpassad till nu gällande lagar och
förordningar. Ytterligare skäl för revideringen är att:
• Betalningsansvaret är ej specificerat
• Kravet på framkomlighet för hämtningsfordon är ej specificerat
Förändringar:
• Uttalat betalningsansvar för fastighetsägare
• Tydliga krav på framkomlighet för renhållningsfordon
• Specificerade bestämmelser för olika avfallsslag
• Ändrade bestämmelser för uppehåll
• Definitioner
• Sorteringsguide
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 51,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Landstinget Blekinge
Äldrenämnden
Handikappnämnden
Övriga Blekingekommuner

2009.6.106

§ 31
FoU-avtal 2009-2010 mellan Landstinget och Blekinges kommuner.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker äldrenämndens och
handikappnämndens framställan om att godkänna förslaget till nytt avtal med
landstinget Blekinge om FoU-verksamheten i länet.
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner löpte
ut vid årsskiftet och förslaget från äldrenämnden och handikappnämnden är
att ett avtal tecknas mellan perioden 2009-2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 52,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att beslut om tecknande om av FoU-avtal för perioden 2009-2010 för
Karlskrona kommuns räkning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Affärsverken
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2008.1061.370

§ 32
Elförsörjning Utklippan
Sjöfartsverket har innehavt el-koncession till ön Utklippan men har med
anledning av moderniseringen av fyrarna utmed Sveriges kuster inget behov
av el från det allmänna nätet. Sjöfartsverket har därför för avsikt att avbryta
el-förbindelsen till Utklippan.
Utklippan utgör en viktig ö ur turistsynpunkt och Karlskrona kommun bör ha
ett stort intresse av att el-matningen till ön fortsätter även efter att
Sjöfartsverkets ansvar har upphört.
Affärsverken Karlskrona AB som innehar områdeskoncessionen för Karlskronas
tätort föreslås teckna avtal med Sjöfartsverket om att överta gällande linjekoncession
för el-matningen till ön. Avtal tecknas då också med brukarna på ön gällande
framtida el-leveranser. Dessa avtal täcker Affärsverkens kostnader för driften av
anläggningen men ej för kommande reparationer eller utbyte av kabelförbandet.
Karlskrona kommun har ett intresse att stärka turistnäringen på ön och ett avtal
föreslås därför att tecknas för att säkerställa en fortvarighet i el-leveransen även efter
ett haveri eller skada på anläggningen av sådan omfattning som framgår nedan.
•

Affärsverken åtar sig att driva el-anläggningen på Utklippan i det skick och
med den belastning som gäller vid övertagandet.

•

Affärsverken AB åtar sig att reparera anläggningen upptill en årlig kostnad av
30 tkr exkl moms. Ej upparbetade kostnader under året ackumuleras ej.

•

Om fel uppstår på el-kabeln mellan Ungskär och Utklippan, vars
felavhjälpning överstiger denna kostnad, kommer parterna att dela kostnader
för reparationerna så att Affärsverken svarar för 30 % och Karlskrona
kommun för 70 % av kostnaderna.

•

Om turistsatsningen på Utklippan skulle medföra behov av utökad kapacitet,
förutsätter Affärsverken att brukare som begär utökningen står för de ökade
kostnaderna.

Kostnaden för en större reparation är svår att bedöma. Den maximala
kostnaden som kan uppstå är utbyte av hela kabeln vilket kostnadsberäknas
till 1,5 Mkr. Kommunens kostnad uppgår i ett sådant fall till 1,1 Mkr. Forts
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§ 32 forts
Elförsörjning Utklippan
Styrelsen för Affärsverken Karlskrona AB har givit VD i Affärsverken
behörighet teckna avtalet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 53,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att teckna överenskommelse med Affärsverken Karlskrona AB angående
elförsörjning till Utklippan enligt upprättad bilaga.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 februari 2009 21

Kruthusen företagsfastigheter AB
Ekonomienheten
Akten

2008.673.614

§ 33
Investeringstillstånd avseende om-och tillbyggnad av lokaler,
etapp 2, för huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola
Styrelsen för Kruthusen Företagsfastigheter AB har vid sitt sammanträde
9 januari 2009 behandlat och tillstyrkt rubricerade ärende.
Blekinge Tekniska Högskola har beslutat att lokalisera sitt huvudcampus till
Karlskrona och har därför behov av ytterligare lokalytor och ombyggnad av
befintliga lokaler.
Högskolebyggnaderna inom Campus Gräsvik ägs av Kruthusen
Företagsfastigheter AB som i sin tur har 20-årigt tomträttsavtal med
Karlskrona kommun avseende marken.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2008, § 96, om den pågående
investeringen etapp 1 på 215 Mkr, en nybyggnation belägen norr om
Biblioteksbyggnaden.
Den nu aktuella investeringen etapp 2 avser ombyggnader i östra och norra
flygeln, länken, biblioteksbyggnaden och nybyggnad av en entrébyggnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 54,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
om- och tillbyggnaden av lokalerna etapp 2 till Blekinge Tekniska Högskola
till ett belopp av 108.000.000 kr med villkor och principer för hyresavtal
enligt ovan och i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare
beslutat om, samt
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 108.000.000 kr.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Forts

26 februari 2009 22

§ 33 forts
Investeringstillstånd avseende om-och tillbyggnad av lokaler,
etapp 2, för huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola
Ann-Louise Trulsson (M), Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Mats Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
om-och tillbyggnaden av lokalerna etapp 2 till Blekinge Tekniska Högskola
till ett belopp av 108.000.000 kr med villkor och principer för hyresavtal
enligt ovan och i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare
beslutat om, samt
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 108.000.000 kr.
______
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ekonomienheten
Akten

2008.791.050

§ 34
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2008 redovisades en
undersökning om Karlskrona kommuns eventuella behov av att ingå någon
form av samarbete i försäkringsfrågor. Kommunstyrelsen beslutade då att ett
fullständigt underlag för medlemskap i Kommunassurans Syd skulle tas
fram samt att detta underlag skulle föreläggas kommunfullmäktige före
första halvårets utgång år 2009.
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har beslutat att erbjuda
Karlskrona kommun, liksom de övriga kommunerna i Blekinge, delägarskap
i bolaget.
Bolaget bildades 2005 av 30 skånska kommuner och har sedan dess utökats
så att man nu har 41 kommuner som delägare i Skåne, Småland, Halland
och Västra Götaland. Det är också dessa landskap samt Blekinge som är
definierade som bolagets verksamhetsområde. Orsaken till att bolaget
bildades var:
• att garantera delägarna ett försäkringsskydd. Vissa kommuner
befarade att man inte skulle få in anbud på försäkringar.
• att öka konkurrensen för att erhålla lägre premier
• att stimulera det skadeförebyggande arbetet
Syftet med bolaget är att erbjuda sina delägare och deras bolag
egendomsförsäkring (fastigheter, maskiner, inventarier), ansvarsförsäkring
samt förmögenhetsbrotts-försäkring. Genom delägarskapet är man
garanterad att få en försäkringsoffert. Betydelsen av detta är stor då
konkurrensen på försäkringsmarknaden för kommuner försämrats betydligt
under senare år. Villkoret för att bli delägare är att teckna aktier i bolaget
motsvarande 49 kronor per invånare samt att godkänna bolagsordning,
ägardirektiv och ägaravtal.
Ekonomicheferna i Blekinges kommuner har gemensamt undersökt
förutsättningarna för ett eventuellt delägarskap i bolaget och då bland annat
kunnat konstatera att bolaget har bidragit till lägre försäkringspremier för
delägarna. Exempelvis har försäkringsupphandlingar i Skåne under 2006
resulterat i betydligt lägre premie än tidigare. Bedömningen är att en
potential finns för premiesänkningar i en sådan omfattning att den
ränteförlust som uppkommer vid ett aktieköp mer än uppvägs. Forts
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§ 34 forts
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
De sammantagna fördelarna med att vara garanterad en konkurrenskraftig
försäkringsoffert och att ha tillgång till kvalificerad hjälp med det
förebyggande arbetet gör att ekonomicheferna ser positivt på ett delägarskap
i bolaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 54,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta erbjudandet om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
2. att godkänna upprättad ägardirektiv och upprättad bolagsordning för
bolaget
3. att godkänna upprättat aktieägaravtal mellan bolagets delägare
4. att betalningen för aktierna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
finansieras ur kommunfullmäktiges reserv för investeringar ur 2009 års
budget
5. att den ökade räntekostnaden finansieras ur befintligt anslag för
finansnetto
6. att kommunstyrelsens ordförande tecknar avtal med Kommunassurans
Syd Försäkrings AB.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Handikappnämnden
Tekniska nämnden
Akten

2008.1062.700

§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 22 januari 2009 att
återremittera rubricerade ärende.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har yttrande inhämtats från
tekniska förvaltningen, AB Karlskronahem resp Dagon Karlskrona AB om
möjligheten att uppföra ett LSS-boende med 12 platser på anvisad tomt i
Hässlegården med inflyttning senast 2009-09-30.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 73,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
Yrkanden
Kent Lewén (FP), Ann-Louise Trulsson (M), Marcel Abedini (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson meddelar att s-gruppen Yvonne Sandberg Fries (S),
Christina Mattisson (S), Patrik Enstedt (S), Veronica Lathe (S), Patrik
Hansson (S), Eva Strömqvist (S), Eva-Marie Malmgren (S), Jan-Anders
Lindfors (S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S), Ingrid Trossmark (S),
Percy Blom (S), Jeanette Pettersson (S), Magnus Johansson (S), Lars
Hildingsson (S), Ali Abu-Iseifan (S), Eva Öhman (S), Bo Andersson (S),
Mats Johansson (S), Anita Seaberg (S), Anders Persson (S), Per-Anders
Nygård (S), Oscar Dyberg (S), Gerthie Olsson (S), Roland Andréasson (S),
Ann-Charlotte Svensson (S), Mikael Karlsson (S), Rikard Jönsson (S), Sune
Johansson (S), och Eva-Britt Dahlström (S) inte kommer att delta i dagens
beslut och överlämna en skriftlig röstförklaring.
Tommy Olsson (KD) och Sofia Bothorp (MP) yttrar sig
Günter Dessin (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att Lars Hildingssons röstförklaring får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 2.
Reservationer
Günter Dessin (V) och Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.311.880

§ 36
Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
Centerpartiet har genom Mats Lindbom med flera inkommit med motion den
30 maj 2006 med yrkandet att kommunen tar upp samtal med Karlskronas
stadsförsamling för att utreda möjligheterna till användning av Tyska kyrkan
(Trefaldighetskyrkan) för biblioteksverksamhet och att möjligheterna att
utöka byggytan vid nuvarande stadsbiblioteket redovisas.
Den av kommunstyrelsens tillsatta politiska styrgruppen för projektet nytt
stadsbibliotek har 11 september 2008 i full enighet beslutat föreslå att ett nytt
stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med läge
Kungsplan som förstahandsalternativ. Detta beslut föregicks av en
omfattande process innefattande analys av alternativa platser och dialog med
allmänheten och berörda nämnder.
På uppdrag av styrgruppen gjordes fördjupande studier av förutsättningarna
att bygga om till befintligt bibliotek med beaktande av rådande restriktioner
utifrån byggnadsminneslagen och kulturminneslagen för omgivande
fastigheter Trefaldighetskyrkan och Nordenskjöldska gården. Så sent som
2008-10-08 beslutade Regeringsrätten att inte bevilja stadsförsamlingen
prövningstillstånd till ändring av kyrkobyggnaden enligt lagen om
kulturminnen. Även om det har varit möjligt att införliva
Trefaldighetskyrkan och/eller annan mark i bibliotekets omedelbara närhet så
hade en om- och tillbyggnad av befintligt bibliotek inneburit stora problem
med att skapa funktionella och rationella ytor för ett modernt bibliotek.
Behovet av bemanning hade ökat och fördyrat verksamheten kraftigt.
Med hänvisning till ovanstående är ej det aktuellt att ytterligare utreda och
planera för om- och tillbyggnad av befintligt bibliotek i enlighet motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 56,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Yrkanden
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till motionen.
Forts
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§ 36 forts
Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Mats Lindboms bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Mats Lindbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.359.312

§ 37
Svar på motion: Strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk år
2020
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2005 § 106,
av Günter Dessin (V) och Björn Gustavsson (MP). Motionärerna har
föreslagit att kommunen skall tillsätta en professionell utredning avseende
dagens cykling och potentialer för framtiden. Som underlag i arbetet nämns
två examensarbeten från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) avseende
cykling och cykelnätets standard, tillgänglighet, trygghet, säkerhet m m.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008 § 143,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningens
uppfattning är cykelvägnätet i stort sett väl utbyggt, vilket också framgår av
den nyligen upprättade Karlskronakartan där även kommunens cykelvägnät
är redovisat. Ytterligare utbyggnad och kompletteringar av så kallade
”felande länkar” sker årligen i den takt som tilldelade investeringsanslag
medger. Räkneutrustning har anskaffats för att kunna mäta cyklandets
omfattning och därmed skapa underlag för framtida prioriteringar.
Under 2009 kommer en översyn och förbättring av skyltningen av
cykelvägarna att ske.
Tekniska förvaltningens ambition är att under 2009 projektanställa en person
med uppdrag att utreda och lägga förslag till prioriterade åtgärder med
utgångspunkt från standard, tillgänglighet och säkerhet det vill säga i
huvudsak i enlighet med motionens innehåll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 57,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Günter Dessin (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kulturnämnden
Akten

2007.615.611

§ 38
Svar på motion om inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2007 §
172, av Günter Dessin (V). Motionären vill att inkomstrelaterade avgifter
införs på kulturskolan i Karlskrona.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 88 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de kom till samma slutsats
som tidigare, nämligen
• Att förslaget innebär mer administrativt arbete som belastar
verksamheten,
• Att det inte per automatik innebär att fler barn får tillgång till
verksamheten eftersom resurserna är begränsade,
• Att det krävs en utökad administrativ funktion för att behålla
nuvarande elevantal
I kulturskolan nuvarande budget finns inte utrymme för att sänka avgifterna för
vare sig terminsundervisning eller för att hyra instrument.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 58,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Günter Dessin (V) yrkar bifall till motionen.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Günter Dessin bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Günter Dessin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
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Tekniska nämnden
Akten

2007.214.315

§ 39
Svar på motion angående anläggning av rastplats
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007 § 56, av
Alf Stålborg (SD). Motionären vill att en ny rastplats anläggs nedanför
pestkyrkogården och Tyska Bryggaregården.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 147
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har tidigare haft
ambitionen att anlägga en rastplats på föreslagen plats men har hittills ej
kunnat prioritera detta projekt före andra angelägna investeringsprojekt, men
att förslaget prövas mot andra angelägna investeringar i samband med budget
2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 59,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att motionen anses besvarad, samt
2. att förslaget prövas mot andra angelägna investeringsprojekt i samband
med 2010 års budgetarbete.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.58.823

§ 40
Svar på motion om iordningställande av gångvägar Saltö och Dragsö
samt elbelysning.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007 § 56, av
Alf Stålborg (SD). Motionären har föreslagit en renovering och
komplettering av gång- och motionsstigarna på Saltö och Dragsö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 146
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anläggande av ny
gång- och cykelväg Saltö Torg- Dragsö är utförd.
Beträffande upprustning av gångstigarna enligt motionen avser tekniska
förvaltningen se över nuvarande standard. Cirkulationsplats på Saltö är
planerad och ingår i investeringsförslag för 2009.
Större arbeten inklusive föreslagen elbelysning ryms ej inom nuvarande
budgetramar och får därmed behandlas i kommande budgetarbete och då
prövas mot andra angelägna projekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 60,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.120.512

§ 41
Svar på motion angående trafiksituationen i Strömsbergs samhälle
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Glenn Törnström (SD). Motionären vill att en gångbana och ett
övergångsställe byggs i Strömsbergs samhälle samt att hastigheten begränsas
till 30 km/tim vid Strömsbergs skola.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 145
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att väghållare för
aktuell väg (väg 729) är Vägverket. Tekniska förvaltningen har därför
hemställt om Vägverkets yttrande avseende de i motionen föreslagna
åtgärderna. Av Vägverkets yttrande framgår att den begärda
hastighetssänkningen till 30 km/tim infördes våren 2007, att begäran om
övergångsställe avslås och att utbyggnad av gångbana ej kan prioriteras .
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 61,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.309.510

§ 42
Svar på motion angående trafikmiljön i Rödeby tätort.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006 § 79, av
Lennart Hansson (C). Motionären vill att trafiksituationen i Rödeby tätort
utreds med syfte att såväl höja trafiksäkerheten som att minska trafikens
miljöbelastning, att gång- och cykelvägar anläggs för att säkra framförallt
skolbarnens väg till och från skolan, samt att en estetiskt attraktiv trafikmiljö
utformas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 144
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att väghållningen inom
Rödeby tätort är uppdelad på flera väghållare. Vägverket och kommunen
svarar för de större vägarna samt kommunen även för de vägar som formellt
tillhör den så kallade ”vilande Rödeby vägföreningen”. En pågående
förrättning avser att aktivera vägföreningen och återföra väghållningen till
vägföreningen samtidigt som denna ombildas i enlighet med nyare
lagstiftning. Det samlade sektorsansvaret för planeringen inom Rödeby
samhälle anser tekniska förvaltningen åligger Vägverket.
Tekniska förvaltningen har hemställt om Vägverkets synpunkter på ärendet.
Vägverket har den 18 september 2008 avgett yttrande.
Kommunens insatser under perioden med kommunalt underhåll har varit
normalt beläggningsunderhåll inom tilldelade budgetramar. Därutöver har
Mörtövägen förbättrats för ca 1,0 mkr. I kommunens budgetplan 2009-2011
föreslås 1,0 mkr år 2010 för utökad gång- och cykelväg längs Stationsvägen.
Ytterligare åtgärder inom Rödeby samhälle bör anstå tills
vägföreningsbildningen är klar och planeringen kan då lämpligen ske i
samverkan mellan vägverk, kommun och vägförening.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 62,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.97.512

§ 43
Svar på medborgarförslag: Ta bort ena gångbanan på bron över
Lyckebyån vid fallet, nya övergångsställen och inför 30 km/tim.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars
2007, § 31 av Carl Carlsson. Förslaget är att ta bort den smala gångbanan på
ena sidan av bron över Lyckebyån vid fallet. Lägg ett nytt övergångsställe läggs
på vardera sidan av bron och att 30 km/tim införes att gälla på sträckan
Kronotorp – ÖB.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 144
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget om
borttagande av ena gångbanan är ej möjligt då brons konstruktion ej medger
kontinuerlig trafik på nuvarande gångbaneyta. En breddning enligt förslaget
leder istället till ökad hastighet och motverkar också den styreffekt avseende
genomfartstrafik som anges i förslaget.
Beträffande nya övergångsställen kräver dessa också fysiska åtgärder som
förhindrar högre hastighet än 30 km/tim t ex vägbulor. Detta är dock ej
möjligt då sträckan trafikeras av bussar (så kallade busskuddar är här ej
heller lämpligt).
Nuvarande policy avseende 30 km/tim innebär att 30 km/tim endast medges
framför skolor och daghem vilket ej är fallet beträffande förslag om 30
km/tim på vägsträckan Kronotorp – ÖB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 63,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Bo Löfgren (FP) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.485.312

§ 44
Svar på medborgarförslag om cykelväg Rödeby-Telenor Arena
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Filip Issal. Förslaget är att det anläggs en cykelväg från
Rödeby till Telenor Arena Rosenholm, samt att cyklister skiljs från
biltrafiken genom anläggandet av cykelväg från Backabo till Telenor Arena
Rosenholm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 141
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget
Beträffande cykelväg delen Rödeby – Torskors är denna cykelväg sedan
tidigare klar, dels längs Vägverkets vägnät men även på det kommunala
vägnätet fram till Torskors samhälle. Under 2009 beräknas delen Torskors
samhälle – Backabo kunna byggas, med hjälp av statsbidrag, framtill
befintlig cykelväg längs Rosenholmsvägen (fram till Lingonvägen).
Kvarstående del fram till Telenor Arena Rosenholm ingår ej i det
kommunala vägnätet utan ingår i Rosenholmsområdet. Längs denna
vägsträcka är trafiken tillåten endast för behörig trafik, varför det kan anses
vara tillräckligt att cykla i blandtrafik. En eventuell cykelväg längs denna
sträcka beslutas av intressenterna inom Rosenholmsområdet det vill säga
Arenabolaget med flera.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden

2007.467.312

§ 45
Svar på medborgarförslag om att bygga cykelväg på gamla banvallen
mellan Jämjö och Brömsebro.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Roland Andersson. Förslaget är att en cykelväg
iordningställes på den gamla banvallen mellan Jämjö och Brömsebro.
Förslaget motiveras ur trafiksäkerhets, kulturhistoriska och turistiska
synpunkter.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 140
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget berör ej
kommunen som väghållare utan är i första hand en åtgärd som ligger inom
vägverkets ansvarsområde. Tekniska förvaltningen har därför hemställt om
vägverkets synpunkter på förslaget.
Vägverket har yttrat sig i skrivelse daterad den 21 oktober 2008. Av yttrandet
framgår att vägverket planerar bygga om E22 till så kallad 2+1-väg med
mittvajer under 2009 och i samband därmed upprusta banvallen mellan
Fågelmara och Brömsebro för att möjliggöra cykling på denna sträcka.
På sträckan Jämjö – Fågelmara finns Gamla Landsvägen (länsväg 746) som
parallellväg till E22 som bedöms vara lämplig som cykelväg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 65,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.511.512

§ 46
Svar på medborgarförslag och skrivelse angående trafiksituationen på
Norra Smedjegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober
2006, § 151 av Lars Bylander. Förslaget är att man genomför åtgärder för att
minska trafiken och dämpa hastigheten på Norra Smedjegatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 139
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man i samråd med
NTF, byggt om korsningen N Smedjegatan- Ö Köpmansgatan.
Ombyggnaden innebar upphöjning och plattläggning av hela korsningen.
Hastighetsmätningar före och efter ombyggnaden visar att medelhastigheten
har sänkts från ca 30 km/tim till 22 km/tim.
Fortsatt uppföljning av trafiken längs gatan kommer att ske och eventuella
ytterligare åtgärder beror på.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 66,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden

2007.486.312

§ 47
Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro mellan Dragsö
och Långö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Filip Issal. Förslaget är att det anläggs en cykel- och gångväg
med bro från Dragsö till Långö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 138
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget innebär att
en gång- och cykelväg byggs över Dragsö camping via Högaholm till
Ingenjörsgatan på Långö. Detta förutsätter att ny detaljplan upprättas, att
överenskommelse kan ske med ägaren till Dragsö camping samt att två broar
byggs (delen Dragsö-Högaholm samt Högaholm-Långö). Totala brolängder
uppgår då till ca 200 m varav en bro måste medge passage för större båtar
(till exempel skärgårdstrafiken). Kostnaderna bedöms till totalt ca 16 mkr
exklusive plankostnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.28.312

§ 48
Svar på medborgarförslag om att bygg en gång- och cykelbro mellan
Hästö (Skanstorget) och Gullberna Park.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Magnus Petersson. Förslaget är att en gång- och cykelbro byggs
mellan Hästö och Gullberna Park.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 137
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Frågan om
rubricerade gång- och cykelbro har tidigare varit aktuell i samband med
detaljplanearbetet för exploatering av Gullberna Park, men reaktionerna från
de boende på Hästö var negativa och broförslaget togs då bort ur planen.
Därmed kräver förslaget om ny gc-bro en detaljplane- ändring.
Beträffande kostnader för bro och anslutande vägar bedöms kostnaden till ca
8 mkr, kostnader som ej ryms inom nuvarande budgetramar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 68
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Teniska nämnden
Akten

2006.639.510

§ 49
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari
2007, § 5 av Tanja Rebel. Förslaget är att man får tillbaka spårvagnarna eller
om detta ej är möjligt av ekonomiska skäl att man
kör med små miljövänliga bussar i en åtta runt staden. Vidare att de som
lämnar bilen vid stadens entré åker gratis med bussen. Skrivelsen innehåller
även förslag om gratis cyklar på prov och att fler gångstråk anläggs, till att
börja med på Borgmästaregatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 136
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att återinförande av
spårvagnar bedöms ej vara ekonomiskt möjligt för närvarande. Beträffande
minibussar i en ringled på Trossö pågår för närvarande en utredning och
eventuellt kan ett första steg vara att linje 1 körs runt Trossö 2009. Huruvida
en fortsättning med minibussar kan bli aktuellt får den pågående utredningen
visa och även frågan om dessa skall vara gratis.
Förslaget om lånecyklar (på prov) har tidigare prövats via turistbyrån. Bör
kunna prövas igen, men innan så sker bör utredas hur detta skall ske, på vilka
villkor och vilken förvaltning som skall ansvara för administration m m.
Även erfarenheter bör hämtas in från andra kommuner .
Beträffande förslag om flera gångstråk på Trossö så har under 2008
Borgmästaregatan och del av Ronnebygatan (delen N Smedjegatan Drottninggatan) stängts av respektive begränsats för biltrafik. Därutöver har
även del av Stortorget stängts av för biltrafik.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 69
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.459.512

§ 50
Svar på medborgarförslag: Planskilj tåg- och vägtrafik vid Bergåsa
station.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135 av Mattias Arvmyren. Förslaget är en sänkning av
järnvägsspåret vid Bergåsa tågstation för att därigenom ge utrymme för att få
plats med gång- och cykelbanor, busshållplatser och en rondell samt plats för
dubbla järnvägsspår om det anses behövas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 135
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en sänkning av
järnvägsspåret är tekniskt möjligt, men kostnaderna härför
bedöms i nuvarande ekonomiska läge ej vara genomförbart. Därtill kommer
kostnader för ombyggnad av tågstation, nya hållplatser, cykelbanor och
föreslagen cirkulationsplats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 70
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.605.866

§ 51
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondellen i
Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti
2008, § 93 av Jan Björkman. Förslaget är att göra en utsmyckning av
rondellen vid Rosenholm, gärna utformat av en konstnär.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 134
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att ansvarig väghållare
inklusive rondell är ej kommunen. Nämnden föreslår därför att förslaget
överlämnas till berörd väghållare, Vägverket för fortsatt handläggning, i
samråd med kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 71
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 52
Frågor
1. Christina Mattissons (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson med hänvisning till prognostiserade skatteintäkter utifrån SKL:s
prognos, om detta är ett ansvarsfullt sätt att leda kommunen.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
2. Patrik Hansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson om frågan kommer om skolinvesteringar och skolstrukturen i Tullen
och Wämö området att prövas av genomförandegruppen.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
3. Christina Mattissons (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson om kulturnämndens beslut att sänka stödet till studieförbunden
stämmer överens med vår budgetöverenskommelse för 2009.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
4. Patrik Hansson (S) frågar idrotts- och fritidsnämndens ordförande Camilla
Brunsberg (M) om ryktet är sant tycker Camilla Brunsberg då att det är en
tillfredsställande ordning av idrotts- och fritidsnämnden inte har någon
budget det första kvartalet 2009.
Camilla Brunnsberg (M) svarar.
_________
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Akten

2009.137.020

§ 53
Svar på interpellation om ofrivilliga timanställningar.
Interpellation den 13 februari 2009 till kommunstyrelsens ordförande KarlGösta Svenson från Christina Mattisson (S).
Karl-Gösta Svenson (M) har den 24 februari 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva Strömqvist (s)
__________
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Akten

2009.138.611

§ 54
Svar på interpellation om andelen förskollärare inom förskolan.
Interpellation den 13 februari 2009 till barn- och ungdomsnämndens Jan-Olof
Petersson från Patrik Hansson (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har den 25 februari 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva Strömqvist (s)
__________

26 mars 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2009.
§ 55 Avsägelser
§ 56

Kommunala val.

§ 57

Anmälningsärenden.

§ 58

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 59

Inkommen interpellation.

§ 60

Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern.

§ 61

Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet för gymnasiesärskola och särvux.

§ 62

Förvärv av fastigheten MO 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona kommun.

§ 63

Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun.

§ 64

Ändring av revers mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona Moderbolag.

§ 65

Nya bestämmelser för använande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA).

§ 66

Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk.

§ 67

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag.

§ 68

Svar på motion om kommunal förskola på Verkö.

§ 69

Svar på motion om satsning på fler skolor och förskolor med Grön flagg.

§ 70

Svar på motion om lönesättning för högre chefer.

§ 71

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.

§ 72

Svar på medborgarförslag om att bygga cykel- och gångbroar mellan Karlskronas öar.

§ 73

Svar på medborgarförslag om att bredda Spårgatan, delen Norra Smedjegatan
-Arvid Nilssonsgatan, eller inför parkeringsförbud på sträckan.

§ 74

Svar på medborgarförslag om mötesplatser utomhus med aktiviteter för äldre invånare.

§ 75

Svar på medborgarförslag om att ta bort biltrafiken runt Hoglands Park, dubbelrikta
för busstrafiken på Landbrogatan och gör gågata längs N Kungsgatan.

§ 76

Svar på interpellation om att införa mobila vallokaler

26 mars 2009

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 26 mars 2009, kl.14.00- 16.10

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Ingrid Trossmark (S) 14.00-16.05 §§ 55-del av 76
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Hammad Abuisefan (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Sune Johansson (S) 14.00-16.05 §§ 55-del av 76
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ljungberg (M)
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margareta Rodin (FP) kl 14.00-15.30 §§ 55-67
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C) kl 14.40-16.10 §§ 66-76
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
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Ingrid Hermansson (C)
Sofia Bothorp (MP) kl 15.45-16.10 §§ 71-76
Marcel Abedini (MP) KL 14.00-15.55 §§ 55-del av 76
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD) 14.00-16.05 §§ 55-del av 76
Alf Stålborg (SD)
Glenn Törnström (SD) kl 14.00-15.55 §§ 55-del av 76
Per Henriksson (SD)
Kurt Pettersson (SD) kl 14.00-15.55 §§ 55-del av 76
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (S)
Rosita Persson (S)
Birger Wernersson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rikard Jönsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Walla Carlsson (S)
Eva Öhman (S)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M)
Bo Löfgren (FP)
Lena Hjorth (FP)
Nicole Carlbäck (FP) kl 15.30-16.10 §§ 68-76
Pernilla Persson (C) kl 14.00-14.40 §§ 55-65
Ulla Berg (SD)
Inger Åkesson (KD)
José Espinoza (MP) 14.00-15.55 §§ 55-del av 76
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (M)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Roland Löfvenberg (M)
Nicole Carlbäck (FP) kl 14.00-15.30
Karl-Anders Holmqvist (C)
Pernilla Persson (C)
Camilla Persson (V)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

3

26 mars 2009

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Jan-Anders Lindfors (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 2 april 2009, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 55-76
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Göran Forss

Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Anders Lindfors

4

26 mars 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 2 april 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 55
Avsägelser av kommunala uppdrag
Ann-Louise Rosell (S) har i skrivelse daterad den 6 mars 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Peter Graucob (M) har i skrivelse daterad den 18 mars 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Lena Hjorth (FP) har i skrivelse daterad den 20 mars 2009 avsagt sig
uppdraget som 1:e vice ordförande i handikappnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 56
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ombud ekonomichef Mats Svensson
Ersättare ombud Kent Lewén (FP)
_____
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Akterna
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2009.200.007
2009.171.701

§ 57
Anmälningsärende.
1. Revisionen, uppföljning av tidigare granskningar.
2. Vårdförbundet, granskning av handkassor och uppföljning av granskningar.
3. Vårdförbundet, granskning avseende hantering av privata medel.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

9

2009.229.024
2009.254.141
2009.255.821

§ 58
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om att sänka ersättningarna till förtroendevalda i
Karlskrona kommun när kommunen går med underskott, av Filip Issal.
2. Motion om KarlskronaPasset- ditt frikort till Karlskrona, av Patrik
Hansson (S).
3. Motion om borttagande av räcke i Telenor Arena, av Patrik Hansson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Aktern

10

2009.259.014

§ 59
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1. Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson (KD) om framtida
utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och planerad ny
trafikplats Lösen, av Bo Löfgren (FP).
________

26 mars 2009

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

11

2009.155.042

§ 60
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 mars 2009
lämnat yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut
för år 2008.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 93, för
egen del beslutat
1. att godkänna bokslutet för år 2008 och överlämna detta till kommunens
revisorer, samt
2. att beslut om överföring av investeringsmedel tas av kommunstyrelsen
först efter bokslutsberedningen den 24:e och 25:e mars 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 93,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn – och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 1,7 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Av den positiva avvikelsen om 1,7 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
barn- och ungdomsnämnden.
Handikappnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse från budget med -3,4
mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med -3,4 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
handkappnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition
Den positiva avvikelsen med 0,3 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
idrotts- och fritidsnämnden.
Forts

26 mars 2009
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§ 60 forts
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern.
Kulturnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,1 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen om 0,1 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
kulturnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten exkl bostadsanpassningsbidrag en
positiv avvikelse om 0,4 mkr.
För bostadsanpassningsbidrag redovisas en negativ avvikelse om -0,1 mkr.
Eftersom kostnaderna för detta bidrag endast till mindre del kan påverkas,
omfattas detta anslag inte av principerna för överföring av över- eller
underskott.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 0,4 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
miljö- och byggnadsnämnden.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag om -0,1 mkr föreslås
täckas av kommunkassan i sin helhet.
Socialnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten individ och familjeomsorg exkl
socialbidrag en negativ avvikelse om -8,2 mkr.
För socialbidrag redovisas en negativ avvikelse om –6,5 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg om
-8,2 mkr balanseras i ny räkning hos socialnämnden.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -6,5 mkr föreslås täckas av
kommunkassan.
Tekniska nämnden
Sammantaget redovisar tekniska nämnden en negativ avvikelse mot budget
med -0,1 mkr
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar sammantaget en
negativ avvikelse om –0,6 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen om -0,6 mkr för tekniska nämnden skattefinansierad
verksamhet föreslås balanseras i ny räckning hos tekniska nämnden.
Forts

26 mars 2009
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§ 60 forts
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett positivt
resultatutfall om 0,5 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Det positiva utfallet med 0,5 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
tekniska nämnden.
Utbildningsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 1,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen skall balanseras i ny räkning hos
utbildningsnämnden.
Äldrenämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 3,1 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen föreslås balanseras i ny räkning hos äldrenämnden.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt vissa nämnder
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsförvaltningen
jämte dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre
nämnder utvisar positiva avvikelser från budgeten med totalt 7,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 7,2 mkr föreslås återföras till kommunkassan i
sin helhet.
Karl-Gösta Svenson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

14

2008.597.617

§ 61
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 juni 2008 § 62
hemställt åt kommunstyrelsen att besluta att överföra huvudmannaskapet för
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxenutbildning från Barn
och ungdomsnämnden till utbildningsnämnden med full verkan från och med
1 januari 2009, att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen, under hösten 2008 förbereder denna övergång,
samt att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra
erforderliga ramjusteringar.
Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens allmänna utskott den 5
augusti 2008 § 57 för att invänta utbildningsnämndens beslut, samt att
ärendet skulle kompletteras med hur dialogen har förts med berörda
föräldrar.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 15 oktober 2008 § 60,
beslutat att ställa sig positiv till förslaget att flytta den organisatoriska
tillhörigheten för gymnasiesärskolan och särvux till utbildningsnämndens
ansvarsområde.
Förvaltningschef Bodil Karsvall och förvaltningschef Göran Palmér har i
skrivelse daterad 2 februari 2009 redogjort för hur dialogen har förts med
berörda föräldrar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 94,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och
särskolans vuxenutbildning från barn och ungdomsnämnden till
utbildningsnämnden med full verkan från och med 1 januari 2009,
2. att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen, förbereder denna övergång, samt
3. att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enlighet med ovan.

26 mars 2009
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§ 61 forts
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar att ärendet återremitteras för
att anställningsförhållandena utreds för personalen.
Bo Löfgren (FP) och Jan-Olof Peterson (FP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
_____
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Äldrenämnden
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2009.150.252

§ 62
Förvärv av fastigheten Mo 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona
kommun.
Mogården är belägen centralt i Rödeby, kartbilaga 1. Landstinget Blekinge
äger fastigheten, men kommunen hyr den av landstinget som vårdbyggnad
för äldrenämndens del
Fastigheten är på 8411 kvm och byggnaden innehåller 4692 kvm vari ingår
bottenplan med 2346 kvm. Befintligt särskilt boende innehåller 37 platser i
form av enkelrum. Årshyran är f.n. 3,7 mkr.
Kommunen har intresse av att på sikt utveckla äldreboendet i Rödeby, men
någon annan lämplig lokalisering är svår att finna i och runt Rödeby.
Landstinget har inget större behov av att ha fastigheten kvar i sin ägo då det
är kommunen som hyr och är huvudman för äldrevården. Mark och
exploatering har med anledning härav förhandlat med landstinget om ett
förvärv av fastigheten. Parterna har enats om en köpeskilling om 6,0 mkr,
vilket är det bokförda värdet.
Fastigheten är förbunden med den närliggande vårdcentralen via en
gångkulvert och landstinget önskar disponera några mindre ytor för terapi,
arbetsträning etc. i souterrängvåningen hyresfritt i 10 år. Detta påverkar inte
kommunens verksamhet, tvärtom.
Fastighetsavdelningen har sammanställt bilagda ekonomiska analys
beträffande köp av Mogården, bilaga 2. I korthet framgår det av analysen att
kommunen gör en besparing vid ett förvärv med ca 1,1 mkr/år och en
köpeskilling på 6,0 mkr. Vid en om- och tillbyggnad av Mogården är det
kostnadsneutralt med en nybyggnad. Avsikten är under rådande ekonomiska
omständigheter driva verksamheten med nuvarande standard under
ytterligare 5-6 år.
Landstingsfullmäktige behandlar försäljningen vid sitt sammanträde i maj
varför tillträde är satt till den 30 juni 2009. Landstingsstyrelsen tillstyrkte
försäljningen vid sitt sammanträde 2009-02-06. I övrigt sker förvärvet på
sedvanliga villkor.
Forts
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§ 62 forts
Förvärv av fastigheten Mo 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona
kommun.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 6 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förvärva fastigheten Mo 1:47 för 6 000 000 kronor av Landstinget
Blekinge samt
2. att köpet finansieras dels genom i anspråkstagande av
kommunfullmäktiges investeringsreserv med 4 400 000 kronor dels genom
nyupplåning av resterande 1 600 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2009.151.252

§ 63
Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun.
Landstinget Blekinge äger fastigheten Blåvingen 1, tidigare Habiliteringen,
uppe i Bergåsa.
Landstingets verksamhet i fastigheten är numera flyttad och den behövs ej
längre för någon av deras verksamheter. Fastigheten är välbelägen i Bergåsa
intill idrottsplatsen och det område som är påtänkt som ett
utvecklingsområde i nordöstra Bergåsa.
Tomten är på 3551 kvm och är i gällande detaljplan avsedd för allmänt
ändamål, A-område. Huvudbyggnaden är ursprungligen uppförd 1952 samt
ombyggd 1982 för verksamhetsanpassning till omsorgsverksamheten.
Lägenhetsytan är ca 1680 kvm. Fastigheten är taxerad som specialenhet,
vårdbyggnad och därmed undantagen fastighetsskatt.
Handikappnämnden/förvaltningen har stort behov av att etablera ny
korttidsverksamhet med de krav som verksamheten ställer på kombinationen
av fritidsutrymme både inom- och utomhus, övernattningsmöjligheter etc.
Handikapps syn på ett nytt korttidsboende berörande ett köp av Blåvingen 1
framgår av bilagda skrivelse. De menar att läget och tomten är perfekt ur
deras synpunkt och att de vid en nybyggnation kan lämna fyra villor de har
verksamhet i dag. Deras skrivning talar för sig själv om deras behov och det
angelägna att förvärva fastigheten ur deras synpunkt.
Utöver ovanstående kan påpekas fastighetens strategiska läge vid en
utveckling av det i ÖPL´n utpekade utvecklingsområdet för nya bostäder i
Västra Mark, norr om Blåvingen 1. Fastigheten är en nyckelfastighet vad
gäller åtkomst av utvecklingsområdet och tillräckligt stor för att utveckla för
annat ändamål eller i kombination med en nybyggnad för handikapps behov
och övrig exploatering. Bara ur den aspekten borde den ingå i kommunens
markreserv.
Mark och exploatering har förhandlat med landstinget om ett förvärv av
Blåvingen 1 och parterna har enats om en köpeskilling om 1,5 miljoner.
Landstingsfullmäktige behandlar försäljningen vid sitt sammanträde i maj
varför tillträde är satt till den 30 juni 2009. Landstingsstyrelsen tillstyrkte
försäljningen vid sitt sammanträde 16 februari 2009. I övrigt sker förvärvet
på sedvanliga villkor.
Forts
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§ 63 forts
Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 17 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 96,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att föreslå kommunfullmäktige att för 1.500.000 kronor förvärva
fastigheten Blåvingen 1 av Landstinget Blekinge samt
2. att föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiera förvärvet av
fastigheten genom att ianspråkta 1.500.000 kr av investeringsreserven.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2009.154.107

§ 64
Ändring av revers mellan Karlskrona Kommun och AB
Karlskrona Moderbolag
AB Karlskrona Moderbolag bildades 1996 och köpte aktierna i
dotterbolagen för 120 mkr av kommunen. Moderbolaget lånade 120 mkr av
Karlskrona kommun för förvärvet. Lånerevers som upprättades har en löptid
på 20 år och gäller tom oktober 2016. Räntan är 11,9% vilket var en
marknadsmässig ränta när lånet togs. Räntan för lånet uppgår till 14,3 mkr
per år (11,9% x 120 mkr). Räntekostnaden i Moderbolaget täcks av att
dotterbolagen lämnar koncernbidrag till Moderbolaget.
Ändrad lagstiftning
I december 2008 beslöts att ändra skattelagstiftningen med verkan från den
1 januari 2009. Ändringen innebär att räntekostnader som avser lån som
tagits för att köpa aktier eller andra ägarandelar inte är skattemässigt
avdragsgill. Syftet med ändringen i lagstiftningen är att stoppa skatteflykt
där räntetransaktioner görs mellan svenska och utländska bolag som har som
syfte att minska bolagets skattekostnad i Sverige. Lagändringen är utformad
så att räntekostnaden hos ett skattepliktigt bolag inte är avdragsgill under
förutsättning att:
1. motsvarande ränteintäkt inte beskattas eftersom mottagaren av
ränteintäkten inte är skyldig att betala skatt och
2. räntekostnaden avser lån i samband med förvärv av aktier (eller andra
ägarandelar).
Aktiebolag är skattskyldigt till inkomstskatt vilket inte kommuner är. Detta
innebär att ändringen av lagstiftningen gäller för lån mellan kommun och
Moderbolag om lånet avser förvärv av aktier. I Karlskronas fall är räntan på
14,3 mkr inte skattemässigt avdragsgill i Moderbolaget.
Ett undantag för ändringen i lagstiftningen är om överlåtelsen av aktierna
motiveras av affärsmässiga skäl. Möjligheten till att Moderbolaget skulle
kunna hävda affärsmässiga skäl bedöms vara små. Den bedömningen görs
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) generellt för kommunernas
skäl till koncernbildning. Öhrlings Price Waterhouse Coopers (ÖPWC) har
gjort sin bedömning utifrån det fullmäktige beslut som avser bildandet av
Forts
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§ 64 forts
Ändring av revers mellan Karlskrona Kommun och AB
Karlskrona Moderbolag
bolagskoncernen i Karlskrona. ÖPWC bedömer också möjligheten till att
hävda affärsmässiga skäl till koncernbildningen som liten.
1. Oförändrad revers
Om man låter reversen vara oförändrad och dotterbolagen lämnar
koncernbidrag motsvarande räntekostnaden innebär det en skattekostnad för
Moderbolaget om 3,8 mkr per år (helårseffekt) (26,3% x 14,3 mkr).
Om man låter reversen vara oförändrad och dotterbolagen inte lämnar
koncernbidrag innebär det att Moderbolaget kommer att ha ett underskott på
14,3 mkr/år. Moderbolagets utdelningsbara medel (fritt eget kapital)
minskar då med 14,3 mkr/år. Möjligheten att ta utdelning från Moderbolaget
utan skattekonsekvenser minskar då med 14,3 mkr/år.
2. Växla internt lån till externt lån
SKL rekommenderar att man löser befintligt lån mellan kommunen och
moderbolaget och att moderbolaget tar ett nytt lån externt (dvs lånar upp
själv på finansmarknaden). Återbetalningen av lånet använder kommunen
till amortering och minskar därmed sin räntekostnad. Tanken är att den lägre
räntekostnaden ersätter den uteblivna ränteintäkten. För Karlskronas del
skulle ett sådant förfarande innebära att kommunen får en lägre räntekostnad
med ca 5 mkr (vid ränta om 4%). Den uteblivna ränteintäkten uppgår till
14,3 mkr. Kommunen skulle således försämra sitt resultat med ca 9 mkr/år
eftersom räntan på reversen är högre än dagens ränteläge. Utdelningen från
Moderbolaget kan höjas med 9 mkr/år för att kompensera
resultatförsämringen. Tom år 2011 kan utdelningen göras utan skatteeffekt.
3. Växla internt lån till externt samt ränteskillnadsersättning
Den befintliga reversen löper till oktober 2016. Kommunen och
moderbolaget skulle kunna avtala att moderbolaget ska betala
ränteskillnadsersättning till kommunen för den tid som återstår av reversen.
Ränteskillnaden är då skillnaden mellan 11,9% i reversen och kommunens
räntekostnad. Kommunen kompenseras då för skillnaden på 9 mkr/år om
moderbolaget lägger om lånet externt. Kommunen får då
ränteskillnadsersättningen som en engångspost för återstående tid av
reversen. Ränteskillnadsersättning uppgår till ca 63 mkr (9 mkr/år * 7 år).
Moderbolaget skulle då betala 183 mkr för lösen av reversen om 120 mkr.
Kommunen amorterar då 183 mkr och får ytterligare ca 2 mkr i lägre
räntekostnad.
Kommunen får (per år):
• 9 mkr i ränteskillnadsersättning

•
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7 mkr i lägre räntekostnad om amortering görs med 183 mkr
(183x4%)
Forts
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§ 64 forts
Ändring av revers mellan Karlskrona Kommun och AB
Karlskrona Moderbolag
Moderbolaget betalar förutom de 9 mkr/år till kommunen även en extern
ränta om ca 9 mkr (183 mkr x 5%). Ränteskillnadsersättningen omfattas då
av den ändrade lagstiftningen och är inte avdragsgill dvs moderbolaget får
betala skatt på denna ca 2 mkr/år. (Alternativt kan moderbolaget avstå från
koncernbidrag och därmed inte få någon skattekostnad. Moderbolaget får då
ett negativt resultat om 9 mkr/år som gör att utdelningsbara medel (fritt eget
kapital) i moderbolaget minskar)
Slutsats
Alternativen ovan kan sammanfattas så här
1. Oförändrad revers: moderbolaget kommer att betala 4 mkr/år i skatt,
kommunens intäkt är 14 mkr och moderbolagets kostnad 18 mkr.
2. Lägga om lån från internt till externt: kommunens får en negativ
resultatpåverkan om 9 mkr/år, moderbolagets kostnad sänks till 6 mkr. Extra
utdelning kan göras med 9 mkr/år utan skatteeffekt fram tom år 2011.
3. Lägga om lån från internt till externt samt ränteskillnadsersättning:
moderbolaget får en kostnad om 20 mkr (9 ränteskillnad + 9 ränta externt +
2 skatt) jämfört med dagens 14,3 mkr. Kommunen får en intäkt om 16 mkr.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 10 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 97,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att reversen mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona Moderbolag
ska upphöra, samt
2.att ge AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att teckna nytt lån hos extern
långivare med motsvarande belopp som ursprunglig revers.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2008.673.614

§ 65
Förlag till nya allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 7, hemställt
att kommunfullmäktige beslutar att de nya allmänna bestämmelserna för
användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA).
Anledningen till bestämmelserna är ny lagstiftning från den 1 januari 2007.
Då infördes en ny lag som heter: Lagen om allmänna vattentjänster
2006:412. Den ersatte den gamla VA-lagen från 1970 som nuvarande ABVA
är baserad på. Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett
textförlag till ny ABVA som följer lagen om allmänna vattentjänster vilket
Karlskrona kommun följer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 98,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att besluta om att de nya allmänna bestämmelserna för användande av
Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
ska gälla från och med det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2008.791.050

§ 66
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Vd för Affärsverken Jan Svensson föredrar ärendet.
Affärsverken AB har sedan 1990 bedrivit utbygganden av fjärrvärme i
Karlskrona. För produktion av fjärrvärme har två större
produktionsanläggningar uppförts, dels 1994 med värmeverk Väster Udd och
dels 2001 med värmeverk Gullberna. Dessutom driver Affärsverken ett
mindre antal närvärmeanläggningar bl.a. i Rödeby, på Sturkö, och i Torskors.
Produktionsanläggningarna är utnyttjade så långt det går och behov av
ytterligare produktion föreligger. Satsningen på ett utbyggt fjärrvärmenät i
Karlskrona, som hade stora miljöföretecken när beslutets togs 1990, har visat
sig vara Karlskrona kommuns största miljöinvestering genom tiderna..
Mätningar av luftkvalitén har visat att utsläppsnivån kraftigt minskat i
Karlskrona tätort.
Affärsverkens styrelse tog 28 januari 2001 beslut att uppdra till VD
genomföra en förstudie för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen samt
uppförandet av ny produktionsanläggning och i samband med utredningen
även ta med frågan om samtidig el-generering.
Förstudien, daterad juli 2004, innehåller ett stort material och beskriver en
föreslagen handlingslinje och bolagets utbyggnad inom affärsområde Värme.
Förstudien har behandlats och godkänts i Affärsverkens styrelse 26
november 2004 och i AB Karlskrona Moderbolag 26 april 2007 och ligger
helt i linje med antagen energiplan för Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslut den 26 april 2007 § 59, utmynnade i ett uppdrag
åt Affärsverken:
Att återkomma med etappvis utbyggnad av produktionsanläggningen samt att
etapp I skulle eldas med biobränslen samt förses med el-generering,
Att finansieringsalternativen skulle utredas,
Att Affärsverken AB skulle inhämta igångsättningstillstånd när anbud
kommit in, samt
Att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för
Rödeby samhälle särskild skulle beaktas.
Satsningen skulle även bli en del i Karlskrona kommuns ambitioner att
minska oljeberoendet i kommunen och uppfylla målsättningarna som finns i
Energiplan 2006. Målsättningen är att samtliga flerfamiljsfastigheter år 2020
värms med förnybar energi.
Forts
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§ 66 forts
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Affärsverken har sedan kommunfullmäktige beslut arbetat fram ett
upphandlingsdokument och under januari 2009 har anbud inkommit. Vid
sammanställningen har investeringsvolymen för etapp I av kraftvärmeverk
Karlskrona stannat vid 750 mkr. Slutförhandlingar med entreprenörerna
beräknas avslutas under april 2009.
Att investera i infrastruktur, vilket ett kraftvärmeverk kan räknas till, har en
mycket gynnsam påverkan på sysselsättningen i regionen. Med en beräknad
byggtid av tre år har den totala sysselsättningen beräknats till 85 manår,
vilket tillför regionen ett bra tillskott i nuvarande arbetsmarknadssituation.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att komplettera
ärendet med beskrivning av effekten av den större ackumulatortanken och att
se hur det finansiella låneutrymmet påverkas.
Lars Hildingsson (S) och Christina Mattisson (S) yrkar bifall på Karl-Gösta
Svenssons återremissyrkande.
Günter Dessin (V) yrkar att ärendet återremitteras för att se vad som händer
med miljön vid förbränning av biooljor, samt vad kostar en kombipanna för
flis, UBF.
Bo Löfgren (FP) och Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Därefter ställer ordförande proposition på Karl-Gösta Svenssons skäl till
återremissen mot Günter Dessins skäl till återremissen. Kommunfullmäktige
beslutar att ärendet återremitteras enligt Karl-Gösta Svensons yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras, för att komplettera ärendet med beskrivning av
effekten av den större ackumulatortanken och att se hur det finansiella
låneutrymmet påverkas.
_______
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2009.134.004

§ 67
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 februari 2009.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 11 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 100,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Christina Mattisson (S) och Karl-Gösta Svenson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2008.526.611

§ 68
Svar på motion om kommunal förskola
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2008 § 80, av
Patrik Hansson (S). Motionären har föreslagit att uppdra åt barn- och
ungdomsnämnden att omgående starta en kommunal förskola på Verkö.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009 § 9,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med
förslaget omkring skolstrukturen i Lyckebyområdet finns också
förslag på en kommunal förskola på Verkö, varigenom motionärens
intentioner behandlas och beslutas i detta ärende.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 101,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
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2008.738.611

§ 69
Svar på motion om satsning på fler skolor och förskolor med Grön flagg.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 juni 2008 § 93, av
Jeanette Petersson (S), Roland Andreasson (S) och Lisbeth Bengtsson (S).
Motionärerna har föreslagit att kommunfullmäktige ger barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att verka i motionens anda, samt att barn- och
ungdomsnämnden reserverar lämpligt belopp i sin internbudget för år 2009
och 2010.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009 § 7,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att arbetet med
miljöfrågor och hållbar utveckling är mycket angelägna i arbetet med
barn och ungdomar i Karlskrona kommun. Metoderna kring hur man väljer
är däremot olika beroende på varje skolas profilering och viljeinriktning.
Detta arbete styrks och är väl uttalat redan idag i t ex kursplaner och
Karlskrona kommuns skolplan. För att stimulera skolor och förskolor att än
mer lyfta fram arbetet med hållbar utveckling, inte nödvändigtvis Grön Flagg
anser förvaltningen att det i första hand inte är en ekonomisk ersättning som
kan stimulera detta arbete utan mer att genom förvaltningsledning mot
rektorer visa på det viktiga i detta arbete och aktualisera och tydliggöra den
politiska viljeinriktningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 102,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att verka i motionens anda,
samt
2. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att återkomma till barnoch ungdomsnämnden med en redovisning kring hur förvaltningen arbetar
med hållbar utveckling.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009
Personalenheten
Akten

29

2006.39.024

§ 70
Svar på motion angående lönesättning för högre chefer.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4, av
Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att en
kompensationskommitté inrättas. Denna kommitté ska vara sammansatt av
representanter från fullmäktiges partier. Den ska granska och godkänna alla
anställningsavtal med förvaltnings- och bolagschefer innan de signeras av
kommunens företrädare.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 16 februari 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att påståendet att
Karlskrona kommun skulle ha en hög lönenivå för högre chefer stämmer inte
med den bild som vi har fått fram vid olika lönejämförelser. En jämförelse av
löner på förvaltningschefsnivå och motsvarande inom 3KVH och med andra
kommuner i landet visar att Karlskrona kommun har en förhållandevis låg
lönenivå för högre chefstjänster. Denna bild bekräftas också av
lönejämförelser som gjorts via media och av de rekryteringsbolag Karlskrona
kommun har använt vid bl a förvaltningschefstillsättningar.
Vidare påstår motionären att det finns förmånliga pensionsavtal för högre
chefer i Karlskrona kommun. Några sådana avtal skrivs inte längre. Däremot
arbetar Karlskrona kommun just nu med ett omställningsprogram som
erbjuder medarbetare att gå i pension vid 62 års ålder till en nivå på 75%
fram till ordinarie pensionsålder förutsatt att tjänsten kan dras in eller ersättas
med annan medarbetare vars tjänst kan dras in. Detta är ett generöst
erbjudande och projektet kommer att pågå under 3 år som ett led i arbetet
med att komma tillrätta med kostnadsnivån inom Karlskrona kommun.
Att utifrån dessa förutsättningar tillsätta en kompensationskommitté som ska
granska och godkänna alla anställningsavtal med förvaltnings- och
bolagschefer bedöms inte vara aktuellt. Dels är påståendena ang lönenivå och
pensionsavtal inte underbyggda med fakta, dels görs en granskning av
förvaltningschefers avtal via kommunstyrelsen som idag har uppdraget att
anställa förvaltningschefer. Vidare finns en personaldelegation vars uppdrag
är att säkerställa att Karlskrona kommun för en sund och avtalsenlig
lönepolitik och denna delegation består av representanter från fullmäktiges
partier.
Forts

26 mars 2009

§ 70 forts
Svar på motion angående lönesättning för högre chefer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 103,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till motionen.
Karl-Gösta Svenson (M) yttrar sig.
Marcel Abedini (MP) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Richard Jomshofs bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Marcel Abedini (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______

30

26 mars 2009
Tekniska nämnden
Akten

31

2006.35.512

§ 71
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari
2006, § 4 av Magnus Jönsson. Förslaget är att det föreslås en alternativ
lösning av busstrafiken på Trossö, gågata på Borgmästaregatan, samt
enkelriktning runt Hoglands park.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 9 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 2008 § 53 innehåller till
viss del samma synpunkter det vill säga busstrafik i
en ringled runt Trossö och Borgmästaregatan som gågata. Utredning pågår
om en ringled för bussar runt Trossö men är en fråga för trafikhuvudmannen
(Blekingetrafiken). Gågata längs Borgmästaregatan är genomförd 2008, men
kan utvecklas ytterligare.
Beträffande trafikmiljön runt Hoglands park planeras för dubbelriktning av
Landbrogatan och N Kungsgatan 2009, medan Parkgatan kvarstår som idag
med undantag för dubbelriktad busstrafik. Huvudmannen för
kollektivtrafiken ges därmed möjlighet att angöra med bussar längs
Parkgatan utan intrång i Hoglands park. Dagens trafikproblem utanför
”Kronan” och Ronnebygatan beräknas därmed upphöra då färre bussar angör
hållplats ”Kronan”.
Förslag om förändrad företrädesplikt i korsningen Ö Vittusgatan/N
Kungsgatan anser tekniska förvaltningen ej vara lämpligt då i princip all
trafik på Trossö styrs av högerregeln med undantag av väjning för trafik på
huvudled.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 104,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009
Tekniska nämnden
Akten

32

2008.136.312

§ 72
Svar på medborgarförslag om att bygga cykel- och gångbroar mellan
Karlskronas öar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Joachim Nilsson. Förslaget är att planera och bygg cykel- och
gångbroar mellan Karlskronas öar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 10 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de förslagna broarna
omfattar ca 3 km broar och ca 1,5 km anslutningsvägar.
Då vissa broar, enligt förslaget, korsar båtleder måste dessa broar byggas
med segelfria höjder, vilket betyder väsentligt högre kostnader än övriga
broar. Även anslutningsvägar på öarna ger högre kostnader än normalt.
Totalt bedöms kostnaderna uppgå till ca 200-250 mkr.
Tekniska förvaltningens bedömning är att förslaget ej är ekonomiskt möjligt
att genomföra i nuläget, men i ett längre perspektiv kan kanske någon
enstaka av de förslagna broarna kunna byggas om förslaget då kan prioriteras
i förhållande till andra angelägna projekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 105,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009
Tekniska nämnden
Akten

33

2008.4.512

§ 73
Svar på medborgarförslag om att bredda Spårgatan, delen Norra
Smedjegatan- Arvid Nilssonsgatan, eller inför parkeringsförbud på
sträckan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Reinhold Sehlin. Förslaget är att bredda Spårgatan mellan
Norra Smedjegatan-Arvid Nilssonsgatan, eller inför parkering förbjuden på
sträckan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 12 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Förvaltningen anser i
dagsläget att en breddning av gatan inte är aktuell då kostnaderna för detta
inte motsvarar den eventuella nyttan det skulle medföra i utökad
parkeringsyta och avser vidare att inom en snar framtid införa
parkeringsförbud på sträckan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 106,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009
Tekniska nämnden
Akten

34

2007.418.282

§ 74
Svar på medborgarförslag om mötesplatser utomhus med aktiviteter för
äldre invånare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti
2007, § 115 av Thomas Berg. Förslaget är att det anläggs en mötesplatser
utomhus med aktiviteter för äldre invånare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 13 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Av skrivelsen framgår att
Marinen har genomfört en arkitekttävling för framtida utformning av
Amiralitetsparkens södra del (delen Högvakten–Alamedan/Amiralitetsgatan).
Planering pågår inom kommunen för utformning av Amiralitetsparkens norra
del. Skisser som framtagits redovisar bland annat en boulebana på den i
medborgarförslaget angivna platsen. Ytterligare åtgärder för olika aktiviteter
mm i parken kommer att bearbetas i den fortsatta planeringen varvid de i
medborgarförslaget föreslagna åtgärderna kommer att beaktas. Vilka
åtgärder som kommer att genomföras, eller tidpunkten för dessa, kan inte
besvaras i nuläget men kommer att behandlas i kommande budgetarbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 107,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009
Tekniska nämnden
Akten

35

2008.137.511

§ 75
Svar på medborgarförslag om att ta bort biltrafiken runt Hoglands
park, dubbelrikta för busstrafiken på Landbrogatan och gör gågata
längs N Kungsgatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Joachim Nilsson. Förslaget är att ta bort biltrafiken runt
Hoglandspark, låt busstrafiken gå dubbelriktat på västra vägen
(Landbrogatan) och gör gågata av den östra vägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 11 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Utredning pågår avseende
Hoglands Parks framtida utformning det vill säga en omgestaltning av parken
i syfte att förnya men också förbättra miljön. Utredningen kommer även
föreslå åtgärder i anslutning till parken för att ge bättre förutsättningar för
uteserveringar mm.
Beträffande trafiken runt Hoglands Park kommer Landbrogatan och
N Kungsgatan att dubbelriktas för trafik 2009 medan Parkgatan även i
fortsättningen kommer att vara enkelriktad för biltrafik. Bussangöring
kommer att anordnas längs Parkgatans norra sida. Bussarna kommer därmed
att angöra Parkgatan från N Kungsgatan och köra vidare norrut längs
Landbrogatan. Även dessa åtgärder bedöms ge positiva miljöeffekter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 108,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009

Akten

36

2009.136.111

§ 76
Svar på interpellation om att införa mobila vallokaler.
Interpellation ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2009,
§27, till valnämndens ordförande Birgitta Gamelius från Magnus Johansson
(S). Ärendet bordlades.
Birgitta Gamelius (M) har den 24 februari 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (FP)
__________

23 april 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april
2009.
§ 77

Information om vägprojekt E 22

§ 78

Avsägelser

§ 79

Kommunala val.

§ 80

Anmälningsärenden.

§ 81

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 82

Inkomna interpellationer.

§ 83

Årsredovisning år 2008 för Karlskrona kommun.

§ 84

Revisionsberättelse år 2008 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

§ 85

Revisionsberättelse år 2008 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.

§ 86

Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och folkölsförsäljning i Karlskrona
kommun.

§ 87 Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan.
§ 88

Budget – och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona kommun.

§ 89

Revidering av investeringsprojekt elektronisk handel.

§ 90

Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och särvux.

§ 91

Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.

§ 92

Svar på motion om att bygga mer i trä.

§ 93

Svar på motion om utannonsering av lediga befattningar.

§ 94

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.

§ 95

Svar på medborgarförslag om vind- och vattenbaserad utbyggnad av
fjärrvärmekapacitet i Karlskrona.

§ 96

Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.

§ 97

Svar på interpellation om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.

23 april 2009

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 23 april 2009, kl.13.30-17.45

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S) kl 13.30-17.00 §§ 77-88
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Hammad Abuisefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S) kl 13.30-16.45 §§ 77- del av §§ 88
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S)
Gerthie Olsson (S)
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S) KL 13.30-17.25 §§ 77-90
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S) kl 13.30-17.00 §§ 77-88
Eva–Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ljungberg (M)
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M) kl 13.30-17.00 §§ 77-88
Karin Brunsberg (M) kl 17.00-17.45 §§ 89-97
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.30-17.35 §§ 77- del av 91
Ann-Louise Trulsson (M)
Camilla Brunsberg (M) kl 15.15-17.45 §§ 86-97
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margareta Rodin (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingela Abramsson (C)
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23 april 2009

Ingrid Hermansson (C)
Sofia Bothorp (MP)
Marcel Abedini (MP)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum KD)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD) kl 13.30-17.30 §§ 77- del av 91
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.15 §§ 77- del av 88
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg- Karlsson (V) kl 13.30-16.10 §§ 77-del av 88
Tjänstgörande

ersättare

Walla Carlsson (S)
Börje Nilsson (S) kl 13.30-16.15 §§ 77-del av 88
Claes-Urban Persson (S)
Rosita Persson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Eva Öhman (S)
Rikard Jönsson (S)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M)
Karl-Gustaf Johansson (M) KL 13.30-15.15 §§ 77-85
Mats Fagerlund (S) kl 17.00-17.45 §§ 89-97
Ulla Ohlsson (S) kl 17.00-17.45 §§ 89-97
Birger Wernersson (S) kl 17.00-17.45 §§ 89-97
Åke Håkansson (S) kl 17.00-17.45 §§ 89-97
Per-Anders Nygård (S) kl 17.25-17.45 §§ 91-97
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP)
Lena Hjorth (FP)
Ulf Lundh (C) kl 13.30-17.00 §§ 77-88
Pernilla Persson (C)
José Espinoza (MP)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (M)
Sven Wallfors (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Christina Birge (MP)
Åke Håkansson (S) kl 13.30-17.00
Birger Wernersson (S) kl 13.30-17.00
Ulla Ohlsson (S) kl 13.30-17.00
Per-Anders Nygård (S) kl 13.30-17.25
Mats Fagerlund (S) kl 13.30-17.00
Ulf Hansson (V)
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23 april 2009

Tjänstemän

Stf kommunchef Mats Svensson
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Patrik Stjernlöf (M) och Lena Ryge (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 30 april 2009, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 77-97
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Patrik Stjernlöf

Justeringsledamot ………………………………………………
Lena Ryge
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23 april 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 april 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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23 april 2009

6

§ 77
Information om vägprojekt E 22.
Projektledare Anna Karlsson och Reino Erixon från WSP föredrar ärendet.
Information om vägutredning E22, Karlskrona- Kalmar, delen Lösen –Jämjö.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______

23 april 2009

Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 78
Avsägelser av kommunala uppdrag
Sarah Tehagen van Darvé (S) har i skrivelse daterad den 30 mars 2009
avsagt sig uppdraget som ersättare som ersättare i kommunfullmäktige.
Lennarth Eriksson har i skrivelse daterad den 26 mars 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Karlskrona fryshus AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

7

23 april 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 79
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Handikappnämnden
1:e vice ordförande Daniel Jusinksi (KD) efter Lena Hjorth (FP).
Äldrenämnden
Ersättare Sören Svensson (S) efter Carl- Henrik Larsson.
_____

8

23 april 2009

Aktern

2009.108.700

§ 80
Anmälningsärende.
1. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
handikappnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

9

23 april 2009

Akterna

10

2009.260.336
2009.266.512
2009.274.312
2009.298.510
2009.338.626
2009.339.626

§ 81
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om kortare transport av jord-stenmassor i Bastasjö
området i samband med villa byggnationen, av Stefan Svensson.
2. Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet i Karlskronas centrala
delar, av Lars Hellstedt.
3. Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Torhamnsvägen till
Hallarums badplats, av Erik Mejer.
4. Medborgarförslag om trafiksituationen på Långö, av Gun Britt och Hans
Bergvall.
5. Utveckla fritidsverksamheten under skolloven, av Åsa Gyberg Karlsson
(V).
6. Motion om sommarfritids, av Günter Dessin (V).

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

23 april 2009

Akterna

11

2009.304.041
2009.305.033

§ 82
Inkommen interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson (S)
om gymnasieskolan och budgeten, av Eva-Marie Malmgren (S).

Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
2. Interpellation till kommunalrådet Mats Lindbom (C) om
ungdomsarbetslösheten och sommarjobb, av Christina Mattisson (S)
________

23 april 2009

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

12

2009.155.042

§ 83
Årsredovisning för år 2008 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 93, godkänt
bokslutet för år 2008 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 7 april 2009 tillstyrkt att årsredovisningen
för år 2008 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med
kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2008.
________

23 april 2009

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

13

2009.155.042

§ 84
Revisionsberättelse år 2008 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 7 april 2009 lämnat revisionsberättelse för
år 2008. Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer även
verksamheten i kommuners företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Karlskrona kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Karl-Gösta Svensson (M), Christina Mattisson (S), Tommy Olsson (KD),
Eva-Britt Dahlström (S), Jan-Olof Petersson (FP), Jan Johansson (KD), Bo
Löfgren (FP) och Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revisionsberättelsen, samt
att bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet.
______

23 april 2009

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
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2009.153.042

§ 85
Revisionsberättelse år 2008 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2008.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets
revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 9 mars 2009 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
________
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2009.209.700

§ 86
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för
folkölsförsäljning i Karlskrona kommun.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 februari 2009, § 24, hemställt
att kommunfullmäktige beslutar godkänna förvaltningens förslag om
kommunala riktlinjer för serveringstillstånd med upprättad ändring och
folkölsförsäljning, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda
riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
Socialförvaltningen fick under hösten 2008 i uppdrag av socialnämnden att
utarbeta ett förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd.
Socialnämnden konstaterade att det fanns ett behov av en bred översyn av
nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd.
Nämnden beslutade att kommande riktlinjer särskilt skulle beakta ett
förtydligande/ändring inom följande områden i alkohollagen.
- ansvarsfull alkoholservering
- återhållsam alkoholservering
- serveringstider
- uteservering
- ungdomsmiljöer, sport- och musikevenemang
- olaga diskriminering i samband med restaurangbesök
- tillsyn
Utöver ovan områden har förvaltningen föreslagit förtydligande/ändringar
inom områden som; ”Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa”, ”Serveringslokal och matutbud”,
”Tillfälliga serveringstillstånd”, ”Avslag och återkallelse av tillstånd”,
Handläggningstid och service”.
Dessutom har en revidering av Riktlinjerna för folkölsförsäljning
genomförts.
I riktlinjerna har i första hand de sociala aspekterna lyfts fram, eftersom
alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning som tillkommit för att
begränsa alkoholens skadeverkningar. Dock har i något område också
förslaget till riktlinjer tagit hänsyn till en anpassning av dagens
restaurangkultur.
Forts
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§ 86 forts
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för
folkölsförsäljning i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 131,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förvaltningens förslag om kommunala riktlinjer för
serveringstillstånd med ovanstående ändring och folkölsförsäljning samt,
2. att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda riktlinjer för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
Yrkanden
Jan Johansson (kd) yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag att vid sina
kontakter med näringsidkare påtala vikten av att inte gäster frestas att dricka
alkohol, samt att föreslå dem att införa alkoholfritt vin bland sina drycker
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan Johansson tilläggsyrkande och finner
att fullmäktige beslutar avslå Jan Johanssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna förvaltningens förslag om kommunala riktlinjer för
serveringstillstånd med ovanstående ändring och folkölsförsäljning samt,
2. att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda riktlinjer för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

17

2009.158.406

§ 87
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 februari 2009, §
36, hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa de nya SNIkoderna i taxebilaga 2 till miljöbalkstaxan enligt bilaga 2, att fastställa det
nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2, att fastställa
taxebilaga 3 för hälsoskydd enligt bilaga 3, att som en följd av ovanstående
även fastställa den omarbetade versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan
enligt bilaga 1, samt att fastställa höjningen av taxan för ändring av avlopp i
taxebilaga 1 enligt bilaga 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan i
syfte att öka kostnadstäckningen via avgifter. Den senaste revideringen av
miljöbalkstaxan fastställdes av Kommunfullmäktige 2007-08-30. Sedan dess
har dels SNI-koderna i Bilaga 2 (miljöfarlig verksamhet) ändrats dels har
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en utredning av
tillsynsbehov och tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Den i Karlskrona tillämpade taxan ligger långt under den rekommenderade.
Om föreslagna förändringar genomförs får förvaltningen större intäkter samt
ges förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning. En revidering bör därför
genomföras.
SKL´s utredning rekommenderar bl. a. ett antal tillsynstimmar för respektive
bransch genom att ange ett intervall. Även enligt den lägsta delen av
förslaget kommer de flesta branscher i Karlskrona att få ett större antal
tillsynstimmar och därmed större kostnader för denna tillsyn.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att denna ökning är rimlig på
sikt men anser att den kommer att medföra alltför kraftiga reaktioner från
företagen om den görs på en gång och föreslår därför en justering i steg.
Förslaget har utarbetats så att det i de flesta fall ligger mitt mellan det
nuvarande antalet tillsynstimmar och den lägsta delen i intervallet som SKL
rekommenderar. Enligt taxan kan även avgiften reduceras eller slopas för de
företag där behovet av tillsyn bedöms vara mindre. I följande steg kan också
flera av de övriga förändringar som SKL rekommenderar genomföras utan
att det blir alltför stor omställning. För hälsoskydd föreslår SKL en ny bilaga
3 som motsvarar bilaga 2 (lista för branscher med fast avgift). Förvaltningen
föreslår att båda dessa taxor förändras på ovan beskrivna sätt. I bilaga 1
regleras även taxan för nya tillstånd och ändringar av givna tillstånd. Forts
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§ 87 forts
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan
Förvaltningen föreslår en höjning av taxan för ändring av befintlig
tillståndsgiven eller anmäld avloppsanläggning eftersom detta arbete är
nästan lika omfattande som vid tillståndsgivning för ett nytt avlopp.
Dessutom föreslås en höjning av tillsynskostnaden för avlopp.
Intäktsökningarna med detta förslag kommer att uppgå till knappt en miljon
kronor men då har ingen hänsyn tagits till nödvändiga resursförstärkningar
på personalsidan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 132,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa de nya SNI-koderna i taxebilaga 2 till miljöbalkstaxan enligt
bilaga 2,
2. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2,
3. att fastställa taxebilaga 3 för hälsoskydd enligt bilaga 3,
4. att som en följd av ovanstående även fastställa den omarbetade versionen
av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan enligt bilaga 1, samt
5. att fastställa höjningen av taxan för ändring av avlopp i taxebilaga 1 enligt
bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

19

2009.231.042

§ 88
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Resultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till – 37,1 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas budgetavvikelsen bli – 24,8 miljoner kronor,
där Socialnämnden -12 miljoner kronor och Handikappnämnden -9,5
miljoner kronor svarar för den största avvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 38 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 7 miljoner kronor bättre än budget beroende på
den lägre räntenivån.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring behöver inte nyttjas till fullo utan
beräknas ge ett överskott om 5 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås inte, resultatet beräknas
bli 51,8 miljoner kronor lägre än budget.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 mars 2009 tillstyrkt förslaget
och vid dagens överläggningar överlämnar ordförande följande
tilläggsattsatser: att omgående stoppa planerat underhåll av tekniska
nämndens fastigheter motsvarande 9 miljoner kronor för år 2009,
att också stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens gator/vägar
och övriga anläggningar motsvarande 5 miljoner kronor för år 2009,
att samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att tills september 2009
återkomma med ett förslag till hur denna ambitionssänkning senare
skall kunna återställas, att från den 1 juli och året ut reducera det
kommunala partistödet med 10 %, att alla återanställningar på
befattningar med en anställningstid om minst tre månader
fortsättningsvis skall prövas av personaldelegationen, samt att också
uppmana alla nämnder att beräkna och beakta de positiva effekterna
av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad som antagits i den
fastställda årsbudgeten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april § 133, för egen del
beslutat
att överföra 4 500 000 kr för reserv för tågtrafik till kommunstyrelsens
anslag för kollektivtrafik.
Forts
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§ 88 forts
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 133,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda samtliga nämnder att omgående finna lösningar som syftar till
att sänka kommunens kostnader. Detta ska ske genom en översyn av icke
obligatoriska verksamheter, där ambitionerna kan sänkas utan att det medför
kostnader för annan kommunal nämnd,
2. att samtidigt ge samtliga nämnder i uppdrag att se över vilka
kvalitetsutvecklingsprojekt som varken är absolut nödvändiga eller leder till
sänkta kostnader för kommunen, och som därmed skulle kunna skjutas
framåt i tiden,
3. att nämndernas uppdrag enligt ovan redovisas för kommunstyrelsen i
samband med delårsrapport för april månad 2009,
4. att dessutom anmoda samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2009 att snarast vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
5.att omgående stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
fastigheter motsvarande 9 miljoner kronor för år 2009,
6. att också stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
gator/vägar och övriga anläggningar motsvarande 5 miljoner kronor
för år 2009,
7. att samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att tills september
2009 återkomma med ett förslag till hur denna ambitionssänkning
senare skall kunna återställas,
8. att från den 1 juli och året ut reducera det kommunala partistödet
med 10 %,
9. att alla återanställningar på befattningar med en anställningstid om
minst tre månader fortsättningsvis skall prövas av
personaldelegationen, samt
10. att också uppmana alla nämnder att beräkna och beakta de
positiva effekterna av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad som
antagits i den fastställda årsbudgeten.
Yrkanden
Karl-Gösta Svensson (M) yttrar sig.

Forts
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§ 88 forts
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
Christina Mattisson (S) meddelar att s-gruppen,
Yvonne Sandberg Fries (S), Patrik Enstedt (S), Veronica Lathe (S), Patrik
Hansson (S), Walla Carlsson (S), Börje Nilsson (S), Claes-Urban Persson
(S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S), Rosita Persson (S), Lisbeth
Bengtsson (S), Jeanette Pettersson (S), Magnus Johansson (S), Lars
Hildingsson (S), Ali Abu-Iseifan (S), Eva Öhman (S), Mats Johansson (S),
Anita Seaberg (S), Anders Persson (S), Rikard Jönsson (S), Oscar Dyberg
(s), Gerthie Olsson (S), Roland Andréasson (S), Ann-Charlotte Svensson (S),
Birgitta Möller (S), Sune Johansson (S), Eva-Britt Dahlström (S) kommer
inte att delta i dagens beslut.
Richard Jomshof (SD) yrkar att undanta säsongsanställningar park och
städning av staden från de planerade besparingarna i tekniska nämnden.
Kent lewén (FP), Ann-Louise Trulsson (M), Camilla Brunnsberg (M), Mats
Linbom (C), Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Jan Lennartsson (M), Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig
Günter Dessin (V) meddelar att vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på Richard Jomshofs tilläggsyrkande.
Marcel Abedini (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Richard Jomshofs tilläggsyrkande och
finner att fullmäktige beslutat enligt Richard Jomshofs förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anmoda samtliga nämnder att omgående finna lösningar som syftar till
att sänka kommunens kostnader. Detta ska ske genom en översyn av icke
obligatoriska verksamheter, där ambitionerna kan sänkas utan att det medför
kostnader för annan kommunal nämnd,
2. att samtidigt ge samtliga nämnder i uppdrag att se över vilka
kvalitetsutvecklingsprojekt som varken är absolut nödvändiga eller leder till
sänkta kostnader för kommunen, och som därmed skulle kunna skjutas
framåt i tiden,
3. att nämndernas uppdrag enligt ovan redovisas för kommunstyrelsen i
samband med delårsrapport för april månad 2009,
forts
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4. att dessutom anmoda samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2009 att snarast vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
5.att omgående stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
fastigheter motsvarande 9 miljoner kronor för år 2009,
6. att också stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
gator/vägar och övriga anläggningar motsvarande 5 miljoner kronor
för år 2009,
7. att samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att tills september
2009 återkomma med ett förslag till hur denna ambitionssänkning
senare skall kunna återställas,
8. att från den 1 juli och året ut reducera det kommunala partistödet
med 10 %,
9. att alla återanställningar på befattningar med en anställningstid om
minst tre månader fortsättningsvis skall prövas av
personaldelegationen,
10. att också uppmana alla nämnder att beräkna och beakta de
positiva effekterna av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad som
antagits i den fastställda årsbudgeten, samt
11. att undanta säsongsanställningar park och städning av staden från de
planerade besparingarna i tekniska nämnden.
____
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2007.657.005

§ 89
Revidering av investeringsprojekt Elektronisk handel
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2008 § 7 om
investeringstillstånd för genomförande av elektronisk handel i Karlskrona
Kommun. Detta efter en projektbeskrivning som var följden av en RUPutredning.
Med anledning av att projektstarten blivit försenad tog kommunstyrelsen 12
augusti 2008 beslut om förändrad tidplan. Projekttiden bestämdes då till 1
juni 2008—30 juni 2009.
Projektarbetet började med att teckna erforderliga tjänsteavtal, då dessa ej
ännu fanns i kommunen. Då de systemapplikationer som krävdes för
projektet dessutom ej ännu var inköpta och installerade var detta också en
aktivitet som fick tas omhand vid projektstart. Av olika skäl, som
kommunen i vissa fall inte kunnat råda över, har detta tagit betydligt längre
tid än vad som ursprungligen planerades.
Då det tar längre tid för varje leverantör att lägga om till att skicka
elektroniska fakturor än vad vi kalkylerat med i den ursprungliga
projektplanen, innebär detta att det uppstår mycket väntetid, vilket är
opåverkbart för vår del.
Utöver förseningar som uppstår hos våra leverantörer, har
kommunfullmäktige tagit ett par beslut som får påverkan för projektet. De
beslut som då avses är dels införandet av en serviceförvaltning samt det av
kommunfullmäktige fastställda ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona Kommun” som innebär en övergång till en balansräkningsenhet
för hela kommunen. Övergång till en balansräkningsenhet kommer i
förlängningen att förenkla hanteringen av elektroniska fakturor, men under
övergångsfasen innebär detta en hel del merarbete.
En modul för att hantera interna elektroniska fakturor har installerats och är
nu i drift. Fem externa leverantörer är dessutom på gång att anslutas till
Karlskrona kommun för att kunna skicka elektroniska fakturor till oss.
De erfarenheter som projektdeltagarna nu fått, visar således sammantaget
att projektets totala tid behöver förlängas pga att det uppstår väntetider som
ej kan påverkas av oss själva. Dock beräknas den faktiska arbetstiden
fortfarande till ca 12 månader. Detta innebär att det inte kommer att krävas
mer investeringsutrymme, men att investeringen kommer att behöva
förläggas över längre tid.
Forts
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§ 89 forts
Revidering av investeringsprojekt Elektronisk handel
Ursprunglig målformulering för projektet formulerades enligt följande:
”Under 2008 skall införande av elektroniska beställningar och hantering
av orderlösa fakturor inledas och slutföras. Dessutom skall övergång ske
till elektronisk hantering av internfakturor i kommunen. Avrop från
gällande ramavtal skall ske elektroniskt från minst 30 av kommunens
leverantörer och 50 % av samtliga beställningar skall ske elektroniskt.”
För projektet anslog kommunfullmäktige 1 749 000 kr som förutsattes
skulle förbrukas under ca 12 månader. Detta skulle då ske genom att arbetet
förutsattes genomföras genom ett intensivt arbete under en förhållandevis
kort tid.
Vår bedömning är att projekttiden bör förlängas till 31 december 2010 samt
att reviderad målsättning för projektet bör vara att minst 30 av kommunens
externa leverantörer och minst 30 % av det totala fakturaflödet (internt och
externt) ska vara elektroniskt.
Det bör påpekas att ny reviderad målsättning inte enbart är en förändring av
de kvantitativa måtten utan också en förändring av vad som skall räknas
med häri. Tidigare avsåg beskrivningen endast avrop eller elektroniska
beställningar, nu är avsikten att den i stället ska omfatta elektroniska
fakturor.
Förlängningen kommer inte att innebära någon förändring varken avseende
ursprungligt anslagna medel eller ursprunglig kostnadsberäkning, utan
endast tidplan för när utgifterna uppstår. Den totala investeringsutgiften
kommer således att rymmas inom de anslagna 1 749 000 kronorna, och
finansiering av kommande kapitalkostnader sker enligt plan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 134,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med ovan lämnade redogörelse godkänna den förändrade tidsplanen,
samt
2. att med ovan lämnade redogörelse godkänna den reviderade
målsättningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2008.597.617

§ 90
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 juni 2008 § 62
hemställt åt kommunfullmäktige att besluta överföra huvudmannaskapet för
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxen- utbildning från Barnoch ungdomsnämnden till Utbildningsnämnden med full verkan från
och med den 1 januari 2009, att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd
med utbildningsförvaltningen, under hösten 2008 förbereder denna övergång,
samt att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra
erforderliga ramjusteringar i enligt med ovan.
Utbildningsnämnden tog beslut i ärendet den 15 oktober 2008, § 60.
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträdet den 5 augusti 2008 en
komplettering av ärendet avseende dialogen med berörda föräldrar.
Denna komplettering är gjord, daterad den 2 februari 2009.
Vid fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2009 § 61 återremitterades
ärendet med motiveringen att anställningsförhållandena utreds för
personalen.
I en skrivelse daterad 30 mars 2009 har man klargjort turordningskrets och
anställningstid.
I skrivelse daterad 1 april 2009 föreslår barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta: att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan
och särskolans vuxen- utbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009,
att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med utbildningsförvaltningen
förbereder denna övergång, samt att i samband med budgetberedningen inför
2010, genomföra erforderliga ramjusteringar i enligt med ovan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 139,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och
särskolans vuxen- utbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009, forts
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§ 90 forts
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
2. att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen förbereder denna övergång, samt
3. att i samband med budgetberedningen inför 2010, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enligt med ovan.
Yrkanden
Ann-Louise Trulsson (M) yrkar att skiftet i huvudmannaskapet genomförs i
stort samråd med berörd personal.
Patrik Hansson (S) yrkar att ärendet återremitteras med följande uppdrag att
skiftet i huvudmannaskapet genomförs i stort samråd med berörd personal.
Kent Lewén (FP), Eva-Britt Dahlström (S) och Bo Löfgren (FP) yrkar bifall
till Patrik Hanssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______

23 april 2009

Affärsverken AB
Ekonomienheten

27

2008.791.050

§ 91
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Affärsverken AB har sedan 1990 bedrivit utbygganden av fjärrvärme i
Karlskrona. För produktion av fjärrvärme har två större
produktionsanläggningar uppförts, dels 1994 med värmeverk Väster Udd och
dels 2001 med värmeverk Gullberna. Dessutom driver Affärsverken ett
mindre antal närvärmeanläggningar bl.a. i Rödeby, på Sturkö, och i Torskors.
Produktionsanläggningarna är utnyttjade så långt det går och behov av
ytterligare produktion föreligger. Satsningen på ett utbyggt fjärrvärmenät i
Karlskrona, som hade stora miljöföretecken när beslutets togs 1990, har visat
sig vara Karlskrona kommuns största miljöinvestering genom tiderna..
Mätningar av luftkvalitén har visat att utsläppsnivån kraftigt minskat i
Karlskrona tätort.
Affärsverkens styrelse tog 28 januari 2001 beslut att uppdra till VD
genomföra en förstudie för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen sam
uppförandet av ny produktionsanläggning och i samband med utredningen
även ta med frågan om samtidig el-generering.
Förstudien, daterad juli 2004, innehåller ett stort material och beskriver en
föreslagen handlingslinje och bolagets utbyggnad inom affärsområde Värme.
Förstudien har behandlats och godkänts i Affärsverkens styrelse 26
november 2004 och i AB Karlskrona Moderbolag 26 april 2007 och ligger
helt i linje med antagen energiplan för Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslut den 26 april 2007 § 59, utmynnade i ett uppdrag
åt Affärsverken:
Att återkomma med etappvis utbyggnad av produktionsanläggningen samt att
etapp I skulle eldas med biobränslen samt förses med el-generering,
Att finansieringsalternativen skulle utredas,
Att Affärsverken AB skulle inhämta igångsättningstillstånd när anbud
kommit in, samt
Att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för
Rödeby samhälle särskild skulle beaktas.
Satsningen skulle även bli en del i Karlskrona kommuns ambitioner att
minska oljeberoendet i kommunen och uppfylla målsättningarna som finns i
Energiplan 2006. Målsättningen är att samtliga flerfamiljsfastigheter år 2020
värms med förnybar energi.
Forts

23 april 2009
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§ 91 forts
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Affärsverken har sedan kommunfullmäktige beslut arbetat fram ett
upphandlingsdokument och under januari 2009 har anbud inkommit. Vid
sammanställningen har investeringsvolymen för etapp I av kraftvärmeverk
Karlskrona stannat vid 750 mkr. Slutförhandlingar med entreprenörerna
beräknas avslutas under april 2009.
Att investera i infrastruktur, vilket ett kraftvärmeverk kan räknas till, har en
mycket gynnsam påverkan på sysselsättningen i regionen. Med en beräknad
byggtid av tre år har den totala sysselsättningen beräknats till 85 manår,
vilket tillför regionen ett bra tillskott i nuvarande arbetsmarknadssituation.
Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2009 § 66 att återremittera ärendet
för att komplettera ärendet med beskrivning av effekten av den större
ackumulatortanken och att se hur det finansiella låneutrymmet påverkas.
Affärsverken har i skrivelse daterad 31 mars 2009 kompletterat ärendet med
beskrivning av effekten av den större ackumulatortanken.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 2 april 2009 tagit fram
underlag se hur det finansiella låneutrymmet påverkas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 140,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ingångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona inom
ramen av 750 mkr,
2. att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen för Rödeby,
3. att Affärsverken Karlskrona AB följer redan antagen finanspolicy, samt
4. att lån upptas i erforderlig omfattning via koncernbanken.
Yrkanden
Mats Lindbom (C) och Sofia Bothorp (Mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Karl-Gösta Svensson (M) yrkar att när anläggningen står klar ska vi i syfte
att minska kommunens risktagande ge kommunstyrelsen i uppdrag att
undersöka möjligheten och återkomma med förslag om ett vidgat ägande av
kraftvärmeverket.
Forts

23 april 2009
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§ 91 forts
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall till Karl-Gösta Svensons tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Karl-Gösta Svensons tilläggsyrkande och
finner att fullmäktige beslutat enligt Karl-Gösta Svensons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna ingångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona inom
ramen av 750 mkr,
2. att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen för Rödeby,
3. att Affärsverken Karlskrona AB följer redan antagen finanspolicy,
4. att lån upptas i erforderlig omfattning via koncernbanken, samt
5. att när anläggningen står klar ska vi i syfte att minska kommunens
risktagande ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten och
återkomma med förslag om ett vidgat ägande av kraftvärmeverket.
_______

23 april 2009

Kommunfullmäktige
Akten

30

2006.55.200

§ 92
Svar på motion om att bygga mer i trä.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4, av
Jörgen Johansson (C). Motionären har föreslagit att Karlskrona kommun
verkar för ökad användning av trämaterial i byggandet inom kommunen och
dess bolag, att minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig
byggnad, träbro eller liknande skall uppföras inom kommunen med trä som
dominerande material, samt att trä alltid skall vägas in som ett alternativ vid
nyproduktion.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2009 § 29, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har utrett
frågan om trä som dominerande byggnadsmaterial i samband med till- och
nybyggnadsprojekt.
Förvaltningen håller med motionsställaren att trä är ett utmärkt byggmaterial,
och vi använder trä ofta och gärna, dock har trä vissa begränsningar främst i
monumentala byggnader.
Sedan idrottsarenan byggdes på Rosenholmsområdet har de flesta ny- och
tillbyggnader som genomförts i tekniska förvaltningens regi haft trä som
dominerande material. Exempel på dessa om- och tillbyggnader är:
förskolorna i Rödeby, Spjutsbygd, Hästö, Nättraby, Bastasjö och Hasslö,
fritidslokalen i Vedeby, skolan på Aspö, autistboendet i Bastasjö samt
Nättraby GoIF.
Eftersom motionsställaren har föreslagit att minst ett större byggprojekt,
flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller liknande ska uppföras inom
kommunen med trä som dominerande material och att trä alltid skall vägas in
som ett alternativ vid nyproduktion, kan tekniska förvaltningen konstatera att
motionsställarens önskemål med god marginal är uppfyllt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

23 april 2009

Kommunfullmäktige
Akten

31

2007.121.022

§ 93
Svar på motion angående utannonsering av lediga befattningar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att från och med nu
utanannonsera alla befattningar inom förvaltning och kommunala bolag på
nivå från sektionschef och uppåt, i avvaktan på att förslag enligt nästa att-sats
blir genomfört, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utarbeta en policy för rekrytering till tyngre befattningar där utannonsering
ingår som en nödvändig del.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 12 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
följer nedan redovisade utdrag ur personalprogram samt checklista över
beslutsgång vid rekrytering, samt Vad gäller tillsättning av
förvaltningschefer har vi under de senaste 6 åren tillämpat principen att
kommunstyrelsen fattar beslut om att starta rekryteringsprocesserna. Externt
konsultstöd har tillämpats vid samtliga tillsättningar tillsammans med interna
rekryteringsgrupper bestående av kommunstyrelsens presidium, företrädare
för kommunledningen (oftast kommun- och personalchef) samt fackliga
företrädare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet
_______

23 april 2009

Kommunfullmäktige
Akten

32

2008.2.375

§ 95
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Thomas Worzyk. Förslaget är att kommunen bör ge
Affärsverken i uppdrag att genomföra en seriös studie på de tekniska och
ekonomiska möjligheterna och risker av ett koncept på vind- och
vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona. Studien bör
hålla hög kvalité och bör redovisas offentligt.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i beslut 28 augusti 2008
§ 107.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 mars 2009, § 66
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man vidhåller sin
uppfattning i ärendet. Vindkraft skall ersätta fossil energi och inte ställas mot
annat förnyelsebart energislag.
Thomas Worzyk framför via E-post 26 augusti 2008 att det blivit något fel i
informationskedjan inför kommunfullmäktiges beslut och att miljö- och
byggnadsnämnden inte heller haft möjlighet att läsa eller förstå förslaget.
Miljö och byggnadsnämnden bereder ärendet för beslut i
kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram underlag för
beslut i miljö- och byggnadsnämnden. Samtliga handlingar i ärendet har
skickats till ledamöterna i såväl kommunfullmäktige som miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut avseende kraftvärmeverk innehåller inte
avfallseldning vilket Thomas Worzyk påstår i sitt medborgarförslag. Thomas
Worzyks förslag innebär att all el används för att producera fjärrvärme.
Fullmäktige har beslutat att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att
producera el.
Enligt branschorganisationen Svensk fjärrvärme AB har det inte skett någon
investering i värmepumpar för fjärrvärmeproduktion sedan 1984. de få som
är i drift håller på att fasas ut, detta gäller även Stockholm.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 138, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet

23 april 2009

Aktern

33

2009.259.014

§ 96
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______

23 april 2009

Aktern

2009.305.033

§ 97
Svar på interpellation om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.
Interpellation till näringslivskommunalrådet Mats Lindbom från Christina
Mattisson (S) om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.
Mats Lindbom (C) har med skrivelse den 22 april 2009 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______
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28 maj 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj
2009.
§ 98

Avsägelser

§ 99

Kommunala val.

§ 100 Anmälningsärenden.
§ 101 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 102 Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv 2008.
§ 103 Riktlinjer för intern kontroll.
§ 104 Riktlinjer för investeringar.
§ 105 Redovisning av uppdrag om införande av en kommunal hyresgaranti för ungdomar
upp till 25 år.
§ 106 Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd/Roslundens verksamhet.
§ 107 Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge direktion för år 2008.
§ 108 Svar på motion om att bygga i trä.
§ 109 Svar på motion om utannonsering av lediga befattningar.
§ 110 Svar på motion om sätt fart- för Karlskronas tillväxt.
§ 111 Svar på motion om försäljning av Rosenfeltdsskolans A-hus.
§ 112 Svar på medborgarförslag om vind- och vattenbaserad utbyggnad av
fjärrvärmekapacitet.
§ 113 Svar på medborgarförslag om återställande av rondellen vid Pantarholmen/Brohålan.
§ 114 Svar på medborgarförslag om vägbeslysning från korsningen
Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
§ 115 Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala ordningsföreskrifter
angående hund.
§ 116 Svar på medborgarförslag om bildandet av invandrarråd.
§ 117 Svar på medborgarförslag om att låta högstadieskolorna delta i nationaldagsfirandet i
Hoglands park med sina årliga skolshower.
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§ 118 Fråga
§ 119 Svar på interpellation om gymnasieskolan och budgeten.
§ 120 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
§ 121 Svar på interpellation om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.
________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 maj 2009, kl.13.30- 17.00

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S)
Ali Hammad Abuisefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Gerthie Olsson (S) kl 13.30-16.10 §§ 98- del av §§ 119
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Birgitta Möller (S) kl 13.30-16.40 §§ 98- 120
Sune Johansson (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.30-16.00 §§ 98- del av §§ 118
Sophia Ljungberg (M)
Johan Elofsson (M) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
Annica Engblom (M) kl 15.45-17.00 §§ 111121
Sven-Otto Ullnér (M) kl 13.30-16.10 §§ 98- del av §§ 119
Karin Brunsberg (M) kl 15.45-17.00 §§ 111121
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margareta Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Maria Persson (C)
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Sofia Bothorp (MP)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD) kl 13.30-16.40 §§ 98- 120
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Richard Jomshof (SD) kl 13.30-16.40 §§ 98- 120
Nils Johansson (SD) kl 13.30-16.40 §§ 98- del av §§ 121
Alf Stålborg (SD) kl 13.30-16.40 §§ 98- del av §§ 121
Per Henriksson (SD) kl 13.30-16.40 §§ 98- 120
Glenn Törnström (SD) kl 13.30-16.05 §§ 98- del av §§ 118
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg- Karlsson (V) kl 13.40-17.00 §§ 103120
Tjänstgörande

ersättare

Eva Öhman (S)
Ulla Ohlsson (S)
Åke Håkansson (S) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
Lisbeth Bengtsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rikard Jönsson (S)
Birger Wernersson (S)
Margita Landehag (S)
Claes-Urban Persson (S)
Emma B Henning (M) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Lindström (M)
Bengt Fröberg (M) kl 15.45-17.00 §§ 111-120
Sven Wallfors (M) kl
Ulla Berg (SD) kl 13.30-16.40 §§ 98- del av §§ 121
Lena Hjorth (FP)
Pernilla Persson (C)
Karl-Anders Holmqvist (C) kl 15.45-17.00 §§ 111-120
Ulf Lundh (C) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
José Espinoza (MP) kl 15.45-17.00 §§ 111-121
Ulf Hansson (V) kl 13.30-13.40 §§ 98-103

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (M) kl 13.30-15.45
Sven Wallfors (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C) kl 13.30-15.45
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V) kl 13.40-17.00

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Ali Hammad Abuisefan (S)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 4 juni 2009, kl. 12.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 98-121
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Göran Forss

Justeringsledamot ………………………………………………
Ali Hammad Abuisefan
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 juni 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2009.45.102

§ 98
Avsägelser av kommunala uppdrag
Rosali Andreasson (S) har i skrivelse daterad 27 april 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Eva Mårtensson Kangeman (MP) har i skrivelse daterad 30 april 2009 avsagt
sig uppdraget som ersättare I styrelsen för stiftelsen Blekinge museum.
Peter Graucob (M) har i skrivelse daterad 28 maj 2009 avsagt sig uppdraget
som ersättare i Region Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

28 maj 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 99
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Region Blekinge
Ersättare Emma B Henning (M) efter Peter Graucob.
_____
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Aktern

9

2009.108.700
2009.313.007
2009.314.007
2009.400.612
2009.276.107
2009.346.400

§ 100
Anmälningsärende.
1. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från socialnämnden.
2. Rapportering till kommunfullmäktige enligt socialtjänstlagen från äldrenämnden.
3. Revisionen, kommunens arbetsmarknadsarbete.
4. Revisionen, granskning av hur verksamheternas ändamålsenlighet följs upp med
stöd av brukarundersökningar.
5. Öppet brev till Karlskrona kommuns kommunfullmäktige och utbildningsnämnden
angående den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona kommun.
6. Blekingetrafiken AB, protokoll från årsstämman den 23 april 2009.
7. Länsstyrelsen I Blekinge miljötillståndet I Blekinge 2008.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

28 maj 2009

Akterna

2009.355.840
2009.402.828
2009.434.550

§ 101
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om utbildning av turistambassadörer samt skylt ”du
lämnar nu fastlandet” på infartsleden vid Sunna kanal, av Thomas
Larsson.
2. Medborgarförslag om cykelcrossbana Prästamarken, av Helena
Jardbrink.
3. Motion om utveckling av hamnverksamheten i Karlskrona, av Lars
Hildingsson (S)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Samtliga nämnder/bolag
Akten

11

2009.253.042

§ 102
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2008
Kommunfullmäktige har vid sina sammanträden beslutat att ge specifika
uppdrag och direktiv till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges
uppdrag /särskilda direktiv ska – som en del i kommunens samlade
uppföljning och utvärdering – alltid återrapporteras till fullmäktige.
Avrapportering ska årligen göras under mars månad.
I och med att det är det första året som den separata redovisningen av
uppdragen kommer att genomföras har nämnderna och styrelsen fått respit på
inlämning av uppgifter till 2009-03-31.
Avrapporteringen i sig innebär inte att alla uppdrag kommer att vara
färdigbehandlade vid avrapporteringstillfället. En del uppdrag är så
omfattande att de kommer att sträcka sig över en längre tidsperiod. Det
viktiga är att kommunfullmäktige får besked om hur styrelser och nämnder
behandlat frågan och hur långt man har kommit. Detta ger
kommunfullmäktige en möjlighet till att ta ställning till uppdragets aktualitet
och vidare handläggning.
De uppdrag som nu följs upp under 2009 är de uppdrag som lämnades i
samband med budgetbeslutet för 2008, uppdrag lämnade under 2008 samt
uppdrag lämnade i budgeten för 2009.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 7 april 2009 lämnat en
redogörelse på nämndernas uppdrag/särskilda direktiv.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad rapport.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Samtliga nämnder/bolag
Akten

12

2009.321.040

§ 103
Riktlinjer för intern kontroll
Som ett förtydligande av det av kommunfullmäktige beslutade dokumentet
”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” 2008-12-18 har
kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinjer för arbetet
med intern kontroll.
Riktlinjerna ska vara till stöd för nämnder och bolag i deras kontinuerliga
arbete med utvecklingen av det interna kontrollarbetet.
Som en vägledning bifogas ett antal exempel kring lämpliga kontrollpunkter.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat
att ge ekonomichefen i uppdrag att kommunicera och informera om dessa
riktlinjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 165,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande dokument – Riktlinjer för intern kontroll i
Karlskrona kommun samt,
2. att riktlinjerna skall träda i kraft från och med 1 juli 2009
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Samtliga nämnder/bolag
Akten

13

2009.230.040

§ 104
Riktlinjer för investeringar
Som en följd av det uppdrag kommunstyrelsen lämnat avseende översyn av
då gällande principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning (som resulterat
i ett nytt dokument benämnt ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun” beslutat av kommunfullmäktige 2008-12-18), kommer
här ett förslag på ”Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun”
Det finns i dagsläget flera gällande beslut inom området investeringar och
det saknas en tydlighet om vilka regler som är de gällande. Nuvarande
regler/beslut saknar också en helhetssyn på investeringar inom kommunens
samlade verksamhet. Det finns därför ett stort behov av ett samlat regelverk
inom detta område som klargör vad som gäller.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat
att ge ekonomichefen i uppdrag att kommunicera och informera om dessa
riktlinjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 166,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande dokument – Riktlinjer för investeringar i
Karlskrona kommun,
2. att riktlinjerna skall träda i kraft från och med 1 juli 2009, samt
3. att upphäva samtliga tidigare beslut inom området investeringar.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar
att texten i sista meningen under rubriken 1.1 inledning kompletteras med
följande text; målet för Karlskrona kommun/kommunkoncern ska vara att
långsiktigt minska den totala låneskulden
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till Christina Mattissons
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsyrkande och
finner att fullmäktige beslutat enligt Christina Mattissons förslag. Forts
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§ 104 forts
Riktlinjer för investeringar
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa föreliggande dokument – Riktlinjer för investeringar i
Karlskrona kommun,
2. att riktlinjerna skall träda i kraft från och med 1 juli 2009,
3. att upphäva samtliga tidigare beslut inom området investeringar, samt
4. att texten i sista meningen under rubriken 1.1 inledning kompletteras med
följande text; målet för Karlskrona kommun/kommunkoncern ska vara att
långsiktigt minska den totala låneskulden.
_______

28 maj 2009

Socialnämnden
Akten

15

2009.275.042

§ 105
Redovisning av uppdrag om införande av en kommunal hyresgaranti för
ungdomar upp till 25 år
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för år 2008
och planer för 2009-2010, 071128-29, ”att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
återkomma med förslag om en kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till
25 år”.
Kommunal hyresgaranti;
Sedan den 1 januari 2007 kan kommuner lämna hyresgarantier till enskilda
kommunmedborgare och få ett statligt bidrag för hyresgarantin.
Hyresgarantin lämnas med stöd av Lag om kommunalt stöd till boende och
bidraget till kommunen enligt förordningen om statligt bidrag till
hyresgarantier.
Hyresgarantin kan lämnas till en person som har förmåga att klara
boendekostnaderna, men som ändå inte får kontrakt för en hyresrätt med
besittningsskydd. Hyresgarantin är ett stöd till hyresgästen och det spelar
ingen roll vem som är hyresvärd.
För att det statliga bidraget ska utgå måste kommunen göra en bedömning av
att hushållet inte får hyra en bostad utan garanti och av hushållets
betalningsförmåga. Hyresgarantin måste omfatta hyran under minst sex
månader och garantin ska gälla under minst två år. Det statliga bidraget är
5.000:- per garanti. Den kommunala hyresgarantin är ett borgensåtagande
från kommunens sida som omfattar hyresgästens skyldighet att betala hyra.
Kommunen kan ansöka om preliminär tilldelning av hyresgarantier hos
Statens bostadskreditnämnd och få beslut om en preliminär tilldelning av
antalet garantier Även kommuner som inte ansökt om preliminär tilldelning
kan utfärda kommunala hyresgarantier och ansöka om bidrag för dessa.
Beslut om hyresgarantier med statligt bidrag
Bidrag till kommunala hyresgarantier infördes 1 juli 2007. Anslaget för
bidraget uppgick 2007 och 2008 till 100Mkr per år. Från och med 2009
uppgår bidraget till 50 Mkr per år.
Under perioden 081201 – 091130 beviljades 19 kommuner preliminär
tilldelning av statligt bidrag för tillsammans 520 garantier.
För perioden 070701 – 090228 beviljades 144 garantier från 14 kommuner
(varav 11 tidigare sökt preliminär tilldelning) med totalt 720 Tkr. Forts
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§ 105 forts
Redovisning av uppdrag om införande av en kommunal hyresgaranti för
ungdomar upp till 25 år.
17% av de som beviljats hyresgarantierna var i åldersgruppen 18-24 år. Flest
garantier utfärdades för personer i åldersgruppen 35-44 år (34%).Den
vanligast orsaken till att garantin utfärdades var att hushållet hade
betalningsanmärkningar.
Bedömning
Kommunfullmäktige föreslog införande av en kommunal hyresgaranti för
ungdomar, upp till 25 år. Kommunen har enligt Lag om kommunalt stöd till
boende möjlighet att införa hyresgarantier. Däremot kan kommunen inte,
utan sakliga skäl, gynna en grupp av kommunmedlemmarna, i enlighet med
likställighetsprincipen. En kommunal hyresgaranti bör därför omfatta alla
kommunmedborgare, oavsett ålder, som uppfyller de kriterier som
kommunen satt upp för garantin.
De kommunmedlemmar som är berättigade till bistånd enligt
socialtjänstlagen kan få stöd av socialförvaltningen för att få en bostad. I
Karlskrona kommun har socialförvaltningen ”Ungbo” där de ungdomar som
beviljats bistånd får möjlighet till bostad och stöd i boendet. Karlskronahem
ger också ungdomar möjlighet att få hyreskontrakt även om de inte haft eget
kontakt tidigare.
Ett införande av en kommunal hyresgaranti innebär att den kommunala
förvaltningen skall pröva behov och bedöma betalningsförmåga. Det innebär
också ett risktagande för kommunen, eftersom hyresvärden kommer att
vända sig till kommunen om den enskilde inte betalar sin hyra. Kommunen
kommer därefter att få försöka få ersättning från den enskilde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 167,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att inte införa en kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till 25 år.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Tekniska nämnden
Socialnämnden
Akten

17

2009.318.293

§ 106
Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd/Roslundens verksamhet
Med anledning av socialnämndens tidigare beslut (SN § 49, 23 April 2007)
har socialförvaltningen uppdragit åt tekniska förvaltningen att låta AB
Karlskronahem planera en om- och tillbyggnad av Råd och Stöd/Roslundens
lokaler på Ekliden.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Karlskronahem. Därefter
internhyr socialnämnden fastigheten från tekniska förvaltningen.
I befintlig byggnad inryms idag två verksamheter, Roslunden som är ett hem
för vård och boende samt Råd och Stöd som arbetar med barn och ungdomar
upp till 18 års ålder och deras föräldrar. Dessa två verksamheter har ett
mycket nära samarbete. Det är framför allt Råd och Stöds verksamhet som
har ökat betydligt och följden av detta har blivit en större personalbemanning
och ändrat arbetssätt. De befintliga lokalerna räcker inte längre till för att
utföra verksamheten på ett bra sätt, och arbetsmiljöproblem har påtalats en
längre tid. Projektet innebär att man skapar en helt ny byggnad för
Roslundens verksamhet och Råd och Stöd kan då ta det befintliga huset i
anspråk i dess helhet. Avtalet är ett blockhyresavtal och omfattar
ombyggnation av delar i befintligt hus och en nybyggnation i nära anslutning
till densamma.
Karlskronahem har kalkylerat ombyggnadskostnaden till 10 500 000 kronor
exklusive mervärdesskatt. Med en avskrivningstid om 33 år och räntesats om
5 % blir den tillkommande årliga internhyran för socialförvaltningen 670 800
kronor. Avtalet omfattar en sedvanlig restvärdesklausul om 6 163 550
kronor. Ansvaret för restvärdet åvilar socialnämnden. Avtalstiden är bunden
till 20 år från och med den 1 januari 2010. Ett nytt hyresavtal upprättas som
ersätter befintligt avtal.
Socialnämnden har accepterat den tillkommande hyran och medel finns
avsatta i budget från och med 2009.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag med en attsats, att uppdra åt tekniska
förvaltningen att teckna hyresavtal med Karlskronahem i enlighet med
ovanstående förutsättningar.
Forts
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§ 106 forts
Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd/Roslundens verksamhet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2009 överlämnas tekniska
nämndens beslut 29 april 2009 , §§ 66 med 2 attsatser. 1. att uppdra åt
tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Karlskronahem i enlighet
med ovanstående förutsättningar, 2. att meddela tekniska nämnden hur
nämndens ska förhålla sig till restvärden vid för hyrning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med
Karlskronahem i enlighet med ovanstående förutsättningar, samt
2. att återremittera följande attsats för ny beredning; att meddela tekniska
nämnden hur nämndens ska förhålla sig till restvärden vid för hyrning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Vårdförbundet Blekinge
Akten

19

2009.301.701

§ 107
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2008
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter sedvanlig granskning av
förbundets årsredovisning för år 2008 översänt denna tillsammans med
revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut
om eventuell ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna å sin sida tillstyrker
samtidigt att den upprättade årsredovisningen godkänns och att direktionen
också beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Av årsredovisningen framgår bl.a. att verksamheten i likhet med föregående
år uppvisar ett positivt resultat. Detta år t.o.m. dubbelt stort – eller ca 12
mnkr – som för föregående år. Resultatet är då främst en effekt av en god
beläggning i kombination med en effektiv drift. Det sammanlagda kapitalet
uppgår därmed per 2008-12-31 till hela 23,4 mnkr. Detta kapital är nu så
omfattande att det på något sätt delvis borde kunna återföras till sina
ägare/nyttjare (genom t.ex. lägre prishöjningar/”rabattsystem”) i stället för att
tillåtas växa ytterligare.
Förbundets samtliga mål – såväl finansiella som verksamhetsmässiga – har
samtidigt kunnat uppnås även under år 2008. Förbundets direktion har därför
redan under fjolåret beslutat om nya sådana mål för år 2009, vilka då i högre
grad skall spegla den höjda ambitionsnivå som nu skall gälla för förbundet
och dess verksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 169,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet även för år
2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Tekniska nämnden
Kommunala bolag
Akten

20

2006.55.200

§ 108
Svar på motion om att bygga mer i trä.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4, av
Jörgen Johansson (C). Motionären har föreslagit att Karlskrona kommun
verkar för ökad användning av trämaterial i byggandet inom kommunen och
dess bolag, att minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig
byggnad, träbro eller liknande skall uppföras inom kommunen med trä som
dominerande material, samt att trä alltid skall vägas in som ett alternativ vid
nyproduktion.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2009 § 29, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har utrett
frågan om trä som dominerande byggnadsmaterial i samband med till- och
nybyggnadsprojekt.
Förvaltningen håller med motionsställaren att trä är ett utmärkt byggmaterial,
och vi använder trä ofta och gärna, dock har trä vissa begränsningar främst i
monumentala byggnader.
Sedan idrottsarenan byggdes på Rosenholmsområdet har de flesta ny- och
tillbyggnader som genomförts i tekniska förvaltningens regi haft trä som
dominerande material. Exempel på dessa om- och tillbyggnader är:
förskolorna i Rödeby, Spjutsbygd, Hästö, Nättraby, Bastasjö och Hasslö,
fritidslokalen i Vedeby, skolan på Aspö, autistboendet i Bastasjö samt
Nättraby GoIF.
Eftersom motionsställaren har föreslagit att minst ett större byggprojekt,
flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller liknande ska uppföras inom
kommunen med trä som dominerande material och att trä alltid skall vägas in
som ett alternativ vid nyproduktion, kan tekniska förvaltningen konstatera att
motionsställarens önskemål med god marginal är uppfyllt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2009, § 92, bordlagt
ärendet.
Forts
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§ 108 forts
Svar på motion om att bygga mer i trä.
Yrkanden
Jörgen Johansson (C) yrkar att ärendet återremitteras så att även bolagen får
möjlighet att yttra sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
_____

28 maj 2009

Personalenheten
Akten

22

2007.121.022

§ 109
Svar på motion angående utannonsering av lediga befattningar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att från och med nu
utanannonsera alla befattningar inom förvaltning och kommunala bolag på
nivå från sektionschef och uppåt, i avvaktan på att förslag enligt nästa att-sats
blir genomfört, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utarbeta en policy för rekrytering till tyngre befattningar där utannonsering
ingår som en nödvändig del.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 12 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
följer nedan redovisade utdrag ur personalprogram samt checklista över
beslutsgång vid rekrytering, samt Vad gäller tillsättning av
förvaltningschefer har vi under de senaste 6 åren tillämpat principen att
kommunstyrelsen fattar beslut om att starta rekryteringsprocesserna. Externt
konsultstöd har tillämpats vid samtliga tillsättningar tillsammans med interna
rekryteringsgrupper bestående av kommunstyrelsens presidium, företrädare
för kommunledningen (oftast kommun- och personalchef) samt fackliga
företrädare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2009, § 93, bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
_______

28 maj 2009

Handläggare
Näringslivsenheten
Akten

23

2008.726.140

§ 110
Svar på motion om Sätt fart – för Karlskronas tillväxt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008 § 93,
av Christina Mattisson (S). Motionären skriver att uppdra åt
kommunstyrelsen att till den 1 december 2008 arbeta fram ett konkret
näringslivsprogram med utgångspunkt från ovanstående, att uppdra åt
kommunstyrelsen att tillsätta en näringslivschef på heltid, samt att arbetet
med tillväxtfrågor kontinuerligt redovisas på kommunstyrelsen.
I motionen anges även förbättrade kommunikationer, samverkan med
näringslivsorganisationer och förstärkning av näringslivschefstjänsten.
Näringslivsutskottets ordförande Mats Lindbom (C) har i skrivelse daterad 4
maj 2009 svarat på motionen.
Förslaget till yttrande:
Motionen grundar sig i att det skulle ha skett en nedmontering i arbetet med
tillväxtfrågorna i kommunen. Som svar på det påståendet kommer här en
redovisning som följer motionens ämnesområden;
• IT / Telecom
• Östersjöarbetet
• Kreativa näringar
• Turism och besöksnäringen
• Rosenholms Udde
• Kommunikationer
• Övrigt
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 170,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till motionen, samt yrkar följande
ändringsyrkande avseende attsats 1; att uppdra åt kommunstyrelsen att till
den 1 december 2009 arbeta fram ett konkret näringslivsprogram med
utgångspunkt från ovanstående.
Forts
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§ 110 forts
Svar på motion om Sätt fart – för Karlskronas tillväxt
Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Sofia Bothorp ( MP), Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Mats Johansson (S) yrkar bifall till Christina Mattissons ändringsyrkande.
Ann-Louise Trulsson (M) och Kent Lewén ( FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till
motionen.
Mats Lindbom (C) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning
av motionen och för att kunna se över eventuell finansiering av
näringslivschef.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
_____

28 maj 2009

Handläggare
Akten

25

2009.58.253

§ 111
Svar på motion om försäljning av Rosenfeltsskolans A-hus
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 januari 2009 § 4, av
Christina Mattisson (S). Motionären har föreslagit att kommunstyrelsen får i
uppdrag att försälja Rosenfeltskolans A-hus i syfte få det omvandlat till
bostäder, företrädesvis med hyresrätt.
Kommunledningsförvaltningen har den 8 april 2009, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man tillstyrker motionen och att
efter kontakt med tekniska förvaltningen konstaterar vi att byggnaden under
senare år endast använts sporadiskt och i liten omfattning. Även om det
framöver kan vara ett bra alternativ till andra externa lokaler för kommunal
verksamhet så kan den fylla ett ännu viktigare behov genom att omvandlas
till bostäder i ett mycket centralt läge.
Förvaltningen har ett krav på reavinst under 2009. Fastighetens bokförda
värde uppgår till ca 1 mkr. Fastigheten bör därför kunna ge reavinst vid en
försäljning. Tekniska förvaltningens kostnader för byggnaden uppgick 2008
till 470 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 171,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

26

2008.2.375

§ 112
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Thomas Worzyk. Förslaget är att kommunen bör ge
Affärsverken i uppdrag att genomföra en seriös studie på de tekniska och
ekonomiska möjligheterna och risker av ett koncept på vind- och
vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona. Studien bör
hålla hög kvalité och bör redovisas offentligt.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i beslut 28 augusti 2008
§ 107.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 mars 2009, § 66
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man vidhåller sin
uppfattning i ärendet. Vindkraft skall ersätta fossil energi och inte ställas mot
annat förnyelsebart energislag.
Thomas Worzyk framför via E-post 26 augusti 2008 att det blivit något fel i
informationskedjan inför kommunfullmäktiges beslut och att miljö- och
byggnadsnämnden inte heller haft möjlighet att läsa eller förstå förslaget.
Miljö och byggnadsnämnden bereder ärendet för beslut i
kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram underlag för
beslut i miljö- och byggnadsnämnden. Samtliga handlingar i ärendet har
skickats till ledamöterna i såväl kommunfullmäktige som miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut avseende kraftvärmeverk innehåller inte
avfallseldning vilket Thomas Worzyk påstår i sitt medborgarförslag. Thomas
Worzyks förslag innebär att all el används för att producera fjärrvärme.
Fullmäktige har beslutat att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att
producera el.
Enligt branschorganisationen Svensk fjärrvärme AB har det inte skett någon
investering i värmepumpar för fjärrvärmeproduktion sedan 1984. de få som
är i drift håller på att fasas ut, detta gäller även Stockholm.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 138, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Forts

28 maj 2009
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§ 112 forts
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2009, § 95, bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_____

28 maj 2009

Tekniska nämnden
Akten

28

2008.440.512

§ 113
Svar på medborgarförslag om återställande av rondellen vid
Pantarholmen/Brohålan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2008,
§ 58 av Peter Öjeskog. Förslaget är att återställa rondellen vid
Pantarholmen/Brohålan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 55 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att återställande av en
cirkulationsplats vid ”Brohålan” har vid flera tillfällen tidigare varit aktuellt
(senast vid etablering av Lidl intill ”Lokstallarna”).I tidigare budgetplan
fanns upptaget 3,5 mkr för cirkulationsplatsen år 2012.
Nuvarande budgetförslag 2009 och förslag till plan 2010-2011 redovisar
ingen cirkulationsplats vid ”Brohålan”.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning är en cirkulationsplats vid
”Brohålan” en investering som förbättrar trafiksäkerheten i korsningen men
också ger en smidigare trafik till och från bostadsområdena Långö och
Pantarholmen. Därmed beräknas Landsvägsgatan, Polhemsgatan och
Valhallavägen avlastas från genomfartstrafik
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att behovet av en
cirkulationsplats vid ”Brohålan” prövas i samband med budget för 2010 och
om möjligt prioriteras före andra investeringsobjekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 172,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Tekniska nämnden
Akten

29

2008.75.317

§ 114
Svar med borgarförslag om vägbelysning från korsningen
Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Mikael Holmström. Förslaget är att sätta upp vägbelysning från
korsningen Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 54 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att av den totala vägsträckan
(ca 1,5-2 km) svarar tekniska förvaltningen för ca 200 m. Övrig vägsträcka
ligger inom Rosenholmsområdet (kvartersmark), vars huvudman är Vasallen
AB.
Vasallen AB har meddelat att den aktuella vägsträckan ingår i ett område
som är under planläggning för framtida exploatering och innan detaljplanen
har vunnit laga kraft kommer inte Vasallen AB att investera i en ny
belysning i enlighet med medborgarförslaget.
Nämnden skriver att den del av vägen som förvaltningen ansvarar för (ca 200
m) i nuläget inte är aktuell för gatubelysning. Skulle det visa sig att Vasallen
AB har för avsikt att sätta upp belysning på sin del av den aktuella
vägsträckan kommer förvaltningen att beakta detta och eventuellt utöka
belysningen på den kommunala vägdelen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 173,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Länsstyrelsen i Blekinge län
Informationsenheten
Kommunens anslagstavla
Polismyndigheten i Blekinge Län
Tekniska nämnden
Akten

30

2006.614.003

§ 115
Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala
ordningsföreskrifter angående hund.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20-21
december 2006, § 196 av Sten Joelson. Förslaget är en ändring av lokala
ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun avseende hund. Ändringarna
avser §§ 18 och 19.
I § 18 föreslås att texten ändras så att ”Hund skall hållas kopplad och
halsband” o s v enligt nuvarande text.
§ 19 föreslås ändrad så att ”Inom följande områden skall hund vara
kopplad och skall föroreningar efter hund plockas upp” o s v enligt
nuvarande föreskrifter.
Vidare föreslås ”Att överträdelse skall beivras”.
Som motivering anges att Trossö är tättbefolkat med begränsade grönytor
och att omdömeslösa hundägare ibland har hundarna lösa till fara för barn,
mindre hundar och hundrädda personer.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 53 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att nuvarande allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun kompletteras enligt följande
(kursiv stil avser ny text).
18 § Kompletteras:
Inom å bifogad karta markerat område (bilaga 1) samt inom till allmänt
begagnande upplåtna bad- och campingplatser skall hund vara kopplad .
När hund inte hålls kopplad, inom övriga områden, skall den vara
identifikationsmärkt med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hund
får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i hamnområde där
livsmedel hanteras och/eller hamnområde där livsmedel eller förpackningar
till livsmedel hanteras och/eller förvaras, på till allmänt begagnade upplåtna
lekplatser och begravningsplatser
19 § Kompletteras:
Inom följande områden skall föroreningar efter hund plockas upp:
- Trossö m m enligt under 18 § angiven karta.
Forts

28 maj 2009
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§ 115 forts
Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala
ordningsföreskrifter angående hund.
- I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker och planteringar, gång och
cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till allmänt begagnade
upplåtna bad- och campingplatser.
Kommunalt beslut om ändringar/kompletteringar av lokala föreskrifter skall
anmälas till länsstyrelsen som kungör föreskriften i länets
författningssamling.
Kungörelsen skall genom kommunens försorg anslås samt föras in i
ortstidningar. Kommunen skall även tillse att tryckta exemplar av
föreskrifterna finns tillgängliga för allmänheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att komplettera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona
kommun enligt ovan, samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Kommunledningsförvaltningen
Akten

32

2007.547.139

§ 116
Svar på medborgarförslag om bildandet av invandrarråd.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Emina Cejvan. Förslaget är att bilda ett invandrarråd i
Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 5 maj 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att invandrarråd
inrättades å många håll i Sverige under 1970-och -80-talen. Fortfarande finns
råden kvar i en del kommuner. Tyvärr finns inga samlade referenser till nu
existerande invandrarråds funktion. Att de konstitutionella (och tekniska!)
komplikationerna med parallella demokratiska system kan vara en
komplikation belyses dock i vissa sammanhang.
Karlskrona kommun har ett aktivt Näringslivsutskott som handläggare alla
invandrarfrågor. De demokratiska rättsaspekterna kan därför ses som
tryggade.
Via kommunledningsförvaltningen och övriga kommunala verksamheter kan
såväl enskilda som grupper framföra idéer, synpunkter och förslag in i den
kommunala beslutsprocessen.
Det ges också möjligheter till direkt medverkan i integrationsprocessen, där
samarbete med enskilda och grupper ses som en positiv del i den kommunala
processen. Detta kan särskilt medverka till att reella plattformer skapas för
direkta medborgaruppdrag, vilket enligt förslagsställaren ökar invandrares
och flyktingars aktiva medverkan i offentliga verksamheter inom den
kommunala sektorn.
Kommunen strävar efter att söka så nära kontakt som möjligt med både
enskilda och organisationer för att få så breda referenser som möjligt i varje
enskild fråga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 175,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Kommunledningsförvaltningen
Barn– och Ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

33

2008.577.600

§ 117
Svar på medborgarförslag om att låta högstadieskolorna delta i
Nationaldagsfirandet i Hoglands park med sina årliga skolshower.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti
2008, § 93 av Göran Lindh. Förslaget är att låta högstadieskolorna delta i
Nationaldagsfirandet i Hoglands park med sina årliga skolshower.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 5 maj 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att under de senaste
åren har nationaldagsfirandet ägt rum i Hoglands park. Arrangemanget sköts
av kulturförvaltningen och innehåller musik av Hemvärnskåren, sång av
Sandgrenska manskören, utdelning av svenska flaggor och av kommunens
demokratipris.
En vidgning av evenemanget, i enlighet med medborgarförslaget, skulle
sannolikt göra att betydligt fler skulle delta i firandet. Men, dessvärre
förutsätter ett sådant arrangemang betydligt större insatser från flera instanser
än idag. Ansvarig personal måste under helgdagen finnas på plats och bla ha
arbetsmiljöansvaret för deltagarna. Behovet av ljud/ljussättning kommer att
utökas och förställningarna måste samordnas. Möjligen kan också
tveksamhet finnas över om scenen i Hoglands park är tillräcklig får sådana
föreställningar. Ett nytt arrangemang i enlighet med förslaget skulle vara
avsevärt dyrare än kostnaden för dagens evenemang.
Marinbasen kommer under tiden 5 – 7 juni i år att arrangera ett stort
örlogsbesök i Karlskrona. I dagsläget planeras för 45 – 50 fartyg från 12
nationer. Nationaldagsfirandet kommer därför i år att flyttas till Stortorget
och evenemanget kommer sannolikt att delvis präglas av örlogsbesöket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) och Jan-Olof Petersson (Fp) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Ordförande yttrar sig.

Forts

28 maj 2009

34

§ 117 forts
Svar på medborgarförslag om att låta högstadieskolorna delta i
Nationaldagsfirandet i Hoglands park med sina årliga skolshower.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Patrik Hanssons och Jan-Olofs Peterssons bifallsyrkande till
medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik
Hanssons och Jan-Olof Petersons bifallsyrkande till medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
______

28 maj 2009

35

§ 118
Fråga
Patrik Hansson (S) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson om han välkomnar bestraffningar i Karlskronas skolor.
Jan-Olof Petersson (FP) svarar.
________

28 maj 2009

Akten

2009.304.041

§ 119
Svar på interpellation om gymnasieskolan och budgeten.
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 82, av EvaMarie Malmgren (S) om gymnasieskolan och budgeten.
Karl-Gösta Svenson (M) har med skrivelse den 21 april 2009 svarat på
interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 23 april 2009, § 82 ärendet då interpellanten inte
var närvarande
I debatten deltar Ann-Louise Trulsson (M), Patrik Hansson (S), Christina
Mattisson (S) och Kent Lewén (FP).
______

36

28 maj 2009

Aktern

37

2009.259.014

§ 120
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 23 april 2009, § 96 ärendet.
Ärendet bordläggs då interpellanten inte är närvarande
_______

28 maj 2009

Aktern

2009.305.033

§ 121
Svar på interpellation om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.
Interpellation till näringslivskommunalrådet Mats Lindbom från Christina
Mattisson (S) om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.
Mats Lindbom (C) har med skrivelse den 22 april 2009 svarat på
interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 23 april 2009, § 97 ärendet.
I debatten deltar Kent Lewén (FP) och Magnus Larsson (C).
_______
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17 juni 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni
2009.
§ 122 Avsägelser
§ 123 Kommunala val.
§ 124 Anmälningsärenden.
§ 125 Överföring av investeringsmedel från bokslut 2008 avseende investeringar som ej har
påbörjats.
§ 126 Utvärdering av personalprogrammet vi tror på framtiden.
§ 127 Delårsrapport per den 30 april 2009.
§ 128 Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
§ 129 Finansiering och investeringstillstånd för ombyggnad av Marinens musikkårs lokaler
och Sparresalen.
§ 130 Energibesparade åtgärder Saltöskolan och Hästö medborgarhus.
§ 131 Yttrande över begäran om kommunal borgen.
§ 132 Ändrande taxor för uthyrning av olika kommunala skollokaler.
§ 133 Förslag till jämställdhetsplan för 2009.
§ 134 Ställningstagande till ansökan till UNESCO om inrättande av biosfärområde Blekinge
Arkipelag.
§ 135 Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
§ 136 Svar på motion om Gullberna resecentrum.
§ 137 Svar på motion angående säkrar cykelvägar på Hasslö och Almö.
§ 138 Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö skola.
§ 139 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
§ 140 Avtackning och ordförandes sommarhälsning
_________

17 juni 2009
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 17 juni 2009, kl.13.30- 17.45

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Eva- Marie Malmgren (S) kl 13.30-17.35 §§ 122- 129
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Hammad Abuisefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S) kl 15.10-17.45 §§ 128-140
Anita Seaberg (S)
Oscar Dyberg (S) kl 13.30-17.35 §§ 122- 129
Roland Andréasson (S) kl 13.30-15.10 §§ 122-127
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ljungberg (M) kl 13.40-17.45 §§ 124-140
Rune Andersson(M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 15.10-17.45 §§ 128-140
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
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Sofia Bothorp (MP)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn Törnström (SD)
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.30 §§ 120-del av §§128
Günter Dessin (V)
Marcel Abedini ( ) kl 13.30-17.35 §§ 122- 129
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Walla Carlsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Margita Landehag (S)
Per-Anders Nygård (S)
Lisbeth Bengtsson (S) kl 17.35-17.45 §§ 130-140
Emma B Henning (M)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.30-13.40 §§122-123
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Fröberg (M)
Roland Löfvenberg (M) kl 15.10-17.45 §§ 122-127
Ulla Berg (SD)
Lena Hjorth (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Bo Löfgren (FP)
Sören Lund (KD)
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Roland Löfvenberg (M) kl 15.10-17.45
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.40-17.45
Peter Christensen (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
Lisbeth Bengtsson (S) kl 13.30-17.35
Åke Håkansson (S)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Andersson (FP) och Anders Persson (S)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 25 juni 2009, kl. 10.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 122-140
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Mikael Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Anders Persson

Övrigt
Det antecknas särskilt att det vid votering konstaterades att en dosa
vid omröstning inte fungerade varför ledamoten Sofia Ljungberg (M) gav sin röst muntligt
och därefter har voteringsprotokollet i enlighet med avgiven röst manuellt fyllts i.

4
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 25 juni 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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17 juni 2009

Kommunala uppdrag
Akten

6

2009.45.102

§ 122
Avsägelser av kommunala uppdrag
Julie Mostert (M) har i skrivelse daterad 27 maj 2009 avsagt sig uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Paul Henning (M) har i skrivelse daterad 27 maj 2009 avsagt sig uppdraget
som ersättare idrotts- och fritidsnämnden.
Göran Redeén (KD) har i skrivelse daterad 17 juni 2009 avsagt sig uppdraget
som ordförande i föreningen Björkholmsstugorna i Karlskrona.
Maria Persson (C) har i skrivelse daterad 17 juni 2009 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

17 juni 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 123
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Britt Hagström (M) efter Paul Henning.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Emma Swahn Nilsson (M) efter Julie Mostert.
Ersättare Faraj Abu Iseifan (S) efter Anne-Louise Rosell.
Kulturnämnden
Ersättare Göran Eliasson (S) efter Rosali Andreasson.
Björkholmsstugor
Ordförande Tommy Olsson (KD) efter Göran Redeén.
_____

7
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Aktern

8

2009.108.700
2009.45.102
2009.359.102

§ 124
Anmälningsärende.
1. Rapportering av icke verkställda beslut enligt LSS 9 § från handikappnämnden.
2. Avsägelse av uppdrag från Socialdemokraterna i genomförandegruppen.
3. Protokollsutdrag 20 april 2009 från Miljöpartiet angående borttagande av
partibeteckning från deltagarlistan vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

17 juni 2009

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

9

2009.353.041

§ 125
Överföring av investeringsmedel från bokslut 2008 avseende
investeringar som ej påbörjats.
I enlighet med de gällande regelverk beträffande överföring av
investeringsmedel ska kommunstyrelsen efter bokslutsberedningen föreslå
kommunfullmäktige vilka investeringsmedel som skall överföras. Detta avser
då investeringar som ej påbörjats.
Tekniska nämnden har i samband med behandling av sitt årsbokslut, lämnat
önskemål om att föra över totalt 56 858 000 kr avseende investeringsmedel
från 2008 som ej påbörjats (bilaga 1).
I samband med beredningen har önskemål framförts om att en
sammanställning av vilka investeringsprojekt som önskas överföras till 2009,
samtidigt som det finns ett behov av att minska anslagen.
Därför har tekniska förvaltningen gjort en bedömning av det aktuella läget
över vilka investeringsmedel som skulle kunna avstås ifrån.
Dessa uppgår totalt till knappt ca 7 000 000 kr.
Övriga förvaltningar har i sina bokslut önskat överföra totalt 5 300 000 kr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 184,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att medge tekniska nämnden att överföra totalt 50 008 000 kr,
2. att medge övriga nämnders överföring av investeringsmedel om totalt
5 300 000 kr i enlighet med upprättad bilaga 1, samt
3. att tekniska nämnden ges i uppdrag att för 2009 års avslutade
investeringar redovisa ett överskott om 3 000 000 kr jämfört med budget för
de avslutade projekten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

17 juni 2009

Personalenheten
Akten

10

2004.294.020

§ 126
Utvärdering av personalprogrammet Vi tror på framtiden!
I kommunfullmäktiges beslut 2004-12 om att anta ett nytt personalprogram
fr o m 1 januari 2005 ingick även att en utvärdering skulle genomföras efter
3 års arbete med programmet (2008-2009).
I projektbudgeten för 2009 föreslogs avsätta 100 000 kr för att detta skulle
kunna genomföras via extern leverantör. Kommunstyrelsen beslutade att
dessa medel istället skulle användas för nya informationsskyltar. En
möjlighet ansågs då finnas att genomföra utvärderingen med interna resurser.
Denna möjlighet finns inte längre då resurser för interna utredningar inom
kommunledningsförvaltningen minskats under 2008 och 2009.
Med tanke på det ekonomiska läge Karlskrona kommun befinner sig i kan
ytterligare omprioriteringar av såväl personella som ekonomiska resurser bli
aktuella. Arbetet med att utvärdera personalprogrammet föreslås därför
senareläggas till tidigast 2010. Det är i dagsläget inte möjligt att genomföra
en utvärdering med interna resurser och att ansöka om medel ur
projektbudgeten för att genomföra en extern utvärdering av
personalprogrammet känns inte som en korrekt prioritering i dagsläget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 194,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fortsätta arbetet med nuvarande personalprogram samt
2. att senarelägga utvärderingen av personalprogrammet till 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

17 juni 2009

Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

11

2009.231.042

§ 127
Delårsrapport per den 30 april 2009.
Efter årets första fyra månader uppvisar Karlskrona kommun en prognos som
innebär att helårsresultatet totalt sett väntas uppvisa ett kraftigt underskott
om totalt – 77,6 Mkr.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat
1. att överföra 2 000 000 kr från kommunstyrelsens reserv för individ och
familjeomsorg till socialnämnden,
2. att för 2009 lösa upp reserv om 5 000 000 kr för tillväxt, volym och
miljöförbättrande åtgärder för att balansera det prognostiserade underskottet,
3. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2009,
4. att överlämna delårsrapporten till revisionen, samt
5. att en särskild analys görs på personalsituationen på
handikappförvaltningen med hänvisning till de ökade personalkostnaderna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 197,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
3. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2009.

Forts

17 juni 2009

12

§ 127 forts
Delårsrapport per den 30 april 2009.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att från och med augusti inhämta
månadsvisa budgetuppföljningar från nämnderna.
Eva-Marie Malmgren (S), Kent Lewén (FP), Patrik Hansson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall till Christina Mattissons
tilläggsyrkande
Karl-Gösta Svenson (M) och Ann-Louise Trulsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till att-sats
1, samt yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Sven-Otto Ullnér (M) och Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till attsats 1 mot
Richard Jomshofs avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag
attsatserna 2 och 3.
Därefter ställer ordförande proposition på Christina Mattissons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
3. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2009.
4. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att från och med augusti inhämta
månadsvisa budgetuppföljningar från nämnderna.
__________

17 juni 2009

Kommunstyrelsen
Akten

13

2009.350.041

§ 128
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2010
och planer 2011-2012 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2010-2012” som
innehåller 7 stycken att-satser.
Vid dagens sammanträde överlämnas
2. Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv för stabilitet och trygghet 200102012, daterad 2009-06-11.
3. Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 20102012 – ”Det finns en annan väg”, daterad 2009-06-15 som innehåller 3
stycken att-satser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 198,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa budgetramar för nämnder och finansiella poster i enlighet
med bilaga 1,
2. att fastställa finansiella mål för åren 2010 – 2012 för Karlskrona Kommun
i enlighet med bilaga 2,
3. att fastställa övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade
verksamhet och kommunen nämnder i enlighet med bilaga 3,
4. att fastställa investeringsramarna för 2010, 2011 och 2012 i enlighet med
bilaga 4,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i ”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare
Karlskrona 2010-2012”,
Forts
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§ 128 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
6. att de föreslagna förvaltningssammanslagningarna skall vara genomförda
1 januari 2010, samt
7. att uppdra åt Idrotts- och fritidsnämnden att under perioden 2010 – 2012
genomföra de föreslagna förändringarna beträffande konstgräsutveckling och
Aktiv Park, under förutsättning att dessa kan rymmas inom befintliga ramar
hos berörda nämnder.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M), Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Tommy
Olsson (KD), Ann-Louise Trulsson (M), Bo Löfgren (FP), Sofia Bothorp
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 2010- 2012
– ”Det finns en annan väg”
Patrik Hansson (S), Angela Sandström (S) och Marcel Abedini ( ) yrkar
bifall till socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 2010- 2012 –
”Det finns en annan väg”
Günter Dessin (V) och Ulf Hansson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Carl-Göran Svensson (M), Mats Johansson (S), Patrik Enstedt (S), Jan
Lennartsson (M) yttrar sig.
Richard Jomshof (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall till socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 2010- 2012 –
”Det finns en annan väg”
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till
budgetdirektiv mot socialdemokraternas förslag till
budgetdirektiv och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.

Forts

17 juni 2009

15

§ 128 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
majoritets förslag röstar ja, den som vill tillstyrka socialdemokraternas
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster och 39 nej-röster och 2
frånvarande enligt socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv.
Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv för 2010-2012
2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast återkomma till fullmäktige
med ett balanserat förslag till budgetdirektiv, samt
3. att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en
plan för hur det förväntade underskottet för 2009 ska återställas senast 2012.
__________

Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

17 juni 2009
16
2009.363.292

§ 129
Finansiering av investeringstillstånd för ombyggnad av Marinens
musikkårs lokaler och Sparresalen.
Tekniska nämnden föreslår att Marinens Musikkårs lokaler och
Sparresalen byggs om för sammanlagt 13,3 mnkr. I fastställd
investeringsbudget för år 2009 finns anslaget 12,5 mnkr för projektet,
varför tilläggsmedel om 0,8 mnkr krävs. Projektet har för övrigt i
budgeten rubricerats som en s.k. ”lönsam investering”.
Statens fastighetsverk har samtidigt förbundit sig att svara för en
tillkommande hyra motsvarande en investering om 11,3 mnkr ( dvs. 85
% av investeringen). Statens andel täcks då i form av ett 6-årigt
hyresavtal utan kvarvarande restvärde för investeringsbeloppet.
Investeringens resterande del om 2,0 mnkr kommer därmed att belasta
kulturnämnden i form av en årlig hyresökning för Sparresalen om 0,2
mnkr (prel. från mars månad år 2010). Som mervärde får
kulturnämnden i gengäld en viss standardhöjning av lokalen, som bör
kunna ge möjligheter för såväl en ökad uthyrning som en något förhöjd
taxa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 199,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka investeringsanslaget i Budget 2009 för Lokaler åt Marinens
musikkår från 12,5 till 13,3 miljoner kronor,
2. att täcka denna utökning genom en omdisponering av 0,8 miljoner
kronor från 2009 års Klumpanslag för Fastighetsinvesteringar,
3. att samtidigt ge tekniska nämnden ett omedelbart
investeringstillstånd för detta projekt, samt
4. att frågan om eventuell kompensation till kulturnämnden för den
ökade hyreskostnaden skall prövas först i samband med fastställandet
av nya nämndsvisa budgetramar för åren 2010 - 2012.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

17 juni 2009
2009.395.375
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§ 130
Energibesparande åtgärder Saltöskolan och Hästö Medborgarhus
I enlighet med det pågående arbetet med energibesparande åtgärder, har
tekniska nämnden arbetat vidare med att ta fram förslag på åtgärder, inte
minst i samband med den fortsatta planeringen av fjärrvärmeutbyggnaden.
Då Affärsverken för närvarande arbetar med utbyggnad av fjärrvärmenätet
på såväl Saltö som Hästö, är det lämpligt att kommunen passar på och
kombinerar anslutning till sina lokaler i samband med dessa arbeten.
De av kommunfullmäktige anslagna investeringsramarna för
energibesparande åtgärder är redan ianspråktagna varför investeringen
erfordrar nyupplåning för finansiering av investeringen.
Investeringarna är redan på kort sikt s.k. lönsamma, och de positiva effekter
som uppstår möjliggör för fastighetsavdelningen att möta de besparingskrav
som åvilar avdelningen utan att det sker på bekostnad av underhållet.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat
att ärendet beträffande Hästö Medborgarhus återremitteras för ytterligare
utredning om försäljning är möjlig, eller om lokalen behövs för fortsatt
kommunal verksamhet
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 200,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Saltöskolan
2. att utöka investeringsanslaget för energibesparande åtgärder med totalt
750 000 kr och att detta finansieras genom nyupplåning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

17 juni 2009
AB Karlskrona Moderbolag
Ekonomienheten
Akten

18

2009.384.045

§ 131
Yttrande över begäran om kommunal borgen.
Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2009 att reversen mellan AB
Karlskrona Moderbolag Karlskrona kommun ska upphöra, dessutom har
kommunfullmäktige gett AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att teckna
nytt lån hos extern långivare motsvarande tidigare tecknad revers. För att AB
Karlskrona Moderbolag ska kunna få en upplåning till rimligt pris bedöms att
kommunal borgen är nödvändig. Med anledning av det föreslår AB
Karlskrona Moderbolag att begära borgen för lånet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 201,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja AB Karlskrona Moderbolag borgen för upplåning om 120
miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

17 juni 2009
19
2008.1018.282

§ 132
Ändrade taxor för uthyrning av olika kommunala skollokaler
Kommunfullmäktige fastställde i januari 2009 (09-01-22 § 5) barn- och
ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för uthyrning av skollokaler
till företag, friskolor och annan kommersiell verksamhet. Barn – och
ungdomsnämnden angav samtidigt att man senare skulle återkomma även med
ett förslag till nya avgifter för ideella organisationer, pensionärsorganisationer
och studieförbund.
Barn- och ungdomsnämnden har därför nu i april månad beslutat om nya
regler och avgifter för lokaluthyrning till denna typ av föreningar med
föreslagen giltighet från den 1 augusti i år. För att bli giltigt måste nämndens
beslut dock godkännas och fastställas även av
kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsförvaltningen har också haft samråd med
utbildningsförvaltningen i syfte att söka få fram en gemensam ”prislista” för
uthyrning av skollokaler. Stora skillnader i uthyrningen föreligger dock
mellan förvaltningarna, varför man endast kunnat enas om en gemensam
prissättning av vanliga klassrum. Utbildningsnämnden har sedan i april månad
godkänt förvaltningens totala förslag till nya avgifter för uthyrning av
nämndens olika skollokaler (utan beslut om datum för ikraftträdande). Även
detta beslut måste dock hänskjutas till kommunstyrelse/kommunstyrelse för
slutlig prövning och godkännande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 202,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka barn- och ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för
uthyrning av olika skollokaler till ideella föreningar, studieförbund och
pensionärsorganisationer med giltighet från den 1 augusti 2009,
2. att samtidigt tillstyrka även utbildningsnämndens förslag till ändrade avgifter
för uthyrning av olika skollokaler till föreningar och privata intressenter med
giltighet också från den 1 augusti, samt
Forts
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§ 132 forts
Ändrade taxor för uthyrning av olika kommunala skollokaler
3. att såväl barn- och ungdomsnämnden som utbildningsnämnden i
normalfallet skall fatta beslut om en framtida årlig indexuppräkning
även av dessa avgifter.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (FP) yrkar att ordet tillstyrka byts ut mot bifalla i attsats 1
och 2, samt i attsats 3 att orden i normalfallet tas bort.
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till Jan-Olof Peterssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan- Olof
Peterssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Jan-Olof Peterssons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla barn- och ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för
uthyrning av olika skollokaler till ideella föreningar, studieförbund och
pensionärsorganisationer med giltighet från den 1 augusti 2009,
2. att samtidigt bifalla även utbildningsnämndens förslag till ändrade avgifter
för uthyrning av olika skollokaler till föreningar och privata intressenter med
giltighet också från den 1 augusti, samt
3. att såväl barn- och ungdomsnämnden som utbildningsnämnden skall
fatta beslut om en framtida årlig indexuppräkning även av dessa
avgifter.
______

Jämställdhetskommittén
Akten

17 juni 2009
2008.807.026
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§ 133
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
Från och med 2009 kommer Jämställdhetsprogrammet att delas upp i två
olika delar. En del blir förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren i
en jämställdhetsplan och en del blir ett politiskt jämställdhetsprogram. Denna
jämställdhetsplan är gemensam för kommunens gemensamma verksamhet.
Därefter kommer nämnderna/bolag att ta fram en handlingsplan för
jämställdhetsarbetet.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny lagstiftning i kraft,
Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ersätter bland annat
Jämställdhetslagen och fem andra lagar. Skillnaden när det gäller
jämställdhetsområdet är bland annat att kravet på framtagande av
jämställdhetsplan ändras från varje år till var tredje år. Arbetsgivaren ska
även upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.
Ambitionen med jämställdhetsplanen är att belysa hur kommunen som
arbetsgivare hantera jämställdhetsarbetet i de fyra målområden tillväxt,
sysselsättning, jämställdhetsperspektivet i verksamheten och makten. Det är
samma målområden som Jämställdhetskommittén tidigare har beslutat att
arbeta med. De mål som det ska arbetas med under perioden är inarbetade i
texten och markerade med kursiv text. I slutet av del I finns det förslag till
åtgärder under 2009-2011.
Socialdemokraterna har vid dagens sammanträde överlämnat
Socialdemokraternas förslag till jämställdhetsplan för Karlskrona kommun
2009-2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 203, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen Jämställdhetsplan för
Karlskrona kommun för år 2009 – 2011.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Blekinge Arkipelag
Länsstyrelsen i Blekinge län
Karlshamns kommun
Ronneby kommun
Handläggare
Akten

17 juni 2009
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2008.207.430

§ 134
Ställningstagande till ansökan till UNESCO om inrättande av
biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Biosfärkandidatkontoret för Blekinge Arkipelag har i skrivelse daterad 4 maj
2009 översänt underlag för Karlskrona kommuns beslut om ställningstagande
till ansökan till UNESCO om inrättandet av biosfärområde Blekinge
Arkipelag.
Kontoret önskar få Karlskrona kommuns ställningstagande senast den 25 juni
2009.
I det översända beslutsunderlaget ingår följande; Blekinge Arkipelag –
Samverkan för hållbar utveckling genom kultur, natur och entreprenörskap,
PM Biosfärområde Blekinge Arkipelag samt remissredogörelse.
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner samt Länsstyrelsen
Blekinge samverkar för att bilda ett biosfärområde i Blekinges skärgård och
kustbygd. Detta arbete startade år 2005. En förstudie har tagits fram, daterad
31 oktober 2007. Efter detta har de ovan angivna parterna undertecknat ett
samarbetsavtal för bildande av biosfärkandidatområde Blekinge skärgård
med kust, daterat 2008-02-28. Ett förslag till ansökan har tagits fram och
Karlskrona kommun, kommunstyrelsen, har vid sammanträde 7 april 2009, §
121, lämnat remissyttrande i ärendet.
Av nu översänd remissredogörelse, daterad 24 april 2009, framgår det att
närmare 40 yttranden inkommit. Dessa har avlämnats av olika intressenter
som intresseföreningar, organisationer och myndigheter av skilda slag. Dessa
yttranden stärker möjligheten att göra en komplett ansökan. Som kandidat
har Blekinge Arkipelag genomgått en nationell granskning och området
bedöms ha goda möjligheter att bli godkänt. Den ansökan som avses
inlämnas till UNESCO är således det förslag till ansökan som utsändes som
remisshandling tidigare under året samt med de kompletteringar som avgivna
remissyttranden ger upphov till. Vad gäller de synpunkter som Karlskrona
kommun har lämnat i sitt remissvar har dessa kommenterats och det kan ej
noteras att någon av de synpunkter som lämnats har avvisats.
Forts
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§ 134 forts
Ställningstagande till ansökan till UNESCO om inrättande av
biosfärområde Blekinge Arkipelag.
I PM Biosfärområde Blekinge Arkipelag, daterat 24 april 2009, redovisas hur
området och arbetet skall kunna hanteras efter det att biosfärområdet blivit
formellt utsett.
I denna handling ingår bland annat förslag till budget för det fortsatta arbetet.
Av handlingen framgår det att ett samverkansavtal mellan huvudmännen är
det bästa alternativet samt vidare att den nu redovisade budgeten för det
kommande arbetet ligger på den nivå som Karlskrona kommun har
accepterat i sitt remissvar. Vidare innehåller detta PM också en
uppdragsbeskrivning för biosfärkontoret. När det gäller biosfärkontorets
geografiska placering har detta diskuterats och förankrats i styrgruppen.
Styrgruppen anser att det bör placeras i Ronneby brunnspark, om möjligt i
anslutning till Naturum. Karlskrona kommun överlämnar åt styrgruppen att
slutligt fatta beslut om denna placering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 204,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1 att godkänna redovisad ansökan om biosfärområde Blekinge Arkipelag,
2. att Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Karlskrona kommun och
Länsstyrelsen i Blekinge län ansöker gemensamt hos svenska regeringen om
att Blekinge Arkipelag nomineras till UNESCO som biosfärområde,
3. att godkänna den verksamhetsorganisation som beskrivs i ansökan,
4. att tillstyrka fastställt PM (2009-04-24) om uppdragsbeskrivning för
biosfärkontoret,
5. att överlämnar åt styrgruppen för Blekinge Arkipelag att fatta beslut om
biosfärkontorets placering,
6. att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Karlshamns och
Ronneby kommuner samt Länsstyrelsen i Blekinge län fattar likalydande
beslut, samt
7. att frågan om eventuell kompensation till kommunstyrelsen för den
tillkommande kostnaden skall prövas först i samband med fastställandet av
nya nämndsvisa budgetramar för åren 2010 – 2012.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

17 juni 2009
2008.1024.739

Äldrenämnden
Akten
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§ 135
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att inrätta kolloverksamhet för äldre i
likhet med den som bland annat Stadsmissionen i Stockholm har inrättat.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 47 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att verksamheter som erbjuder äldre
rekreationsmöjligheter samt minskar social isolering är viktiga för
äldreomsorgen. Redan tidigare har området Dagliga aktiviteter lyfts fram
som ett av fyra strategiska områden. Träffpunkterna (tidigare dagcentraler)
har mångsidig verksamhet som drivs i olika kommundelar så att äldre kan
besöka en träffpunkt i närheten av sin bostad. Aktiviteterna är mer intensiva
under höst, vinter och vår och minskar under sommarmånaderna. Några
aktiviteter har sommaruppehåll.
Äldrenämndens Framtidsprogram tar upp ett utökat urval av aktiviteter som
en viktig utvecklingsfråga. Aktiviteterna ska vända sig till alla oavsett om
besökaren bor i ordinärt boende eller i särskilda boendeformer.
Lägerverksamhet för äldre erbjuder ett alternativ att erbjuda aktiviteter som
är anpassade för att ta vara på de förstärkande effekterna som sommaren
som årstid har att erbjuda. Det strategiska området Dagliga aktiviteter har
kunnande och organisation att erbjuda läger av olika former för äldre
personer sommartid.
Äldrenämnden har ett avtal med PRO Karlskrona om användning av Villa
Lorentsberg där alla äldre erbjuds rekreation i naturnära miljö tillgänglig
även med allmänna kommunikationer. Alla äldrenämndens verksamheter
har möjlighet att för sina brukare boka ett besök anpassat efter deras
önskemål och behov. AnhörigBryggan kommer i sommar att lägga en del av
aktiviteterna på Lorentsberg. Även endagsläger kan lokaliseras på Villa
Lorentsberg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 205, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

Kommunledningsförvaltningen
Akten

17 juni 2009
25
2006.307.537

§ 136
Svar på motion om Gullberna resecentrum.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, § 79 av
Mats Lindbom (C). Förslaget är att kommunstyrelsen utreder och presenterar
ett förslag om Resecentrum i Gullbernaområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 5 maj 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att sammanfattningsvis
anser vi att motionen aktualiserar ett antal strategiska frågor med bäring på
att skapa ett hållbart transportsystem som bör utredas. Karlskrona
resecentrum, Gullberna Resecentrum och ett utbyggt linjenät bedömer vi
vara viktiga delar i ett framtida hållbart transportsystem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 206, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

Tekniska nämnden
Akten

17 juni 2009
26
2007.190.312

§ 137
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31 av
Jeanette Petersson (S). Förslaget är att kommunen skall verka för att
cykelbanor byggs ut på Hasslö och från Hasslö via Almö till Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2009, § 68 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de i motionen föreslagna
cykelvägarna avser allmänna vägar med vägverket som huvudman (väg 673
och väg 678) samt i viss mån enskilda vägar. Förvaltningen har med
anledning därav hemställt om vägverkets yttrande i ärendet. Vägverket har i
sitt svar bland annat angett att vägarna ingår i det regionala vägnätet och att
investeringsåtgärder i enlighet med ovannämnda motion beslutas av Region
Blekinge efter samråd med berörda kommuner och vägverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 207, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

17 juni 2009

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

27

2009.109.623

§ 138
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Jens-Olof Lindh. Förslaget är att Sturköskolans
upptagningsområde med rätt till kostnadsfri skolskjuts utökas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 27
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ändring av en
skolas upptagningsområde på bekostnad av en annan skolas
geografiska gränser är självfallet en svår avvägning och att i dagsläget är det
svårt ur rättviseskäl och ekonomiska hänsyn att tillmötesgå medborgarförslaget kring Sturkö skola.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 208, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

17 juni 2009
Aktern

28

2009.259.014

§ 139
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 28 maj 2009, § 120, ärendet då interpellanten inte
var närvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

17 juni 2009
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§ 140
Avtackning och ordförandes sommarhälsning
Ordförande överlämnar en blomma till kommunjurist Lennarth Eriksson och
önskar honom lycka till som pensionär.
Lennarth Eriksson tackar för blomman och önskar alla en trevlig sommar.
Ordföranden önskar ledamöter, tjänstemän, journalister och tjänstemän en
trevlig sommar.
Ledamot Christina Mattisson (S) önskar ordförande med familj en trevlig
sommar.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 augusti 2009, kl.13.30- 17.40

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S) kl 13.30-16.30 §§ 141-del av §§148
Patrik Hansson (S)
Eva- Marie Malmgren (S) kl 13.30-16.40 §§ 141-148
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S) kl 15.25-17.40 §§ 147-161
Ingrid Trossmark (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Angela Sandström (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S)
Gertie Olsson (S)
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Sophia Ljungberg (M) kl 13.30-16.50 §§ 141-151
Rune Andersson(M)
Annica Engblom (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M) kl 13.30-16.35 §§ 141-del av §§148
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.30-17.30 §§ 141-del av §§ 153
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Magnus Larsson (C) KL 14.40-17.40 §§ 144-161
Ingela Abramsson (C)
Tommy Olsson (KD) kl 13.30-16.30 §§ 141-del av §§148
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsetn Blum (KD)
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3

Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn Törnström (SD) kl 13.30-16.40 §§ 141-148
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.05 §§ 141-del av §§148
Roger Poka (MP)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 13.30-16.50 §§ 141-151
Marcel Abedini ( )
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (S)
Rosita Persson (S)
Ulla Ohlsson (S) kl 13.30-15.25 §§ 141-146
Lisbeth Bengtsson (S)
Eva Öhman (S)
Åke Håkansson (S)
Margita Landehag (S)
Per-Anders Nygård (S)
Walla Carlsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rikard Jönsson (S) kl 16.40-17.40 §§ 149-161
Emma B Henning (M) kl 13.30-17.30 §§ 141-del av §§ 153
Ulla Berg (SD)
Lena Hjorth (FP)
Ulf Lundh (C) kl 16.50-17.40 §§ 151-161
Karl-Aners Holmqvist (C)
José Espinoza (MP)
Inger Åkesson (KD) kl 16.40-17.40 §§ 149-161
Birgitta Gamelius (M) kl 16.40-17.40 §§ 149-161
Bengt Fröberg (M) kl 16.50-17.40 §§ 151-161

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (M) kl 13.30-16.50
Birgitta Gamelius (M) kl 13.30-16.40
Bengt Lindström (M)
Sven Wallfors (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Ulf Lundh (C) kl 13.30-16.50
Inger Åkesson (KD) kl 13.30-16.40
Christina Birge (MP)
Rikard Jönsson (S) kl 13.30-16.40
Mats Fagerlund (S)
Ulla Ohlsson (S) kl 15.25-17.40
Ulf Hansson (V)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

27 augusti 2009

Utses att justera

Jan-Olof Petersson (FP) och Oscar Dyberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 4 september 2009, kl. 10.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 141-161
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jan-Olof Petersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Oscar Dyberg
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 september 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

6

2009.45.102

§ 141
Avsägelser av kommunala uppdrag
Daniel Jusinski (KD) har i skrivelse daterad 1 juli 2009 avsagt sig uppdraget
som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

27 augusti 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 142
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Karlskrona Fryshus AB
Tjänsteman Bengt Nilsson efter Lennarth Eriksson.
Kommunstyrelsen
Ersättare Lars Karlsson (C) efter Maria Persson
_____
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Aktern

8

2009.516.406
2009.276.107

§ 143
Anmälningsärende.
1. Miljö- och byggnadsnämnden den 15 juni 2009 § 170, ändring av taxa för avgifter
enligt plan- och bygglagen 2009.
2. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med Blekingetrafiken AB den 11 juni
2009.
3. Tackkort från Mats Johansson.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

27 augusti 2009

Akterna

2009.500.106
2009.580.822
2009.605.106

§ 144
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om en dagsverkenakuten kopplad till
arbetsförmedlingen, särskilt ställe för våra tonåringar och unga vuxna under
25 år, av Irene Pettersson.
2. Medborgarförslag om underhåll av badplatsen på Stumholmen, av Bengt
Johansson.
3. Medborgarförslag angående årlig gatumusikfestival, av Peter Öjeskog.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Aktern

2009.634.730

§ 145
Inkommen interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1. Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående förtroendet
för äldreomsorgen i Karlskrona kommun, av Patrik Hansson (S).
__________
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Samtliga nämnder/bolag
Jämställdhetskommittén
Akten

2008.807.026

§ 146
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
Från och med 2009 kommer Jämställdhetsprogrammet att delas upp i två
olika delar. En del blir förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren i
en jämställdhetsplan och en del blir ett politiskt jämställdhetsprogram. Denna
jämställdhetsplan är gemensam för kommunens gemensamma verksamhet.
Därefter kommer nämnderna/bolag att ta fram en handlingsplan för
jämställdhetsarbetet.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny lagstiftning i kraft,
Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ersätter bland annat
Jämställdhetslagen och fem andra lagar. Skillnaden när det gäller
jämställdhetsområdet är bland annat att kravet på framtagande av
jämställdhetsplan ändras från varje år till var tredje år. Arbetsgivaren ska
även upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.
Ambitionen med jämställdhetsplanen är att belysa hur kommunen som
arbetsgivare hantera jämställdhetsarbetet i de fyra målområden tillväxt,
sysselsättning, jämställdhetsperspektivet i verksamheten och makten. Det är
samma målområden som Jämställdhetskommittén tidigare har beslutat att
arbeta med. De mål som det ska arbetas med under perioden är inarbetade i
texten och markerade med kursiv text. I slutet av del I finns det förslag till
åtgärder under 2009-2011.
Socialdemokraterna har vid dagens sammanträde överlämnat
Socialdemokraternas förslag till jämställdhetsplan för Karlskrona kommun
2009-2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 203,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen Jämställdhetsplan för Karlskrona kommun för år 2009 –
2011.
Yrkanden
Ann-Louise Trulsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att texten på sidan 10 under rubriken motverka våld mot kvinnor, sista
Forts
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§ 146 forts
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
meningen ändras till följande; mäns våld mot kvinnor är ett hot mot
jämställdheten och måste bekämpas, alla kvinnor ska känna sig trygga i
Karlskrona kommun.
Richard Jomshof (SD), Kent Lewén (FP), Mats Lindbom(C), IngaLill
Siggelsten (KD), Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till socialdemokreternas förslag till
jämställdhetsplan för Karlskrona kommun för åren 2009-2011, samt yrkar att
texten på sidan 10 under rubriken motverka våld mot kvinnor, andra
meningen ändras till följande; Det har upprättats en handlingsplan under
2008 mot våld mot kvinnor respektive män, samt att texten under samma
rubrik sista meningen ändras till följande; mäns våld mot kvinnor är ett hot
mot jämställdheten och måste bekämpas, alla kvinnor ska känna sig trygga i
Karlskrona kommun.
Angela Sandström (S) och Marcel Abedini ( ) yrkar bifall till
socialdemokraternas förslag.
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, samt
ändringsyrkandet mot Socialdemokreternas förslag till jämställdhetsplan,
samt de två ändringsyrkanderna och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka socialdemokraternas förslag röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster och 33 nej-röster, 1 avstår och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag med justering i text.
Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta föreslagen Jämställdhetsplan för Karlskrona kommun för år 2009
– 2011, samt
2. att texten på sidan 10 under rubriken motverka våld mot kvinnor, sista
meningen ändras till följande; mäns våld mot kvinnor är ett hot mot
jämställdheten och måste bekämpas, alla kvinnor ska känna sig trygga i
Karlskrona kommun.
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Vägverket Region Sydöst
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

2007.118..014

§ 147
Yttrande över vägutredning med miljökonskevensbeskrivning för väg
E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen-Jämjö (objektnr 87 914 002).
Vägverket Region Sydöst har upprättat vägutredning med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för E22, delen mellan Lösen och
Jämjö, Karlskrona kommun. E22 ingår i det nationella vägnätet och
dess funktion är att knyta samman viktiga städer längs sydöstra
kustregionen samt utgöra en bra anslutning mot övriga regioner i
landet. Sträckan Lösen-Jämjö är betydelse både för den övergripande
trafiken och för den lokala trafiken mellan Karlskrona, Ramdala,
Jämjö och öarna i söder. Kommunen anser att en ny E22 är av stor
vikt för Karlskronas utveckling. Det finns också ett stort
bebyggelsetryck inom kustområdet söder om nuvarande E22.
Kommunfullmäktige har i tidigare vägutredning från 1996 förordat ett
alternativ kallat D, som i stort sett överensstämmer med nuvarande
Alternativ 3. Detta alternativ redovisas i Översiktsplan 2002.
Då förbifart enligt Alternativ 3 inte lika effektivt fångar upp den
lokala trafiken bedöms den största sammantagna nyttan finnas i
Alternativ 1, där man också bitvis kan utnyttja befintlig vägsträckning.
Det är viktigt att fånga upp befintliga och potentiella
utvecklingsområden söder om nuvarande E22 samt i Jämjö med
omnejd. När det gäller Alternativ 1 på sträckan Ramdala- Jämjö det
vill säga öst och väst, anser kommunen att det fordras ytterligare
studier och remissförfarande innan slutgiltigt ställningstagande kan
ske.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förorda alternativ 1, samt
2. att i övrigt avge yttrande till Vägverket Region Sydöst i enligt vad som
ovan anförts.
_______

27 augusti 2009 14

Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2008.118.109

§ 148
Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
arbeta fram ett nytt förslag till plan för etnisk mångfald i Karlskrona
kommun för åren 2009-2011.
För inhämtande av synpunkter på den nya planen för etnisk mångfald i
Karlskrona kommuns samlade verksamhet, har förslaget sänts på remiss till
näringslivsutskottets ledamöter, samtliga kommunala verksamheters
nämnder och styrelser, inklusive de kommunala bolagens styrelser inom
Karlskrona kommun. Remissrundan har också omfattat de fackliga
organisationerna. Remisstiden har varit mellan 1 oktober 2008 till 31
december 2008. Samtidigt har förslaget sänts ut till ett antal
intresseorganisationer för information med uppmaning att inkomma med
synpunkter och förslag.
Efter remissrundan har integrationsstrategen tagit hänsyn till de inkomna
svaren. Många av de förslag och tillägg som framkom är inarbetade i planen.
När planen för etnisk mångfald för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet är antagen av kommunfullmäktige ska de olika nämnderna och
kommunala styrelser upprätta en årlig integrationsplan under 2009-2011. I
integrationsplanen ska det ingå mätbara mål för nämnderna/styrelsens
verksamhet. Måluppfyllelsen och utvärderingen redovisas i
förvaltningens/bolagets verksamhetsberättelse i samband med årsbokslutet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Yrkanden
Mats Lindbom (C), Ann-Louise Trulsson (M), Patrik Hansson (S), Jan-Olof
Petersson (FP), Günter Dessin (V), Marcel Abedini ( ), Eva-Marie Malmgren
(S), Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshofs (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 148 forts
Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomichefen
Akten

2009.518.023

§ 149
Förslag till överföring av tjänst från samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen
Kommunens risksamordnare är idag placerad på
samhällsbyggnadsförvaltningen och har ingen koppling till miljö- och
byggnadsnämnden. Förslaget innebär en omorganisation där funktionen som
risksamordnare flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen. Funktionen som risksamordnare är
kommunövergripande och innebär bl a samordning av försäkringsärenden.
Under kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och ledning,
finns funktioner som säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetschef samt
beredskapssamordnare. Att placera funktionen som risksamordnare
tillsammans med dessa tjänster möjliggör dels en ökad tydlighet i
organisationen dels en förbättrad samordning.
Överflyttningen föreslås gälla fr.o.m. 2009-09-01.
Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet i juni och beslutat i
enlighet med detta förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att funktionen som risksamordnare överförs från
samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen fr.o.m.
2009-09-01, samt
2. att ekonomichefen ges i uppdrag att genomföra de ramjusteringar som
erfordras med anledning av denna överföring.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Äldrenämnden
Akten

2009.446.003

§ 150
Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 20 maj 2009, § 58, föreslagit
fullmäktige besluta godkänna revidering av reglemente för kommunala
pensionärsrådet i Karlskrona exklusive den näst sista meningen under § 1
rådets syfte och uppgifter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 222,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet i
Karlskrona exklusive den näst sista meningen under § 1 rådets syfte och
uppgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

2008.597.617

§ 151
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux.
Barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen skrev den 15
maj 2008 fram ett förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet för
gymnasiesärskolan och särvux.
Barn- och ungdomsnämnden tog beslut den 17 juni 2008, § 62.
Utbildningsnämnden tog beslut den 15 oktober 2008, § 60.
Kommunstyrelsens allmänna utskott begärde vid sammanträdet den 5 augusti
2008, § 57 en komplettering av ärendet avseende dialogen med berörda
föräldrar. Denna komplettering är gjord, daterad den 2 februari 2009.
Vid fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2009, § 61 återremitterades
ärendet med motiveringen att anställningsförhållandena utreds för
personalen.
I en skrivelse daterad 30 mars 2009 har man klargjort turordningskrets och
anställningstid.
Vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 90 återremitterades
ärendet igen med motiveringen att skiftet i huvudmannaskap genomförs i
stort samråd med berörd personal.
I skrivelse daterad 11 juni 2009 har förvaltningschefen på Barn- och
ungdomsförvaltningen redogjort för de åtgärder som hon vidtagit i anledning
av återremissen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 223,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och
särskolans vuxenutbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009,
2. att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen förbereder denna övergång, samt

Forts
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§ 151
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux.
3. att i samband med budgetberedningen inför 2010, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enligt med ovan.
Ann-Louise Trulsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2009.350.041

§ 152
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2010
och planer 2011-2012 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2010-2012” som
innehåller 7 stycken att-satser.
2. Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 20102012 – ”Det finns en annan väg”, daterad 5 augusti 2009 som innehåller 3
stycken att-satser.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 augusti 2009 överlämnar
femklövern en ny skrivelse daterad 11 augusti 2009 med 9 stycken att-satser.
Vid dagens sammanträde överlämnas följande handlingar;
1. Femklövern ett reviderat budgetförslag innehållande 6 stycken att-satser
daterad 27 augusti 2009.
2. Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 20102012 – ”Det finns en annan väg”, daterad 27 augusti 2009 som innehåller 1
tilläggs-attsats.
3. Sverigedemokraternas tilläggsyrkande till budgetdirektiven för 2010-2012,
daterad 27 augusti 2009 som innehåller 12 stycken att-satser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 224,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka femklöverns förslag till budgetdirektiv för åren 2010-2012
enligt allmänna utskottets förslag, dock med justering av
utbildningsnämndens ramar som istället ökar med 5 Mkr för år 2010 och 4
Mkr för de följande åren,
2. att de finansiella målen enligt bilaga 2 justeras med beaktande av
ändringsyrkandet i första att-satsen,
Forts
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§ 152 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
3. att fastställa övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade
verksamhet och kommunen nämnder i enlighet med bilaga 3,
4. att fastställa investeringsramarna för 2010, 2011 och 2012 i enlighet med
bilaga 4,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i ”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare
Karlskrona 2010-2012”,
6. att de föreslagna förvaltningssammanslagningarna skall vara genomförda
1 januari 2010, samt
7. att uppdra åt Idrotts- och fritidsnämnden att under perioden 2010 – 2012
genomföra de föreslagna förändringarna beträffande konstgräsutveckling och
Aktiv Park, under förutsättning att dessa kan rymmas inom befintliga ramar
hos berörda nämnder.
8. att de beräknade överskotten för åren 2010-2012 justeras i enlighet med
första attsatsen, samt
9. att därest riksdagen beslutar om ökade statsbidrag för perioden 20102012, lägga dessa i en reserv under kommunstyrelsen.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M), Mats Lindbom (C), Ann-Louise Trulsson (M),
Kent Lewén (FP), Jan Johansson (KD) yrkar bifall till femklöverns
reviderade förslag till budgetramar och koncernövergripande mål för åren
2010-2012 daterad 27 augusti 2009.
Christina Mattisson (S) och yrkar bifall till socialdemokreternas förslag till
tilläggsattsats daterad 27 augusti 2009, att med verkställighet 1 januari 2010
avveckla näringslivsutskottet, samordningskommittén samt
jämställdhetskommittén och överföra deras verksamheter till
Kommunstyrelsens Allmänna utskott enligt ovan redovisade förslag.
Marcel Abedini ( ) yrkar bifall till socialdemokraternas tilläggsattsats.
Günter Dessin (V) yrkar avslag på femklöverns förslag till budgetdirektiv.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande
till budgetdirektiven för 2010-2012, daterad 27 augusti 2009 som innehåller
12 stycken att-satser;
Forts

27 augusti 2009 22

§ 152 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och redovisa de ekonomiska och
social konsekvenserna för kommunens totala flykting-, invandrar och
integrationsverksamhet,
2. att säga upp flyktingavtalet,
3. att möjligheten för flyktingar i introduktion att tjäna 2 000 kronor per
månad netto utan att detta påverkar introduktionsersättningen tas bort,
4. att alla formerar av positiv särbehandling eller beaktande av etnicitet vid
anställning inom kommunen avskaffas,
5. att anmoda Utbildningsnämnden att balansera budgeten för SFI och istället
använda sparade medel till övrig verksamhet i nämnden.
6. att anmoda Barn- och ungdomsnämnden att endast fördela SALSA enligt
utbildningsbakgrund,
7. att minska antalet ledamöter från 75 till 61,
8. att avveckla integrationsstrategen,
9. att avveckla Miljöpartiets post som observatör i kommunstyrelsens
allmänna utskott,
10. att avveckla ett kommunalråd och ett oppositionsråd,
11. att avveckla näringslivsutskottet, samordningskommittén samt
jämställdhetskommittén, och överföra deras verksamheter till
Kommunstyrelsens allmänna utskott enlig Socialdemokraternas tidigare
framlagda förslag, samt
12. att förändra sammansättningen på biblioteksgruppen enligt
Socialdemokraternas tidigare förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
femklöverns reviderade förslag daterad 27 augusti 2009 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt femklöverns reviderade förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokreternas förslag till
tilläggsattsats och Sverigedemokraternas att-sats 11 och finner att
fullmäktige beslutar att avslå tilläggsattsatsen.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Socialdemokraternas tilläggsattsats och Sverigedemokraternas tilläggsattsats
11 röstar ja, den som avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 32 nej-röster och 5
frånvarande att bifalla Socialdemokraternas tilläggsattsats och
Sverigedemokraternas tilläggsattsats 11. Voteringsprotokoll 2.
Forts
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§ 152 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas
tilläggsattsats 1-10, 12 och finner att fullmäktige beslutar att avslå
tilläggsattsatserna.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka femklöverns reviderade budgetförslag,
med ramförändringar enligt bilaga 1,
2. att i budgetförslaget låta andra stycket på sidan 4 utgå,
3. att i budgetförslaget justera beloppet på sidan 9, under rubriken
handkappomsorg, första stycket till 15 milj kr
4. att de finansiella målen hanteras inom ramen för budgetberedningens
arbete med beaktande av återställande av befarat budgetunderskott för 2009
samt eventuellt tillkommande statsbidrag
5. att fastställa övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade
verksamhet och kommunens nämnder i enlighet med bilaga 3 i
kommunledningsförvaltningens förslag 2009-07-30,
6. att fastställa investeringsramarna för 2010 – 2012 enligt bilaga
4 i kommunledningsförvaltningens förslag 2009-07-30, samt
7. att med verkställighet 1 januari 2010 avveckla näringslivsutskottet,
samordningskommittén, samt jämställdhetskommittén och överföra deras
verksamheter till kommunstyrelsens allmänna utskott.
________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2009.581.041

§ 153
Ombudgetering
Av förslaget till budgetramar och övergripande mål för kommunens samlade
verksamhet för år 2010, 2011 och 2012 framgår att barn- och
ungdomsnämnden (3,0 mnkr) och äldrenämnden (2,0 mnkr) får ett ökat
anpassningskrav med totalt 5,0 mnkr. I paritet med denna justering förslås att
redan under innevarande år delvis genomföra denna förändring genom att
barn- och ungdomsnämndens ramar minskas med 1,5 mnkr, att
äldrenämndens ramar minskas med 0,5 mnkr samtidigt som
utbildningsnämnden ramar ökas med 2,0 mnkr. Skälet till denna föreslagna
förändring jämfört med tidigare planer är den delårsrapport som presenterats
per 090430, där det framgår att utbildningsnämnden prognostiserar ett
underskott för innevarande på 10 mnkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 229,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka utbildningsnämndens budgetram för innevarande år med 2,0
mnkr, samt
2. att finansiera denna utökning genom dels en reducering av barn- och
ungdomsnämndens budgetram för innevarande år med 1,5 mnkr dels en
reducering av äldrenämndens budgetram för innevarande år med 0,5 mnkr.
Yrkanden
Karl-Gösta Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för ny beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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Kommunfullmäktige

2008.1024.739

§ 154
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att inrätta kolloverksamhet för äldre i
likhet med den som bland annat Stadsmissionen i Stockholm har inrättat.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 47 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att verksamheter som erbjuder äldre
rekreationsmöjligheter samt minskar social isolering är viktiga för
äldreomsorgen. Redan tidigare har området Dagliga aktiviteter lyfts fram
som ett av fyra strategiska områden. Träffpunkterna (tidigare dagcentraler)
har mångsidig verksamhet som drivs i olika kommundelar så att äldre kan
besöka en träffpunkt i närheten av sin bostad. Aktiviteterna är mer intensiva
under höst, vinter och vår och minskar under sommarmånaderna. Några
aktiviteter har sommaruppehåll.
Äldrenämndens Framtidsprogram tar upp ett utökat urval av aktiviteter som
en viktig utvecklingsfråga. Aktiviteterna ska vända sig till alla oavsett om
besökaren bor i ordinärt boende eller i särskilda boendeformer.
Lägerverksamhet för äldre erbjuder ett alternativ att erbjuda aktiviteter som
är anpassade för att ta vara på de förstärkande effekterna som sommaren som
årstid har att erbjuda. Det strategiska området Dagliga aktiviteter har
kunnande och organisation att erbjuda läger av olika former för äldre
personer sommartid.
Äldrenämnden har ett avtal med PRO Karlskrona om användning av Villa
Lorentsberg där alla äldre erbjuds rekreation i naturnära miljö tillgänglig
även med allmänna kommunikationer. Alla äldrenämndens verksamheter har
möjlighet att för sina brukare boka ett besök anpassat efter deras önskemål
och behov. AnhörigBryggan kommer i sommar att lägga en del av
aktiviteterna på Lorentsberg. Även endagsläger kan lokaliseras på Villa
Lorentsberg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 205, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Forts
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§ 154 forts
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 135 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.307.537

§ 155
Svar på motion om Gullberna resecentrum.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, § 79 av
Mats Lindbom (C). Förslaget är att kommunstyrelsen utreder och presenterar
ett förslag om Resecentrum i Gullbernaområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 5 maj 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att sammanfattningsvis
anser vi att motionen aktualiserar ett antal strategiska frågor med bäring på
att skapa ett hållbart transportsystem som bör utredas. Karlskrona
resecentrum, Gullberna Resecentrum och ett utbyggt linjenät bedömer vi
vara viktiga delar i ett framtida hållbart transportsystem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 206, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 136 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.190.312

§ 156
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31 av
Jeanette Petersson (S). Förslaget är att kommunen skall verka för att
cykelbanor byggs ut på Hasslö och från Hasslö via Almö till Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2009, § 68 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de i motionen föreslagna
cykelvägarna avser allmänna vägar med vägverket som huvudman (väg 673
och väg 678) samt i viss mån enskilda vägar. Förvaltningen har med
anledning därav hemställt om vägverkets yttrande i ärendet. Vägverket har i
sitt svar bland annat angett att vägarna ingår i det regionala vägnätet och att
investeringsåtgärder i enlighet med ovannämnda motion beslutas av Region
Blekinge efter samråd med berörda kommuner och vägverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 207, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 137 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.109.623

§ 157
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Jens-Olof Lindh. Förslaget är att Sturköskolans
upptagningsområde med rätt till kostnadsfri skolskjuts utökas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 27
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ändring av en
skolas upptagningsområde på bekostnad av en annan skolas
geografiska gränser är självfallet en svår avvägning och att i dagsläget är det
svårt ur rättviseskäl och ekonomiska hänsyn att tillmötesgå medborgarförslaget kring Sturkö skola.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 208, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 138 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____
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Kommunfullmäktige

2008.1023.736

§ 158
Svar på motion om införande av parboendegaranti.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att införa parboendegaranti, där
kommunen garanterar äldre par, där den ena maken måste få vård på
äldreboende, rätt till plats i gemensam lägenhet på boendet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 20 maj 2009, § 60 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att i 2 kap 2 § SFS har regeringen
förtydligat vad som avses med skälig levnadsnivå i de fall makar, sambor
eller registrerade partner båda har ett behov av boende i ett särskilt boende.
Med skälig levnadsnivå menas att båda bereds plats i samma boende om de
begär det.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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Kommunfullmäktige

2008.417.842

§ 159
Svar på medborgarförlag om photopiont vid Brändaholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2009
§ 58 av Peter Öjeskog. Förslaget är att göra i ordning photopiont vid
Brändaholm.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 1 juni lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att i tillägg till
världsarvsskyltarna i centrum skulle vi gärna se markering av flera
sevärdheter och ”Photopoints” runt om i kommunen. Vi vill dock göra en
inventering av det totala behovet innan vi gör några punktinsatser som denna.
Det är även en kostnadsfråga och detta år har vi prioriterat solmätare samt
nya webbkameror.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed skall
anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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Kommunfullmäktige

2009.1037.510

§ 160
Svar på medborgarförslag om att införa åtgärder för att få bort
buskörning i dagens centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december
2009 § 174 av Carl Emanuel Mark. Förslaget är att effektivt reglera
biltrafiken i stadens centrala delar i allmänhet och runt Stortorget i synnerhet
för undvikande av terroriserande buskörning och äventyrande av
trafiksäkerhet speciellt nattetid.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2009, § 67 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att stänga av gator kan inte
anses vara en rimlig åtgärd för att lösa bullerproblemen. Om förbud införs på
enskilda gator är det troligt att trafiken flyttar till nya platser. Undantagen
skulle samtidigt behöva vara omfattande för att behörig trafik ska kunna ta
sig fram.
Det viktigaste för att uppnå en låg ljudnivå är att trafiken håller
hastighetsbegränsningarna och kör jämnt utan kraftiga accelerationer och
inbromsningar. Passage av vägbulor kan ge upphov till förhöjd ljudnivå,
varför vägbulor generellt sett inte är en lämplig åtgärd för att minska buller.
När det gäller sänkta hastigheter planeras en översyn av hastighetsnivåerna
på kommunens vägar de närmaste åren. Det är då möjligt att hastigheterna
justeras ner en del på Trossö, vilket kan minska bullret något.
Förvaltningen är medveten om att en del boende på Trossö, speciellt vid
Stortorget och Hoglands park, upplever störningar från trafiken nattetid.
Detta är också något som tas med i framtida planering och beslut för trafiken
på Trossö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed skall
anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
_______
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Aktern

2009.259.014

§ 161
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 139 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24
september 2009.
§ 162 Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
§ 163 Avsägelser
§ 164 Kommunala val.
§ 165 Anmälningsärenden.
§ 166 Inkomna medborgarförslag.
§ 167 Inkomna interpellationer
§ 168 Valdistriktsindelningen m.m inför valen 2010.
§ 169 Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II).
§ 170 Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Blekinge Län.
§ 171 Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
§ 172 Svar på motion om Gullberna resecentrum.
§ 173 Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
§ 174 Svar på motion om införande av parboendegaranti.
§ 175 Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde.
§ 176 Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö skola.
§ 177 Svar på medborgarförslag om photopoint vid Brändaholm.
§ 178 Svar på medborgarförslag om turistambassadör och skyltning infartsleden.
§ 179 Svar på medborgarförslag om WEB- kameror i Karlskrona.
§ 180 Svar på medborgarförslag om Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
§ 181 Svar på medborgarförslag om utveckling av Bastasjöområdet.
§ 182 Svar på medborgarförslag om nytt övergångsställe på Stationsvägen i Lyckeby.
§ 183 Svar på medborgarförslag om pulkbacke i Hässlegården.
§ 184 Svar på medborgarförslag om spontannäridrottsplats i Nättraby.
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§ 185 Svar på medborgarförslag om att införa åtgärder för att få bort buskörning i dagens
centrum.
§ 186 Frågor
§ 187 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats i Lösen.
§ 188 Svar på interpellation om förtroendet för äldreomsorgen.
§ 189 Svar på interpellation om maxtaxan.
§ 190 Svar på interpellation om näringslivsprogrammet.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 24 september 2009, kl.13.30- 16.15

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Ingrid Trossmark (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S) kl 13.30-15.05 §§ 162-185
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S) kl 15.05-16.15 §§ 186-190
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Gertie Olsson (S) kl15.05-16.15 §§ 186-190
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Rune Andersson(M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (S)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
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Jörgen Johansson (C)
Ingela Abramsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.05 §§ 141-del av §§ 148
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Marcel Abedini ( ) kl 13.30-15.40 §§ 162- del av § 189
Tjänstgörande

ersättare

Claes- Urban Persson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Rosita Persson (S)
Åke Håkansson (S) kl 13.30-15.50 §§ 162- del av § 190
Lisbeth Bengtsson (S)
Rikard Jönsson (S) kl 13.30-15.05 §§ 162-185
Walla Carlsson (S)
Emma B Henning (M)
Bengt Lindstöm (M)
Birgitta Gamelius (M)
Lena Hjorth (FP)
Ulf Lundh (C) kl 13.30-15.05 §§ 162-185
Pernilla Persson (C)
Sören Lundh (KD)
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (M)
Roland Löfvenberg (M)
Sven Wallfors (M)
Peter Christensen (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Eva Öman (S)
Mats Fagerlund (S)
Margita Landehag (S)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Stadsarkitekt Hans Juhlin kl 13.30-14.05 §§ 162

Utses att justera

Anna Ekström (FP) och Lena Ryge (S)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Onsdagen den 30 september 2009, kl. 11.0.0

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 162-190
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lena Ryge

Justeringsledamot ………………………………………………
Anna Ekström
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 september 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 162
Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
Stadsarkitekt Hans Juhlin informerar om översiktsplanen 2030 för
Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 163
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Magnus Lindoffsson (S) har i skrivelse daterad 3 september 2009 avsagt
sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.
2. Sofia Bothorp (MP) har i skrivelse daterad 8 september 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
3. Maria Persson (C) har i skrivelse daterad 13 september 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Moderbolaget AB Karlskrona.
4. Johannes Chen (KD) har i skrivelse daterad 17 september 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 164
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Henrik Ny (MP) efter Sofia Bothorp.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Billy Åkerström (KD) efter Daniel Jusinski.
Kulturnämnden
Ersättare Matz Arnström (KD) efter Johannes Chen.
_____
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Akterna

2009.637.107
2009.637.107
2009.108.700
2009.108.700

§ 165
Anmälningsärende.
1. Protokoll fört vid föreningsstämma med Energikontor Sydost 2009 den
27 maj 2009.
2. Protokoll fört vid bolagsstämma med Energikontor Sydost 2009 den
27 maj 2009
3. Rapportering av icke verkställda beslut inom LSS 9§ från
handikappnämnden.
4. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2009.644.536
2009.713.537

§ 166
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om sommarturer till Bryggareberget i Karlskrona, av
Gunvor Möller.
2. Medborgarförslag om att göra Amiralen till knutpunkt för Karlskronas
busslinjer, Bengt Jönsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Akterna

2009.706.610
2009.707.140

§ 167
Inkommen interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
1. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående brev om att få höja maxtaxan i förskolan, av Patrik
Hansson (S).
2. Interpellation till kommunalrådet Mats Lindbom (C) angående när
näringslivsprogrammet kommer, av Christina Mattisson (S)
__________
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Länsstyrelsen i Blekinge län
Valnämnden
Akten

2009.358.111

§ 168
Valdistriktsindelningen m m inför valen 2010.
Valnämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 41 föreslaget
kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget att behålla antalet valkretsar
men justera antalet valdistrikt dem mellan, samt att skicka förslaget för
beredning och beslut till kommunstyrelsen.
Karlskrona Kommun behåller tre valkretsar men justerar antalet valdistrikt
emellan dem enligt förslag 1.
Kommun skall enligt 4 kap 17 § vallagen (SFS 2005:837) se över
indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till
riksdagen skall hållas.
Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det
finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 och fler än 2000
röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast
om det finns synnerliga skäl.
Ny valdistriktsindelning
Valnämnden har tagit fram två förslag för kommunfullmäktige att ta ställning
till. Det första förslaget innebär att Karlskrona kommun behåller tre
valkretsar men justerar antalet valdistrikt emellan dem. Det andra förslaget
innebär att Karlskrona kommun delas upp i två valkretsar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 233,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona Kommun behåller tre valkretsar men justerar antalet
valdistrikt emellan dem enligt förslag 1.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till förslag nr 2 som innehåller två
valkretsar.
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedini ( ) yrkar bifall till Richard Jomshofs ändringsyrkande.
Forts
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§ 168 forts
Valdistriktsindelningen m m inför valen 2010.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Karlskrona Kommun behåller tre valkretsar men justerar antalet
valdistrikt emellan dem enligt upprättat förslag 1.
____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Berörda sakägare
Länsstyrelsen i Blekinge län
Kommunens Anslagstavla
Akten

2008.186.214

§ 169
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II)
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 12 juni 2008, § 215
beslutat att godkänna och överlämna rubricerad detaljplan till
kommunfullmäktige för antagande.
Avsikten är att marken inom planen ska säljs Kärnhem AB, som ska stå för
exploateringen. Efter miljö- och byggnadsnämndens godkännande har
Kärnhem tillsammans med berörda förvaltningar valt att pröva att även
möjliggöra en byggnation av området med en annan, mindre typ av hus (ca
68-74 m2 ) bl.a. för att bättre möta inkomna synpunkter, efterfrågan och
marknadsläge. Denna typ av hus är lättare att anpassa till områdets naturliga
förhållanden än den tidigare större bebyggelsen. Som resultat av detta bör
höjdsättningen av lokalgatan revideras i planen, b.la så att en schakt på ca
1,2 meter vid infarten, liksom en uppfyllning på ca 0,7 m, i områdets
sydvästra hörn kan undvikas. Byggnationen ingrepp i den befintliga marken
kan därmed begränsas, jämfört med tidigare förslag.
För att uppnå en större flexibilitet i användningen av planen och därmed
tillfredställa handikappförvaltningens önskemål om byggnation i området,
föreslås användningen av det sydöstra kvarteret från beteckningen BS… till
B1S….., för att möjliggöra samma bostadsanvändning som i det sydvästra
kvarteret.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 235,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II) enligt
ovanstående revidering, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samordningsförbundet i Blekinge län
Akten

2009.370.106

§ 170
Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har till Karlskrona
kommun – i egenskap av en av förbundsmedlemmarna - för prövning och
ställningstagande översänt dels upprättad årsredovisning för år 2008, dels
de valda revisorernas revisionsberättelse för samma år.
Samordningsförbundet bildades den 27 november 2006. Nuvarande
medlemmar är således samtliga Blekingekommuner förutom Ronneby,
Landstinget Blekinge, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Rent
organisatoriskt är förbundet ett kommunalförbund och är därmed en
fristående juridisk person. Förbundets övergripande mål är att optimera
nyttjandet av samhällets olika resurser inom rehabiliteringsområdet till
fromma för såväl den enskilde individen som samhället. Det långsiktiga
syftet är således att genom en effektiv rehabilitering och samordning få
den enskilde individen att uppnå, förbättra eller återställa förmågan till
eget förvärvsarbete.
Av förbundets årsredovisning framgår bl.a. att verksamheten under år
2008 främst präglades av arbetet med att etablera/förankra olika projekt
hos medlemmarna. Verksamheten gav samtidigt ett finansiellt överskott
om ca 4 miljoner kronor, vilket till stor del då kan förklaras utav
förseningar i uppstarten av flera planerade projekt. Förbundet räknar dock
med att redan under år 2009 förbruka såväl det ackumulerade kapitalet
som detta års medlemsavgifter (under förutsättning att planerade projekt
kommer att uppnå beräknade volymer).
I den inlämnade revisionsberättelsen föreslår för övrigt de valda
revisorerna dels att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2008,
dels att den upprättade årsredovisningen för samma år godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 236,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
ansvarsfrihet för år 2008, samt
2. att samtidigt godkänna den av förbundet för år 2008 upprättade
årsredovisningen.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Äldrenämnden
Akten

2008.1024.739

§ 171
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att inrätta kolloverksamhet för äldre i
likhet med den som bland annat Stadsmissionen i Stockholm har inrättat.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 47 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att verksamheter som erbjuder äldre
rekreationsmöjligheter samt minskar social isolering är viktiga för
äldreomsorgen. Redan tidigare har området Dagliga aktiviteter lyfts fram
som ett av fyra strategiska områden. Träffpunkterna (tidigare dagcentraler)
har mångsidig verksamhet som drivs i olika kommundelar så att äldre kan
besöka en träffpunkt i närheten av sin bostad. Aktiviteterna är mer intensiva
under höst, vinter och vår och minskar under sommarmånaderna. Några
aktiviteter har sommaruppehåll.
Äldrenämndens Framtidsprogram tar upp ett utökat urval av aktiviteter som
en viktig utvecklingsfråga. Aktiviteterna ska vända sig till alla oavsett om
besökaren bor i ordinärt boende eller i särskilda boendeformer.
Lägerverksamhet för äldre erbjuder ett alternativ att erbjuda aktiviteter som
är anpassade för att ta vara på de förstärkande effekterna som sommaren som
årstid har att erbjuda. Det strategiska området Dagliga aktiviteter har
kunnande och organisation att erbjuda läger av olika former för äldre
personer sommartid.
Äldrenämnden har ett avtal med PRO Karlskrona om användning av Villa
Lorentsberg där alla äldre erbjuds rekreation i naturnära miljö tillgänglig
även med allmänna kommunikationer. Alla äldrenämndens verksamheter har
möjlighet att för sina brukare boka ett besök anpassat efter deras önskemål
och behov. AnhörigBryggan kommer i sommar att lägga en del av
aktiviteterna på Lorentsberg. Även endagsläger kan lokaliseras på Villa
Lorentsberg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 205, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Forts
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§ 171 forts
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 135 och den
27 augusti 2009 § 154 att bordlägga ärendet.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.307.537

§ 172
Svar på motion om Gullberna resecentrum.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, § 79 av
Mats Lindbom (C). Förslaget är att kommunstyrelsen utreder och presenterar
ett förslag om Resecentrum i Gullbernaområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 5 maj 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att sammanfattningsvis
anser vi att motionen aktualiserar ett antal strategiska frågor med bäring på
att skapa ett hållbart transportsystem som bör utredas. Karlskrona
resecentrum, Gullberna Resecentrum och ett utbyggt linjenät bedömer vi
vara viktiga delar i ett framtida hållbart transportsystem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 206, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 136 och den
27 augusti 2009 § 155 att bordlägga ärendet.
Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarat..
_____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.190.312

§ 173
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31 av
Jeanette Petersson (S). Förslaget är att kommunen skall verka för att
cykelbanor byggs ut på Hasslö och från Hasslö via Almö till Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2009, § 68 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de i motionen föreslagna
cykelvägarna avser allmänna vägar med vägverket som huvudman (väg 673
och väg 678) samt i viss mån enskilda vägar. Förvaltningen har med
anledning därav hemställt om vägverkets yttrande i ärendet. Vägverket har i
sitt svar bland annat angett att vägarna ingår i det regionala vägnätet och att
investeringsåtgärder i enlighet med ovannämnda motion beslutas av Region
Blekinge efter samråd med berörda kommuner och vägverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 207, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 137 och den
27 augusti 2009 § 156 att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
____
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Äldrenämnden
Akten

2008.1023.736

§ 174
Svar på motion om införande av parboendegaranti.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att införa parboendegaranti, där
kommunen garanterar äldre par, där den ena maken måste få vård på
äldreboende, rätt till plats i gemensam lägenhet på boendet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 20 maj 2009, § 60 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att i 2 kap 2 § SFS har regeringen
förtydligat vad som avses med skälig levnadsnivå i de fall makar, sambor
eller registrerade partner båda har ett behov av boende i ett särskilt boende.
Med skälig levnadsnivå menas att båda bereds plats i samma boende om de
begär det.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 augusti § 158 att
bordlägga ärendet.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yttrar sig.
Patrik Hansson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Patrik
Hanssons ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_____

24 september 2009 22

Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2008.1016.336

§ 175
Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 november 2008 §
150, av patrik Hansson (S), Mats Johansson (S) och Claes-Urban Persson (S)
Motionärerna har föreslagit att tekniska förvaltningen prövar möjligheten att
inom gällande budgetram iordningställa den populära vandringsslingan runt
Bastasjön, att omedelbart göra i ordning allén upp till Bastasjö gård, att
omedelbart förbättra skyltningen till Bastasjö friluftsområde, samt att en
långsiktig strategi tas fram med syfte att slå vakt om samt utveckla
friluftsområdet Bastasjö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 92, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en plan för området med
strategi har tagits fram i samarbete med berörda organisationer. Samråd och
samarbete har skett med berörda förvaltningar under framtagande av
utredning innehållande mål och strategier för utveckling av Bastasjö
friluftsområde.
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av
vandringsslingan runt Bastasjön och tillse att skyltningen till Bastasjö
friluftsområdet förbättras under 2009. Vandringsslingan kommer att vara
färdigställd till våren 2010. En grusad gång- och cykelväg kommer att ordnas
längs allén till Bastasjö gård i samband med framdragning av vatten och
avlopp till gården.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2009 delas Idrottsoch fritidsnämndens beslut från sammanträdet den 31 augusti 2009, § 42.
Nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 237,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.109.623

§ 176
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Jens-Olof Lindh. Förslaget är att Sturköskolans
upptagningsområde med rätt till kostnadsfri skolskjuts utökas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 27
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ändring av en
skolas upptagningsområde på bekostnad av en annan skolas
geografiska gränser är självfallet en svår avvägning och att i dagsläget är det
svårt ur rättviseskäl och ekonomiska hänsyn att tillmötesgå medborgarförslaget kring Sturkö skola.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 208, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 138 och den
27 augusti 2009 § 157 att bordlägga ärendet.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda och
redovisar de ekonomiska effekterna om medborgarförslaget genomförs.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2008.417.842

§ 177
Svar på medborgarförlag om photopiont vid Brändaholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2009
§ 58 av Peter Öjeskog. Förslaget är att göra i ordning photopiont vid
Brändaholm.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 1 juni lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att i tillägg till
världsarvsskyltarna i centrum skulle vi gärna se markering av flera
sevärdheter och ”Photopoints” runt om i kommunen. Vi vill dock göra en
inventering av det totala behovet innan vi gör några punktinsatser som denna.
Det är även en kostnadsfråga och detta år har vi prioriterat solmätare samt
nya webbkameror.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed skall
anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 augusti § 159 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2009.355.840

§ 178
Svar på medborgarförslag om turistambassadör och skyltning
infartsleden Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2009,
§ 101 av Thomas Larsson. Förslaget är att på ett lättsamt och trevligt sätt
utbilda våra medborgare att bli turistambassadörer för Karlskrona kommun,
samt att 2 skyltar sätts upp på infartsleden vid passage över Sunna kanal som
talar om att man nu lämnar fastlandet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 29 juni 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man genomfört
utbildningar om Karlskrona för samtliga av Stena Lines guider.
Förvaltningens ambition är att fortsätta med denna ”skola” och i nästa skede
rikta sig mot taxichaufförer, butiker, hotell m.m
Vad gäller skyltningen på infartsleden så har förvaltningen i dagsläget inga
planer på att utöka den ytterligare. Kunde man däremot förstärka den visuella
effekten så att man verkligen känner att man lämnar fastlandet och är på väg
ut i skärgården, så kommer förvaltningen att prioritera detta.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 238,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2007.307.005

§ 179
Svar på medborgarförslag om WEB- kameror i Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007,
§ 73 av Tommy Bolander. Förslagsställaren undrar hur det blir med
WEB- kamerorna uti Karlskrona stad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 29 juni 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man kan med
glädje konstatera att man sänder live från en kamera placerad på
Bryggareberget. Ytterligare två kameror kommer att sända live i nutid. Dessa
kameror är placerade med vy över stortorget och en med vy över fisktorget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 239,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
Magnus Johansson (S) yttrar sig,
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2008.1000.336

§ 180
Svar på medborgarförslag Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 november
2008, § 150 av Sven Svensson. Förslaget är att det behövs en rejäl
upprustning, fler rastplatser med bänkar, iordningsställa nischerna på södra
sidan m.m
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 90, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vandringsslingan runt
Bastasjön under 2009 med färdigställande våren 2010.Standarden kommer
dock inte att uppfylla kriterierna fullt ut för Hjärtats Stig.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2009 delas Idrottsoch fritidsnämndens beslut från sammanträdet den 31 augusti 2009, § 44.
Nämnden har beslutat att medborgarförslaget härmed skall anses vara
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 240,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2009.260.336

§ 181
Svar på medborgarförslag angående utveckling av Bastasjöområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april
2009, § 81 av Stefan Svensson. Förslaget är att det ska vara kortare transport
av jord-stenmassor i Bastasjö i samband med villabyggnation.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 91, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att som svar på
medborgarförslaget hänvisas till utredningsförslaget som anger den
ambitionsnivå som bedöms vara rimlig i en nära framtid
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 17 augusti 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att som svar på
medborgarförslaget har tekniska nämnden i sitt beslut hänvisat till en
utvecklingsplan för Bastasjöområdet. Detta utredningsförslag skall utgöra en
bilaga till förslaget till svar på medborgarförslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2009 delas Idrottsoch fritidsnämndens beslut från sammanträdet den 31 augusti 2009, § 45.
Nämnden har beslutat att medborgarförslaget härmed skall anses vara
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 241,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.893.512

§ 182
Svar på medborgarförslag om nytt övergångsställe på Stationsvägen i
Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober
2008, § 114 av Gunni Sjövall. Förslaget är ett nytt övergångsställe på
Stationsvägen i Lyckeby i höjd med apoteket och Slottsbacken.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 89, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att övergångsställen anläggs
normalt inte av säkerhetsskäl utan av framkomlighetsskäl. När nya
övergångsställen anläggs ska de vara 30-säkrade och handikappanpassade.
30-säkring innebär att hastighetsdämpande åtgärder ska vara utförda så att
medelhastigheten för passerande fordon inte är högre än 30 km/h.
Trafiksäkerhetsforskning har visat att obevakade övergångsställen utan
hastighetssäkring ger högre olycksrisk än om det inte finns något
övergångsställe alls.
Ett alternativ till övergångsställe är gångpassage. Det vill säga en ordnad
passage utan vägmärke för övergångsställe eller målning. På en sådan plats
har fotgängare och cyklister väjningsplikt. För att underlätta passagen kan
t.ex. mittrefug anläggas så att passagen kan tas i två etapper.
Förvaltningen anser att den plats som anges i skrivelsen inte är
mest lämplig för att anlägga ett övergångsställe. Detta beror framför allt på
vägens bredd och läget i förhållande till utfarter och körfält. Om ett
övergångställe anläggs på den plats som föreslås måste även en gång- och
cykelväg byggas över gräsytan och diket som finns på södra sidan
Stationsvägen.
Förvaltningen avser att se över möjligheterna att skapa en
trafiksäkrare lösning för passage över Stationsvägen. Om detta innebär ett
traditionellt övergångsställe eller annan form av gångpassage samt eventuell
placering kommer att utredas närmare. En analys får då göras av om behovet
står i proportion till kostnaderna för åtgärderna samt eventuella effekter på
övrig trafik.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 242,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2009.164.823

§ 183
Svar på medborgarförslag om pulkabacke i Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Bengt Andrén. Förslaget är att en pulkabacka anläggs i
skogspartiet mellan Stålvägen och Kardemummagatan- Kummingatan i
Hässlegården.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 juni 2009, § 32,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en okulär besiktning
har genomförts av representanter från båda berörda förvaltningar. Noteras
kan att det i det föreslagna området inte finns någon backe med tillräcklig
lutning, möjligen en väldigt kort sådan.
Samtidigt har en annan backe som tidigare använts för pulkaåkning även
kontrollerats. I denna backe finns idag mycket sten både i backen och vid
sidan av denna. Träd har växt upp och området används som ridväg samt
genväg till skolan. Att återställa detta område för att ta bort olycksriskerna
innebär stora kostnader. Avståndet kan dessutom bli för långt från den plats
förslagsställaren lämnat.
I dagens ekonomiska situation och den brist på snö som ofta finns i denna
landsända är det inte tillrådligt att göra en investering i en ny pulkabacke.
Frågan kan eventuellt lyftas då samhällsekonomin förbättras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 244,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2009.165.826

§ 184
Svar på medborgarförslag om spontannäridrottsplats i Nättraby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Kurt- Inge Johnsson och Bertil Karlsson- Flood. Förslaget är
att man satsar på en spontannäridrottsplats i Nättraby.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 juni 2009, § 34,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Nättraby har
omdisposition skett av planer för att friställa det område som är avsett för
näringsverksamhet den sk Luddwesplanen. Därvid har en gräsplan under
2009 tillskapats på den tidigare grusplanen vid Nättraby idrottsplats.
Nättraby idrottsplats med två gräsplaner är på gångavstånd från
Nättrabyskolan och kan disponeras dagtid under vardagar under
sommarhalvåret.
Förvaltningen har i plansammanhang, inte minst inför kommande
översiktsplan, påtalat behovet av att ytterligare ytor tillskapas för aktiviteter
Nättraby, en ort som är under utbyggnad och växer på olika håll.
När det blir möjligt av både planmässiga och ekonomiska skäl får en
samlösning sökas mellan berörde förvaltningar inte minst barn- och
ungdomsförvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen samt
föreningslivet. I det sammanhanget är det av vikt att samsyn sker vid
planeringen även med andra möjliga parter för att kanske få till stånd en sk
OPS-lösning, Offentlig Privat Samverkan, där anläggande, nyttjande och
drift kan ske i samarbete mellan föreningslivet och kommun till gagn även
för spontan aktivitet i Nättraby.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 245,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

2008.1037.510

§ 185
Svar på medborgarförslag om att införa åtgärder för att få bort
buskörning i dagens centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december
2008 § 174 av Carl Emanuel Mark. Förslaget är att effektivt reglera
biltrafiken i stadens centrala delar i allmänhet och runt Stortorget i synnerhet
för undvikande av terroriserande buskörning och äventyrande av
trafiksäkerhet speciellt nattetid.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2009, § 67 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att stänga av gator kan inte
anses vara en rimlig åtgärd för att lösa bullerproblemen. Om förbud införs på
enskilda gator är det troligt att trafiken flyttar till nya platser. Undantagen
skulle samtidigt behöva vara omfattande för att behörig trafik ska kunna ta
sig fram.
Det viktigaste för att uppnå en låg ljudnivå är att trafiken håller
hastighetsbegränsningarna och kör jämnt utan kraftiga accelerationer och
inbromsningar. Passage av vägbulor kan ge upphov till förhöjd ljudnivå,
varför vägbulor generellt sett inte är en lämplig åtgärd för att minska buller.
När det gäller sänkta hastigheter planeras en översyn av hastighetsnivåerna
på kommunens vägar de närmaste åren. Det är då möjligt att hastigheterna
justeras ner en del på Trossö, vilket kan minska bullret något.
Förvaltningen är medveten om att en del boende på Trossö, speciellt vid
Stortorget och Hoglands park, upplever störningar från trafiken nattetid.
Detta är också något som tas med i framtida planering och beslut för trafiken
på Trossö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed skall
anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 augusti
§ 160 att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
______
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§ 186
Frågor
1. Richard Jomshof (SD) ställer en enkel fråga till ordförande i tekniska
nämnden Tommy Olsson (KD) om han har för avsikt att ta in Göte
Henrikssons avslagsyrkande i protokollet.
Tommy Olsson svarar.

2. Lars Hildingsson (S) ställer en enkel fråga till ordförande i tekniska
nämnden Tommy Olsson (KD) om han har något ansvar för situationen som
uppstått vid boendet på fastigheten Lösen 14:11.
Tommy Olsson svarar.
_________
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Aktern

2009.259.014

§ 187
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 april § 96, 28 maj
2009 § 120, den 17 juni 2009 § 139 och den 27 augusti 2009 § 161 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet då interpellanten inte är närvarande.
_____
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Aktern

2009.634.730

§ 188
Interpellation om förtroendet för äldreomsorgen i Karlskrona kommun.
Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående förtroendet för
äldreomsorgen i Karlskrona kommun, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 22 september 2009 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (FP), Patrik Hansson (S) och
Jan-Åke Nordin (M).
__________
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Aktern

2009.706.610

§ 189
Interpellation om maxtaxan.
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående brev att få höja maxtaxan i förskolan, av Patrik
Hansson (S).
Jan-Olof Peterson (FP) har med skrivelse den 21 september 2009 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Peterson (FP), Patrik Hansson (S), Kent Lewén
(FP) och Jan Lennartsson (M).
_________
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Aktern

2009.707.140

§ 190
Interpellation när kommer näringslivsprogrammet.
Interpellation till kommunalrådet Mats Lindbom (C) om
näringslivsprogrammet, av Christina Mattisson (S).
Mats Lindbom (C) har med skrivelse den 22 september 2009 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (C), Christina Mattisson (S)
________

22 oktober 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009.
§ 191 Avsägelser
§ 192 Kommunala val.
§ 193 Anmälningsärenden.
§ 194 Inkomna medborgarförslag.
§ 195 Avskrivna motioner.
§ 196 Inkomna interpellationer.
§ 197 Investering i nya inventarier till Vedebyskolan.
§ 198 Delårsrapport per den 31 augusti 2009 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet
§ 199 Likvidering av Gullberna KB.
§ 200 Slutrapport biblioteksplan.
§ 201 Balansföreteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september
2009.
§ 202 Handlingsplan mot våld i nära relationer.
§ 203 Yttrande över brev angående borgensförbindelse från Kommuninvest.
§ 204 Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan.
§ 205 Svar på motion om sommarfritids.
§ 206 Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven.
§ 207 Svar på medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby.
§ 208 Frågor.
§ 209 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
§ 210 Svar på interpellation angående hel- och deltidstjänster.
§ 211 Svar på interpellation angående ett svar till Tjurkö intresseförening.
_______

1
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 22 oktober 2009, kl.13.30- 17.20

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (FP) tom kl 16.30 §§ 191-203
Peter Glimvall, §§ 204-211
Peter Glimvall, §§ 191-203
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S) tom kl 16.20 §§ 191-201
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S) tom kl 17.00 §§ 191-del av § 204
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Gertie Olsson (S) tom kl 16.20 §§ 191-201
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S) tom kl 16.20 §§ 191-201
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S) tom kl 17.00 §§ 191-del av § 204
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sven-Otto Ullnér (M) tom kl 17.00 §§ 191-del av § 204
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) tom kl 16.20 §§ 191-201
Camilla Brunsberg (M)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn Thörnström (SD) tom kl 16.05 §§ 191- del av § 201
Kurt Petersson (SD) tom kl 16.00 §§ 191- del av § 201
Kent Lewén (FP)
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Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (S) tom kl 16.00 §§ 191-del av § 201
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C) tom kl 17.10 §§ 191-del av § 204
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD) tom kl 17.00 §§ 191-del av § 204
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Roger Poka (MP) tom kl 17.00 §§ 191-del av § 204
Günter Dessin (V)
Marcel Abedini ( - )
Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

Tjänstemän

Nicole Carlbäck (FP) kl 16.30 § 211
Rosita Persson (S)
Claes-Urban Persson (S) kl 16.20 §§ 202-211
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Rikard Jönsson (S) kl 16.20 §§ 202-211
Per-Anders Nygård kl 16.20 §§ 202-211
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Lindstöm (M)
Roland Löfvenberg (M)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Sven Wallfors (M) kl 16.20 §§ 202-211
Emma B Henning (M)
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP
Lena Hjorth (FP) kl 16.00 §§ 202-211
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)
Rickard Jönsson (S) tom kl 16.20 §§ 191-201
Per-Anders Nygård (S) tom kl16.20 §§ 191-201
Ulla Olsson (S)
Claes-Urban Persson (S) tom kl 16.20 §§ 191-201
Sven Wallfors (M) kl 16.20 §§ 191-201
Nicole Carlbäck (FP) tom kl 16.30 §§ 191-203
Peter Christensen (FP)
Lena Hjort (FP) tom kl 16.00 §§ 191-201
Karl-Anders Holmqvist (C)
Ulf Lund (C)
Pernilla Persson (C)
kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Katarina Lindell
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Utses att justera

Margaretha Rodin (FP) och Anita Seaberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Tisdagen den 27 oktober 2009, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 191-211
Katarina Lindell

Ordförande

…………………………………

………………………….

Gunilla Ekelöf §§ 191-203

Peter Glimvall §§ 204-211

Justeringsledamot …………………………………………………….
Margareta Rodin

Justeringsledamot ………………………………………………
Anita Seaberg

4

22 oktober 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 29 oktober 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Katarina Lindell
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Kommunala uppdrag
Akten

6

2009.45.102

§ 191
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Nina Andersson (S) har i skrivelse daterad 20 oktober 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
2. Rose-Marie Larsson (SD) har i skrivelse daterad 30 september 2009 avsagt
sig uppdraget som ersättare i handikappnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

22 oktober 2009
Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 192
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamot Morgan Mattsson (S) efter Magnus Lindoffsson.
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Christer Wilborg (S) efter Morgan Mattsson.
Utbildningsnämnden
Ersättare Sandra Bengtsson (S) efter Stefan Andersson.
Moderbolaget
Ersättare Lars Karlsson (C) efter Maria Persson.
_____
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Akterna

2009.711.007
2009.689.006

§ 193
Anmälningsärende.
1. Granskning av strukturomvandling inom förskolan och grundskolan
samt åtgärder för att klara förskolegarantin
2. Sammanträdesplan år 2010 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse
och utskott.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

9

2009.756.841
2009.758.456
2009.761.512

§ 194
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag att producera vykort, affisch med flygfoto över Trossö,
Peter Öjerskog.
2. Medborgarförslag om hantering av avfall, Sven Olof Lindblom.
3. Medborgarförslag angående förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen/Valhallavägen.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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§ 195
Avskrivna motioner.
Inga ärenden fanns.
__________
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Akterna

2009.770.026
2009.763.109

§ 196
Inkommen interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
1. Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående mål 2 i
jämställdhetsplanen, av Patrik Hansson (S).
2. Interpellation till kommunalrådet Tommy Olsson (KD) angående
besvarandet av skrivelsen från Tjurkö intresseförening om kulturområdet
Herrgården, av Christina Mattisson (S)
__________
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Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

2009.662.611

§ 197
Investering i nya inventarier till Vedebyskolan
Tekniska nämndens investeringsram för Fastighetsverksamhet är enligt
Budget 2009 fastställd till 87,6 miljoner kronor. Inom denna ram har
fullmäktige sedan beslutat att bl.a. 18,0 miljoner kronor skall avsättas till
investeringar i skol- och förskolelokaler. För de efterföljande två åren finns
för övrigt samtidigt preliminärt angivet ytterligare 42,0 respektive 38,0
miljoner kronor för samma ändamål. Av dessa belopp planeras en betydande
del disponeras för planerade åtgärder vid förskolor/skolor inom Lyckebyområdet och då framför allt vid Vedebyskolan.
Barn- och ungdomsnämnden begär nu (efter samråd med tekniska nämndens
fastighetsförvaltning) att redan för år 2009 få disponera 2,0 miljoner kronor
av tekniska nämndens investeringsanslag för skol- och förskolelokaler.
Medlen skall användas för planerade inventarieinköp i anslutning till den
förestående renoveringen och ombyggnaden av just Vedebyskolan.
Inriktningen är att inköpen i huvudsak skall göras under höstterminen 2009.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 23 september
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 258,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att täcka utgiften för inköp av inventarier till Vedebyskolan genom en
omdisponering av 2,0 miljoner kronor från tekniska nämndes investeringsanslag i Budget 2009 för skol- och förskolelokaler inom Fastighetsverksamheten till barn- och ungdomsnämndens investeringsanslag för inventarier
och utrustning.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

2009.231.042

§ 198
Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
Mats Nilsson, ordförande kommunrevisionen samt Maria Johansson, Ernst &
Young redogjorde för revisorernas bedömning av delårsrapport januari –
augusti 2009 med prognos januari – december 2009.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsrapport per den 31
augusti för kommunen och koncernen med den sammanställda redovisningen
jämte en prognos för årets budgetutfall.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är respektive
nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med de medel
som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 262,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för
verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonom i balans, samt
4. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2009.
Karl-Gösta Svenson (M), Christina Mattisson (S), Kent Lewén (FP), AnnLouise Trulsson (M), Mats Lindbom (C), Mats Johansson (s), Peter
Johansson (S), Marcel Abedini (-), Bo Löfgren (FP), Sven-Otto Ullner (M),
Jan-Olof Petersson (FP), Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Yrkande
Christina Mattisson (S), Ann-Louise Trulsson (M), Kent Lewén (FP) samt
Jan-Olof Petersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (SD) yrkar ändring i 1:a attsattsen enligt följande:
att påtala för samtliga nämnder, utbildningsnämnden undantaget, att vid
konflikt mellan mål och medel gäller medel. Nämnderna skall därmed
anpassa sin verksamhet till de tillgängliga medel de har, alternativ förslå
förändringar för verksamhetens mål.
I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 198 forts
Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Richard Jomshofs ändringsyrkande i 1:a attsatsen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar

1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonom i balans, samt
5. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2009.
_______
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Gullberna KB
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Lottie Dahl Ryde
Mats Svensson
Akten

2009.714.107

§ 199
Likvidering av Gullberna KB
Gullberna KB är ett kommanditbolag med Karlskrona Kommun och
Kruthusen Företags-fastigheter AB som delägare.
Bolagets verksamhet har varit att äga och utveckla fastigheterna på Gullberna
området i Karlskrona. Fastigheter har avyttrats från bolaget och år 2006
såldes de sista fastigheterna i bolaget. Bolaget har inte bedrivit någon
verksamhet sedan dess. Bolagets intäkt har varit ränta på tillgodohavandena
på bank (som uppgår 2008-12-31 till 14 mkr).
Kruthusen är kommanditdelägare dvs. ekonomiska ansvaret är begränsat till
insatsen (bolaget förvärvade sin andel för 1 kr år 1996). Kommunen är
komplementär dvs. ekonomiskt obegränsat ansvarig. Gullberna KBs
tillgångar kommer efter likvideringen att tillfalla Karlskrona kommun.
Eftersom bolaget inte bedriver någon verksamhet idag och det inte finns
några planer för att bedriva verksamhet i bolaget föreslås att bolaget
likvideras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 263,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att

likvidera Gullberna KB

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Akten

2009.215.880

§ 200
Slutrapport biblioteksplan
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 februari 2009 § 28
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att en biblioteksplan är utarbetad
och antagen innan avgörande beslut kring stadsbibliotekets framtida utveckling tas.
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag på biblioteksplan i samarbete
med en av kulturnämnden utsedd politisk styrgrupp, representanter för
Karlskrona kommuns förvaltningsledningar och Karlskrona kommuns
biblioteksledning samt att konsultfirman AnnJo har anlitas till att utföra
arbetet.
Kulturnämnden beslutade vid sammanträdet den 25 augusti 2009 § 52 att
föreslå kommunfullmäktige att anta den föreslagna biblioteksplanen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 264,
föreslagit kommunfullmäktige besluta

att anta den föreslagna biblioteksplanen.
Jan Lennartsson (M), Mats Lindbom (C) samt Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Yrkande
Jan Lennartsson (M), Mats Lindbom (C) samt Patrik Hansson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Samtliga nämnder
Akten

2009.134.004

§ 201
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2009.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda
vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 265,
föreslagit kommunfullmäktige besluta

att godkänna balansförteckningen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Samtliga nämnden
Akten

2009.688.750

§ 202
Handlingsplan mot våld i nära relationer.
Kommunfullmäktige tog Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram för
2008 i december 2007. Ett av de mål som programmet innehöll var följande;
Det skall upprättas en handlingsplan under 2008 för våld mot kvinnor
respektive män. Denna plan skall sedan där det är möjligt brytas ned i
respektive förvaltning och bolag. I handlingsplanen skall även bekämpning
av våld i nära relation liksom bekämpning av hedersrelaterat våld ingå.
Under 2008 upprättade socialnämnden ett Handlingsprogram mot Våld i nära
relationer. Detta handlingsprogram innehöll bland annat både handlingsplan i
arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterade brott. När förvaltningen fördrog detta program för Jämställdhetskommittén så beslutades att del av
detta program uppfyllde det mål i Jämställdhetsprogrammet som antogs av
kommunfullmäktige.
Nu är det framtaget en Handlingsplan i arbetet mot våld i nära relation från
valda delar av socialnämndens handlingsprogram mot Våld i nära relationer.
Denna handlingsplan ska gälla för hela kommunkoncernen. Därefter får
förvaltningar/bolag anpassa handlingsplanen till sin verksamhet vid behov.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 266,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta upprättad handlingsplan mot våld mot kvinnor i nära relationer,
samt
2. att därmed anse att målet är uppfyllt.
Richard Jomshof (SD), yttrar sig.
Yrkande
Eva-Britt Dahlström (S) yrkar ändring av 1:a att-satsen enligt följande:
att anta upprättad handlingsplan mot våld i nära relationer. I övrigt bifall.
Ann-Louise Trulsson (M), Birgitta Gamelius (M), Maria Persson (C), samt
Marcel Abedini (-) yrkar bifall till Eva-Britt Dahlströms ändringsyrkande.
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§ 202 forts
Handlingsplan mot våld i nära relationer.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Eva-Britt Dahlströms (S) ändringsyrkande i 1:a attsatsen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Eva-Britt Dahlströms yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta upprättad handlingsplan mot våld i nära relationer,
samt

3. att därmed anse att målet är uppfyllt.
___________
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Kommuninvest
Akten

2009.690.045

§ 203
Yttrande över brev angående borgensförbindelse från Kommuninvest.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen hel- ägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse skall ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Karlskrona kommun utfärdade sin borgensförbindelse
den 25 november 1993.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. Som ett led i upptagande av sagda lån upprättas också i vissa fall rättsutlåtanden, s.k legal opinions, från advokatbyrå
som bekräftar förekomsten av borgen. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgens-förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
I Kommuninvest pågår ett arbete för samordning avseende medlemmarnas
borgensåtaganden. Detta arbete skall ses bl.a. mot bakgrund av att Föreningen för närvarande har drygt 240 medlemmar som vid olika tidpunkter
har tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordningsarbetet har en
handling betecknad ”Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse” (”Bekräftelsen”) tagits fram. Bekräftelsen
skickas till samtliga medlemmar och är bifogad detta brev. Syftet med
Bekräftelsen är att säkerställa en enhetlig dokumentation kring medlemmarnas borgensåtaganden.
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§ 203 forts
Yttrande över brev angående borgensförbindelse från Kommuninvest.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 267,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
25 november 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Karlskrona kommun
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Karlskrona kommun genom
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
borgenärer och blivande borgenärer.
2. att bekräftelsen skall undertecknas av två företrädare för Karlskrona
kommun. Nämnda företrädare skall antingen av kommunfullmäktige vara
särskilt bemyndigade att underteckna Bekräftelsen eller på annat sätt ha
behörighet att underteckna Bekräftelsen.
3. att Karlskrona kommun skall till Kommuninvest översända (i) kopia av
lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan,
(ii) Bekräftelsen i original, och (iii) dokumentation som utvisar att
behörighet föreligger för de personer som undertecknat Bekräftelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Akten

2009.738.286

§ 204
Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 september 2009, § 112
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd
avseende ombyggnad av delar av kv Psilander i samband med flytt av
Kulturskolan, samt att omdisponera 3,5 mkr från tidigare beslutat
investeringstillstånd för Marinens Musikkårs ombyggnad i kv Sparre. Dessa
investeringsmedel återställs sedan till Marinens Musikkårs ombyggnad i
2010 års budget.
Ärendet har behandlats parallellt i kommunstyrelsens allmänna utskott och
kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 29 september
2009 tillstyrkt förslaget.
Ärendet har kompletterats med svar på nedanstående frågor efter yrkande
från Patrik Hansson (S) samt Kent Lewén (FP) på kommunstyrelsens
sammanträde den 6 oktober 2009.
1. Vad blir hyran för kulturnämnden när Kulturskolan flyttas över till
kv Psilander och ger det mer pengar till verksamheten.
2. Vad ingår i de investeringar på 3,5 miljoner kronor som ska göras på
kv Psilander.
3. Hur ser det på sikt ut med antalet elever på gymnasiet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 268,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende ombyggnad av delar av kv
Psilander i samband med flytt av Kulturskolan,
2. att omdisponera 3,5 mkr från tidigare beslutat investeringstillstånd för
Marinens Musikkårs ombyggnad i kv Sparre. Dessa investeringsmedel
återställs sedan till Marinens Musikkårs ombyggnad i 2010 års budget.
3. att ärendet kompletteras med svar på ovanstående frågor.
Patrik Hansson (S), Richard Jomshof (SD), Marcel Abedini (-), Yvonne
Sandberg –Fries (S) yttrar sig.
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§ 204 forts
Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan.
Yrkande
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
Richard Jomshof (SD) samt Marcel Abedini (-) deltog ej i beslutet.
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.339.626

§ 205
Svar på motion om sommarfritids
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 81 av
Günter Dessin (v). Förslaget är att se om det finns någon möjlighet både ur
ett personal och ur barnens perspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv att
ordna ett sommarfritids på någon lämplig plats i kommunen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2009, § 47,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen
samordnar på olika sätt fritidshemsverksamheten under både kortare lov som
under längre lov för att både det ska finnas utrymme för erfarenhetsutbyte
såväl som att finna en ekonomisk optimerad verksamhet.
Under sommarlovet finns en mängd aktiviteter som bedrivs av
idrottsföreningar, lägerverksamhet etc. som riktar sig till barn och ungdomar
och det finns inget som hindrar att även andra ideella föreningar på egen
hand anordnar sommaraktiviteter.
Under sommarloven medger mindre barngrupper på fritidshemmen
aktiviteter som skärgårdsturer, studiebesök, bad och så vidare, vilket av både
barn och föräldrar/vårdnadshavare är mycket uppskattat. I kommunens
övergripande strävan att optimera lokalutnyttjande, ekonomisk effektivitet
samt att ta hänsyn till verksamhetens krav och önskemål kan förvaltningen
idag inte finna det aktuellt att vidare utreda frågan om ett sommarfritids.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 269,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
__________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.337.626

§ 206
Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 81 av
Günter Dessin (v). Förslaget är att undersöka möjligheter till ett utökat
lovsamarbete mellan de olika fritidsavdelningarna.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2009, § 48,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det finns ett stort
intresse från både personal på fritidshemmen såväl som av rektorer
för fritidsverksamheten att samordna fritidsverksamheten både under lov och
övrig tid. Både av som motionären beskriver ekonomiska skäl som verksamhetsskäl.
Samordningen förekommer redan idag mellan rektorsenheter och ser olika ut.
I ett led för att utbyta erfarenheter kring hur samordning kan ske har ett nätverk för fritidshemmen bildats mellan rektorer som ansvarar för fritidshemmen i kommunen där även fritidspedagoger involveras. Ett inslag som
detta nätverk arbetat med är fritidshemmens dag i Wämöparken som blivit ett
populärt årligt återkommande inslag i förvaltningens verksamhet. På det
senare året har även diskussionerna berört dessa former av samordning som
motionären föreslår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 270,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen och ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
fortsätta arbeta i motionens anda.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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Kulturnämnden
Akten

2009.117.882

§ 207
Svar på medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av ordförande Rödeby centern och ordförande för Rödeby
centerkvinnor Eva Runesson. Förslaget är att Rödeby biblioteket blir lördagsöppet, att skyltningen till biblioteket blir bättre och tydligare, samt att
tillgängligheten ökar genom en handikappanpassad och uppsnyggad entré.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2009, § 51, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att lördagsöppet i Rödeby
kräver större bemanning vilket det i dagsläget inte finns ekonomiskt utrymme för. Lördagsöppet finns på stadsbiblioteket hela året och på
Lyckeby bibliotek jan- april och sept – dec. Lördagsöppet i Lyckeby innebär
att samtliga medarbetare på biblioteksfilialerna arbetar i Lyckebyfilialen på
lördagar enligt schema. Att behålla omfattningen av lördagsöppet i Lyckeby
och utöka med ännu ett lördagsöppet bibliotek kräver ytterligare personalresurser, vilket det för närvarande inte finns ekonomiska resurser till.
Skyltningen kommer att göras bättre och tydligare när grundutformningen av
skyltar i Rutensparre är bestämd. Samma layout kommer då att användas i
Rödeby. Det blir skyltning från entrén till biblioteket, samt till den handikapptoalett som biblioteksbesökare kan använda. Utformningen av skyltar kommer
att vara klara under september månad 2009.
Automatik är monterad på bibliotekets entrédörr och på skolans huvudentré
vilket innebär att entréerna är tillgängliga. Angående en uppsnyggad entré så
måste samtal nu föras med den nya skolledningen på Rödebyskolan, vilka
påbörjade sina tjänster 1 augusti 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 271,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå förslaget om lördagsöppet bibliotek i Rödeby,
2. att bifalla förslaget om bättre skyltning till Rödeby bibliotek, samt
3. att förslaget om bättre tillgänglighet i Rödeby bibliotek anses
besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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§ 208
Frågor

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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Akten

2009.259.014

§ 209
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 april § 96, 28 maj
2009 § 120, den 17 juni 2009 § 139, den 27 augusti 2009 § 161 samt den 24
september att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____
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Aktern

2009.770.026

§ 210
Svar på interpellation angående hel- och deltidstjänster.
Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående hel- och
deltidstjänster, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 20 oktober 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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Akten

2009.763.109

§ 211
Svar på interpellation angående ett svar till tjurkö intresseförening
Interpellation till kommunalrådet Tommy Olsson (KD) angående ett svar till
Tjurkö intresseförening, av Christina Mattisson (S).
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 oktober 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________

25 november 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25
november 2009.
§ 212 Avsägelser
§ 213 Kommunala val.
§ 214 Anmälningsärenden.
§ 215 Svar på interpellation angående hel- deltidstjänster.
§ 216 Svar på interpellation angående svar till Tjurkö intresseförening.
§ 217 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
§ 218 Svar på motion om sommarfritids.
§ 219 Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven.
§ 220 Svar på medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby.
§ 221 Budget 2010 och plan 2011-2012 för kommunens samlade verksamhet.
§ 222 Inkomna medborgarförslag.
§ 223 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens samlade verksamhet.
§ 224 Ombudgetering.
§ 225 Överföring av verksamhetsansvar för Telenor Arena Karlskrona från
kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden.
§ 226 Miljöbokslut.
§ 227 Ny VA-taxa för Karlskrona kommun 2010.
§ 228 Svar på motion vi vill se ett ”KarlskronaPass”.
§ 229 Svar på motion angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten.
§ 230 Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i Torskors.
§ 231 Svar på motion angående sätt fart- för Karlskronas tillväxt.
§ 232 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i Karlskronas centrala
delar.
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§ 233 Svar på medborgarförslag om hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
§ 234 Svar på medborgarförslag från föräldraföreningen mot narkotika.
§ 235 Svar på medborgarförslag Karlskrona gatumusikfestival.
______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 november 2009, kl.08.30-19.20
Sammanträdet ajourneras kl.11.50-13.15

Beslutande

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

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Jan-Anders Lindfors (S) kl 08.30-19.05 §§ 212-230
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S) kl 08.30-16.30 §§ 212- del av 221
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Gertie Olsson (S)
Roland Andréasson (S) kl 08.30-14.50 §§ 212- del av 221
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 16.10-19.20 §§ del av 221-235
Camilla Brunsberg (M)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kent Lewén (FP)
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Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Roger Poka (MP) kl 08.30-18.50 §§ 212-221
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 08.30-13.35 §§ 212- del av 221
Marcel Abedini ( - )
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Börje Nilsson (S)
Åke Håkansson (S) kl 08.30-18.15 §§ 212- del av 221
Lisbeth Bengtsson (S) kl 18.15-19.20 §§ del av 221-235
Rikard Jönsson (S) kl 15.50-19.20 §§ del av 221-235
Per-Anders Nygård (S) kl 16.40-19.20 §§ del av 221-235
Ulla Olsson (S) kl 19.05-19.20 §§ 231-235
Sven Wallfors (M)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M)
Roland Löfvenberg (M)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.15- 16.10 §§ del av 221
Ulla Berg (SD) kl 16.40-19.20 del av §§ 221-235
Bo Löfgren (FP) kl 09.25-10.25 §§ 217-220
Lena Hjorth (FP) kl 08.30-09.25, kl 10.25-14.50 §§ 212216, del av §§ 221
Nicole Carlbäck (FP) kl 15.50-19.20 §§ del av 221-235
Ulf Lundh (C) kl 08.30-17.15 §§ 212- del av 221
Pernilla Persson (C) kl 17.45-19.20 §§ del av 221-235
José Esinoza (MP) kl 18.50-19.20 §§ 222-235
Ulf Hansson (V) kl 15.50-19.20 §§ del av 221-235

Närvarande

ersättare

Rickard Jönsson (S) kl 08.30-15.50 §§ 212- del av 221
Per-Anders Nygård (S) kl 08.30-16.40 §§ 212- del av 221
Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-18.15 §§ 212- del av 221
Ulla Olsson (S) kl 08.30-19.05 §§ 212-230
Eva Öman (S)
Mats Fagerlund (S)
Margita Landehag (S)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 16.10-19.20 §§ del av §§
221- 235

25 november 2009

5

Nicole Carlbäck (FP) kl 08.30-15.50 §§ 212- del av 221
Lena Hjorth (FP) kl 09.25-10.25 §§ 217-220
Bo Löfgren (FP) kl 08.30-09.25, kl 10.25-12.00 §§ 212-216,
del av §§ 221
Karl-Anders Holmqvist (C)
Pernilla Persson (C) kl 08.30-17.45 §§ 212- del av 221
José Esinoza (MP) kl 08.30-18.50 §§ 212 -221
Ulf Hansson (V) kl 08.30-15.50 §§ 212- del av 221

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Maria Persson (C) och Ann-Charlotte Svensson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 7 december 2009, kl. 13.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 212-235
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Maria Persson

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

Övrigt
Det antecknas särskilt att det vid upprop och votering konstaterades att en dosa vid
omröstning inte fungerade varför ledamoten Anna Ekström (FP) gav sin röst muntligt och
därefter har närvarolistan och voteringsprotokollet i enlighet med avgiven röst manuellt fyllts
i.

25 november 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 7 december 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2009.45.102

§ 212
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Jörgen Aronsson (S) har i skrivelse daterad 23 oktober 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.
2. Per Henriksson (SD) har i skrivelse daterad 2 november 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
3. Magnus Lindskog (S) har i skrivelse daterad 19 oktober 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
4. Sven- Eric Faming (S) har i skrivelse daterad 19 november 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Major John Jeanssons donationsfond.
5. Vladimir Zunkovic (SD) har i skrivelse daterad 6 oktober 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
6. Andreas Nilsson (MP) har i skrivelse daterad 19 november 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

25 november 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 213
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Utbildningsnämnden
Ersättare Lotta Hellqvist (MP) efter Andreas Nilsson.
Handikappnämnden
Ersättare Göran Roos (SD) efter Rose-Marie Larsson.
Kommunstyrelsen
Ersättare Per Björklund (SD) efter Per Henriksson.
Socialnämnden
Ersättare Ola Svensson (SD) efter Vladimir Zunkovic.
_____
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Akterna

2009.800.007
2009.108.700
2009.108.700
2009.108.700

§ 214
Anmälningsärende.
1. Granskning av avgiftsfinansierad verksamhet.
2. Socialtjänst kvartalsrapport 20091015.
3. Socialtjänst individrapport 20091109.
2. Anmälan till fullmäktige (LSS 28g §) av ej verkställda beslut inom LSS
9§.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Aktern

2009.770.026

§ 215
Svar på interpellation angående hel- och deltidstjänster.
Interpellation den 12 oktober 2009 till kommunalrådet Kent Lewén (FP)
angående hel- och deltidstjänster, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 20 oktober 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 oktober 2009 § 210
bordlagt interpellationen.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Kent Lewén (FP),
Jan-Olof Petersson(FP) och Eva Strömqvist (S).
__________
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Akten

2009.763.109

§ 216
Svar på interpellation angående ett svar till tjurkö intresseförening
Interpellation den 12 oktober 2009 till kommunalrådet Tommy Olsson (KD)
angående ett svar till Tjurkö intresseförening, av Christina Mattisson (S).
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 oktober 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 oktober 2009 § 211
bordlagt interpellationen.
I debatten deltar Christina Mattisson (S), Tommy Olsson (KD) och
Karin Brunsberg (M).
__________
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Akten

2009.259.014

§ 217
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation den 26 mars 2009 till trafikkommunalrådet Tommy Olsson
från Bo Löfgren (FP). om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning
till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 april § 96, 28 maj
2009 § 120, den 17 juni 2009 § 139, den 27 augusti 2009 § 161, den 24
september § 187, samt den 22 oktober 209 att bordlägga ärendet.
I debatten deltar Bo Löfgren (FP) och Tommy Olsson (KD)
____________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.339.626

§ 218
Svar på motion om sommarfritids
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 81 av
Günter Dessin (v). Förslaget är att se om det finns någon möjlighet både ur
ett personal och ur barnens perspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv att
ordna ett sommarfritids på någon lämplig plats i kommunen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2009, § 47,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen
samordnar på olika sätt fritidshemsverksamheten under både kortare lov som
under längre lov för att både det ska finnas utrymme för erfarenhetsutbyte
såväl som att finna en ekonomisk optimerad verksamhet.
Under sommarlovet finns en mängd aktiviteter som bedrivs av
idrottsföreningar, lägerverksamhet etc. som riktar sig till barn och ungdomar
och det finns inget som hindrar att även andra ideella föreningar på egen
hand anordnar sommaraktiviteter.
Under sommarloven medger mindre barngrupper på fritidshemmen
aktiviteter som skärgårdsturer, studiebesök, bad och så vidare, vilket av både
barn och föräldrar/vårdnadshavare är mycket uppskattat. I kommunens
övergripande strävan att optimera lokalutnyttjande, ekonomisk effektivitet
samt att ta hänsyn till verksamhetens krav och önskemål kan förvaltningen
idag inte finna det aktuellt att vidare utreda frågan om ett sommarfritids.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 269,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2009 § 205
att bordlägga ärendet.
Yrkanden
Åsa Gyberg Karlsson (V), Patrik Hansson (S), Angela Sandström (S) yrkar
bifall till motionen.
Jan-Olof Petersson (FP) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Åsa Gyberg Karlssons bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 218 forts
Svar på motion om sommarfritids
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 33 nej-röster och 4 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
__________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.337.626

§ 219
Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 81 av
Günter Dessin (v). Förslaget är att undersöka möjligheter till ett utökat
lovsamarbete mellan de olika fritidsavdelningarna.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2009, § 48,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det finns ett stort
intresse från både personal på fritidshemmen såväl som av rektorer
för fritidsverksamheten att samordna fritidsverksamheten både under lov och
övrig tid. Både av som motionären beskriver ekonomiska skäl som
verksamhetsskäl.
Samordningen förekommer redan idag mellan rektorsenheter och ser olika ut.
I ett led för att utbyta erfarenheter kring hur samordning kan ske har ett
nätverk för fritidshemmen bildats mellan rektorer som ansvarar för
fritidshemmen i kommunen där även fritidspedagoger involveras. Ett inslag
som detta nätverk arbetat med är fritidshemmens dag i Wämöparken som
blivit ett populärt årligt återkommande inslag i förvaltningens verksamhet. På
det senare året har även diskussionerna berört dessa former av samordning
som motionären föreslår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 270,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och ge barn- och
ungdomsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta i motionens anda.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2009 § 206
att bordlägga ärendet.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen och ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
fortsätta arbeta i motionens anda.
____
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Kulturnämnden
Akten

2009.117.882

§ 220
Svar på medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av ordförande Rödeby centern och ordförande för Rödeby
centerkvinnor Eva Runesson. Förslaget är att Rödeby biblioteket blir
lördagsöppet, att skyltningen till biblioteket blir bättre och tydligare, samt att
tillgängligheten ökar genom en handikappanpassad och uppsnyggad entré.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2009, § 51, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att lördagsöppet i Rödeby
kräver större bemanning vilket det i dagsläget inte finns ekonomiskt
utrymme för. Lördagsöppet finns på stadsbiblioteket hela året och på
Lyckeby bibliotek jan- april och sept – dec. Lördagsöppet i Lyckeby innebär
att samtliga medarbetare på biblioteksfilialerna arbetar i Lyckebyfilialen på
lördagar enligt schema. Att behålla omfattningen av lördagsöppet i Lyckeby
och utöka med ännu ett lördagsöppet bibliotek kräver ytterligare
personalresurser, vilket det för närvarande inte finns ekonomiska resurser till.
Skyltningen kommer att göras bättre och tydligare när grundutformningen av
skyltar i Rutensparre är bestämd. Samma layout kommer då att användas i
Rödeby. Det blir skyltning från entrén till biblioteket, samt till den
handikapptoalett som biblioteksbesökare kan använda. Utformningen av skyltar
kommer att vara klara under september månad 2009.
Automatik är monterad på bibliotekets entrédörr och på skolans huvudentré
vilket innebär att entréerna är tillgängliga. Angående en uppsnyggad entré så
måste samtal nu föras med den nya skolledningen på Rödebyskolan, vilka
påbörjade sina tjänster 1 augusti 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 271,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå förslaget om lördagsöppet bibliotek i Rödeby,
2. att bifalla förslaget om bättre skyltning till Rödeby bibliotek, samt
3. att förslaget om bättre tillgänglighet i Rödeby bibliotek anses
besvarat.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2009 § 207
att bordlägga ärendet.
Forts
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§ 220 forts
Svar på medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå förslaget om lördagsöppet bibliotek i Rödeby,
2. att bifalla förslaget om bättre skyltning till Rödeby bibliotek, samt
3. att förslaget om bättre tillgänglighet i Rödeby bibliotek anses
besvarat.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2009.350.041

§ 221
Budget 2010 och plan 2011-2012
Som underlag för kommunstyrelsens beredning finns följande handlingar:
1. Femklöverns, d.v.s moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budget för tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare Karlskrona 2010 – 2012” som innehåller sju stycken attsatser,
2. Socialdemokraternas förslag till budget för 2010 - 2012 ”Karlskrona kan
bättre”,
3. Vänsterpartiets förslag till budget 2010 - 2012 ”Stabilitet, trygghet &
utveckling”,
4. Sverigedemokraternas förslag till budget 2010 – 2012 ”Trygghet och
tradition”
5. Protokoll från MBL-förhandling 23 oktober 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2009 § 303,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budget för år 2010 och plan för åren
2011-2012
2. att fastställa kommunens skattesats för år 2010 till oförändrat 21,19%,
3. att fastställa finansiella mål för åren 2010 – 2012 för Karlskrona kommun
i enlighet med kommunstyrelsens förslag, avsnitt ”Finansiella mål” i budgetdokumentet,
4. att fastställa upprättade resultat-, balans- och investeringsbudget, samt
anslag för Karlskrona kommuns nämnder för såväl budgetåret 2010 som
planeringsåren 2011 och 2012 i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
avsnitt ”Resultat- balans och investeringsbudget” i budgetdokumentet,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i kommunstyrelsens förslag inkl. bilagor till
budgetoch plan för åren 2010 – 2012 samt att följa den inriktning som i
övrigt anges,
6. att fastställa beloppsramen under år 2010 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden), samt
Forts
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§ 221 forts
Budget 2010 och plan 2011-2012
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
vidta erforderliga justeringar av nämnders ramar med anledning av framtida
fördelning av de olika finansieringsposterna och effektiviseringskrav, samt
övriga tekniska justeringar i föreliggande budgetförslag,
8. att som inriktningsbeslut besluta att det befarade underskottet 2009 till
fullo ska återställas 2010 genom ett positivt resultat motsvarande.
_______________________________________________________

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Karl-Gösta Svensson (M), Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Tommy
Olsson (KD), Sofia Bothorp (MP), Ann-Louise Trulsson (M), Jan Johansson
(C), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Maria Persson (C), Marcel Abedini (-)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), Magnus
Johansson, Angela Sandström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas
förslag till budget 2010 – 2012 ”Karlskrona kan bättre”,
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget 2010 – 2012 ”Trygghet och tradition”
Günter Dessin (V) yrkar bifall till till Vänsterpartiets förslag till budget
2010-2012 ”Stabilitet, trygghet & utveckling,
Camilla Brunsberg (M), Mats Johansson (S), Jan-Olof Petersson (FP),
Yvonne Sandberg Fries (S) yttrar sig
------------BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisionen
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
----------------

Sid.
37
37
37
38
39
40
42
42
43
44
45
46
47
48
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§ 221 forts
Budget 2010 och plan 2011-2012

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Jan-Olof Petersson (fp) Patrik Hansson (S) och Richard Jomshof (SD) yttrar
sig.
----------------

HANDIKAPPNÄMDEN
Ordförande i handikappnämnden Karin Månsson (FP) och Lena Ryge (S)
yttrar sig.
-------------------

IDROTT- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Chatarina Holmberg (S), Angela Sandström (S) och Magnus Johansson (S)
yttrar sig.
-----------------

KOMMUNREVISIONEN
Sven-Otto Ullner (M) yttrar sig.
-----------------

KULTURNÄMNDEN
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag .
Birgitta Möller yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
---------------

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Carl-Görans Svensson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
Marcel Abedin (-) yttrar sig.
----------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
Eva-Britt Dahlström (S), Angela Sandström (S) yttrar sig. Forts
-------------
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§ 221 forts
Budget 2010 och plan 2011-2012

TEKNISKA NÄMNDEN
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
--------

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ann-Louise Trulsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (S), Richard Jomshof (SD), Karl-Gösta Svensson (M)
yttrar sig.
--------

ÄLDRENÄMNDEN
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Peter Johansson (S) och Richard Jomshof (SD) yttrar sig.
--------------

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Anna Ottosson (M) yttrar sig
---------------

KOMMUNSTYRELSEN
Patrik Enstedt (S) och K-G Svensson (M) yttrar sig
-------------Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterns förslag och
finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokraternas,
Sverigedemokraternas och Vänsterns förslag och fann att
kommunfullmäktige beslutat att anta Socialdemokraternas förslag som
motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla socialdemokraternas förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 35 ja-röster och 35 nej-röster och 5 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Ordförande avger sin utslagsröst till förmån för
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 221 forts
Budget 2010 och plan 2011-2012
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budget för år 2010 och plan för åren
2011-2012
2. att fastställa kommunens skattesats för år 2010 till oförändrat 21,19%,
3. att fastställa finansiella mål för åren 2010 – 2012 för Karlskrona kommun
i enlighet med kommunstyrelsens förslag, avsnitt ”Finansiella mål” i budgetdokumentet,
4. att fastställa upprättade resultat-, balans- och investeringsbudget, samt
anslag för Karlskrona kommuns nämnder för såväl budgetåret 2010 som
planeringsåren 2011 och 2012 i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
avsnitt ”Resultat- balans och investeringsbudget” i budgetdokumentet,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i kommunstyrelsens förslag inkl. bilagor till
budgetoch plan för åren 2010 – 2012 samt att följa den inriktning som i
övrigt anges,
6. att fastställa beloppsramen under år 2010 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden), samt
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
vidta erforderliga justeringar av nämnders ramar med anledning av framtida
fördelning av de olika finansieringsposterna och effektiviseringskrav, samt
övriga tekniska justeringar i föreliggande budgetförslag,
8. att som inriktningsbeslut besluta att det befarade underskottet 2009 till
fullo ska återställas 2010 genom ett positivt resultat motsvarande.
_______
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Akterna

2009.814.537
2009.853.455
2009.854.370
2009.838.810
2009.892.875

§ 222
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats, av Gertie Olsson (S)
2. Medborgarförslag om namnbyte av Bubbetorps avfallsstation, av Bo
Knutsson.
3. Medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som miljökommun med
hjälp av Bubbetorps gård, av Bo Knutsson.
4. Medborgarförslag om att bevara och utveckla motionsarrangemanget
Karlskronatrampen, av Roland Hansson.
5. Medborgarförslag om inrättande av ett fabriks- och industrimuseum, av
Roland Hansson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motion och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2009.231.042

§ 223
Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens samlade
verksamheter.
Härmed överlämnas budgetuppföljning per den 30 september för kommunen
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 17 juni månad, § 127
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina verksamheter. Det är respektive
nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med de medel
som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 283,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna ska därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativt föreslå förändringar för verksamhetens
mål
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserat ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
3. att godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2009.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Äldrenämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.581.041

§ 224
Ombudgetering 2009.
Kommunfullmäktige beslutade 27 augusti 2009 § 153 att återremittera
ärendet avseende ombudgetering från äldrenämnden respektive barn- och
ungdomsnämnden till förmån för utökad ram på utbildningsnämnden.
Med hänvisning till dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun” (KF 2008-12-18 § 176) föreslår
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att inte genomföra en ombudgetering
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 284,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att inte genomföra en ombudgetering mellan äldrenämnden, barn- och
ungdomsnämnden respektive utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.231.042

§ 225
Överföring av verksamhetsansvar för Telenor Arena Karlskrona från
kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden.
Telenor Arena Karlskrona har de fyra år den har varit igång gått mot stadigt
ökande verksamhet. Det finns behov av att göra en översyn av organisationen
och hur den kan utvecklas
Kommunledningsförvaltningen har under våren 2009, på uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande, genomfört en utredning/ uppföljning av
verksamheten omkring arenan. Utredningen resulterade i beslut i
kommunstyrelsen från och med den 1/1 2010 avveckla resultatenheten
Telenor Arena Karlskrona och förbereda för överförandet av ansvaret till
idrotts- och fritidsnämnden.
I utredningen framkom att det är försvårande för utvecklingen av idrotts- och
fritidsfrågor att kontakter med föreningsliv och skolor behandlas inom två
förvaltningar och beslutas om olika nämnder/styrelser.
Förslaget är att kommunstyrelsen även i fortsättningen har det samlade
ansvaret för utveckling av arenan och att kontrollera och följa upp de direktiv
som ges till de olika aktörerna. Kommunstyrelsen har en aktiv roll omkring
ambitionsnivåer och uppgiftsfördelning för att gå mot visionen ”Karlskrona
ska vara ledande inom idrott, hälsa och evenemang i östersjöområdet inom
10 år-navet är Telenor Arena Karlskrona”
Idrotts- och fritidsnämnden tar det samlade ansvaret för driften av arenan,
kontakter med idrottsföreningar, skolverksamhet och fastighetsägare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 285,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att driftsansvaret för Telenor Arena Karlskrona från och med 2010-01-01
överförs från kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden,
2. att personalansvaret för 3,0 vaktmästartjänst på arenan överförs från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden,
3. att den ekonomiska ramen för driften av arenan 21 214 000 kronor
överförs från kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden, samt
4. att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa en uppföljning av de
ekonomiska konsekvenserna av överföring av ansvaret per den 30 april 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Samtliga nämnder/bolag
Agend-21 samordnare

2009.779.042

§ 226
Miljöbokslut 2008
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed miljöbokslut för år 2008.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare haft kommunstyrelsens uppdrag
att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut. Efter genomförd
organisationsförändring ligger numera detta uppdrag på
kommunledningsförvaltningen, enheten för strategisk utveckling.
Dokumentet Miljöbokslut 2008 redovisar bland annat de nyckeltal som
kommunen årligen levererar till Föreningen Sveriges Ekokommuner, där
Karlskrona kommun är en av medlemmarna tillika innehavare av
ordförandeskapet. Dessutom innehåller bokslutet annan relevant information
om miljöarbetet i Karlskrona kommun.’
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 286,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslutet för år 2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2009.808.041

§ 227
Ny VA- taxa för Karlskrona kommun 2010
VA- taxan har de senaste åren höjts med 50 öre kubikmetern och den fast
avgiften har höjts med 100 kronor exklusive mervärdesskatt
Tekniska förvaltningen föreslår 2010 att den rörliga avgiften höjs från 18,50
till 19,00 kronor och den fasta avgiften från 2900 till 3000 kronor för
vattenmätare Qn 2.5. Övriga mätarstorlekar höjs också med 100 kronor
Anläggningsavgiften har inte höjts sedan 1990 varför avgiften för utbyggnad
i nya bostadsområden inte täcker kostnaderna. Vid revision av VAverksamheten har revisionsfirman Ernest och Young påpekat detta i sin
rapport.
Kostnaden för VA- sanering är billigare i kommunen än i privatverksamhet.
Med hänsyn till ovanstående föreslås att anläggningsavgiften höjs med
30 000 kronor fördelat enligt följande:
Avgiften för framdragning av varje uppsättning serviceledningar till
förbindelsepunkten för V, S och D höjs från 23 000 kronor till 37 000 kronor
Avgiften för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och D höjs från 22 000 kronor till 37 000 kronor.
Taxeändringen för villaägare med 150 kubikmeters förbrukning innebär en
höjd månadskostnad med 15 kronor.
Alla ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt.
Anläggningsavgiften för en tomt på 1000 kvadratmeter ökar från 97 500
kronor till 135 000 kronor inklusive mervärdesskatt
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 289,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa 2010 års VA- taxa enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2009.338.626

§ 228
Svar på motion om Karlskrona- passet
Patrik Hansson (S) och Jan Elmqvist (S) har till kommunfullmäktige lämnat
in motion om att skapa ett Karlskrona- pass
Besöksnäring och upplevelseindustrin är områden under snabb och kraftfull
utveckling. Därför är det viktigt att besöksmål, bokningsportaler, upplevelser
och erbjudanden går hand i hand. Det ska också upplevas enkelt att boka och
uppleva i Karlskrona. Ett Karlskrona- pass som innehåller erbjudanden och
rabatter på Karlskronas besöksmål, affärer, restauranger och
boendeanläggningar och som kan köpas till ett bra pris är en god idé.
VD i Arenabolaget föreslår att han får uppdraget att börja processen med
näringslivet för att kunna lansera ett Karlskrona- pass så snart som möjligt
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 292,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2007.536.460

§ 229
Svar på motion om stopp för industriellt framställda transfetter i maten
Richard Jomshof (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in motion om att
livsmedel som Karlskrona kommun köper in och serverar inte ska innehålla
industriellt framställda transfetter och att kommunen i övrigt följer den
danska linjen i fråga om transfetter och medger maximalt två procent
transfetter i det totala fettinnehållet.
Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat motionen vid sammanträde den
13 november 2008, § 391.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 293,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD), Sofia Bothorp (MP) och Marcel Abedini (-) yrkar
bifall till motionen.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Richard Jomshofs förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 47 ja-röster, 14 nej-röster, 10 avstår och
4 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
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Tekniska nämnden
Akten

2008.1070.510

§ 230
Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i
Torskors
I en motion har Patrik Hansson (S) föreslagit att hastighetsdämpande
åtgärder anordnas på Stora vägen i Torskors.
Tekniska nämnden har lämnat yttrande över motionen den 30 september
2009.
Tekniska förvaltningen avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
form av utbyggnad av en gång- och cykelväg och ombyggnad av
busshållplatser Åtgärderna beräknas vara färdigställda vid utgången av 2009
Tekniska förvaltningen anser att de planerade åtgärderna bör avvaktas för att
bedöma om det behövs ytterligare hastighetsdämpande åtgärder.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 294,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2008.726.140

§ 231
Svar på motion om sätt fart- för Karlskronas tillväxt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008 § 93,
av Christina Mattisson (S). Motionären skriver att uppdra åt
kommunstyrelsen att till den 1 december 2008 arbeta fram ett konkret
näringslivsprogram med utgångspunkt från ovanstående, att uppdra åt
kommunstyrelsen att tillsätta en näringslivschef på heltid, samt att arbetet
med tillväxtfrågor kontinuerligt redovisas på kommunstyrelsen.
I motionen anges även förbättrade kommunikationer, samverkan med
näringslivsorganisationer och förstärkning av näringslivschefstjänsten.
Näringslivsutskottets ordförande Mats Lindbom (C) har i skrivelse daterad 4
maj 2009 svarat på motionen.
Förslaget till yttrande:
Motionen grundar sig i att det skulle ha skett en nedmontering i arbetet med
tillväxtfrågorna i kommunen. Som svar på det påståendet kommer här en
redovisning som följer motionens ämnesområden;
• IT / Telecom
• Östersjöarbetet
• Kreativa näringar
• Turism och besöksnäringen
• Rosenholms Udde
• Kommunikationer
• Övrigt
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde de 28 maj
2009, § 110, för ytterligare beredning av motionen och för att kunna se över
eventuell finansiering av näringslivschef
Näringslivsutskottets ordförande Mats Lindbom (C) har i skrivelse daterad
den 9 juli 2009 kompletterat svaret och föreslår att motionen ska anses
besvarad: IT/ telefoni, Turism och besöksnäring, Företagskontakter,
Företagsarrangemang mm, Företagsamma kvinnor, Information, Näringslivsoch utvecklingschef.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 295,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till motionens attsats 2 och 3.
Forts
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§ 231 forts
Svar på motion om sätt fart- för Karlskronas tillväxt
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christina
Mattissons bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen som besvarad
______
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Tekniska nämnden
Akten

2009.266.512

§ 232
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i
Karlskronas centrala delar
I medborgarförslag har Lars Hellstedt föreslagit att generell hastighetsgräns i
Karlskronas centrala delar ändras till 40 kilometer i timmen. Som motivering
anges lugnare trafikrytm och förbättrad trafiksäkerhet.
Tekniska nämnden har lämnat yttrande på sammanträdet den 30 september
2009, § 116,
Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att genomföra en
trafiknätsanalys i Karlskrona. Dess syfte är att belysa brister samt att komma
med förslag på förbättringar. Den kommer att ligga till grund för kommunens
framtida trafiksäkerhetsarbete och däribland ändringar av
hastighetsbegränsningar.
Tekniska förvaltningen anser att resultatet av trafiknätsanalysen bör avvaktas
innan beslut tas om större förändringar av hastighetsgränserna i Karlskrona.
Färdigställandet av rapporten beräknas till utgången av 2009. En översyn av
hastighetsgränserna utifrån Vägverkets riktlinjer för de nya
hastighetsgränserna (40, 60 , 80) kommer troligtvis att påbörjas under 2010
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 296,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2007.273.820

§ 233
Svar på medborgarförslag om handikappvänligt motionsspår runt
Bastasjö
Medborgarförslag har inlämnats av Sven Svensson angående upprustning av
Hjärtats Stig runt Bastasjö
Tekniska nämnden har, vid sammanträde den 24 juni 2009 § 90,
lämnat förslag till svar på motionen.
Tekniska förvaltningen tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen
meddelar i skrivelse daterad den 11 juni 2009 att tekniska förvaltningen
kommer att påbörja iordningställandet av vandringsleden runt Bastasjön
under 2009 med färdigställande våren 2010. Standarden kommer dock inte
att uppfylla kriterierna fullt ut för Hälsans Stig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 297,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Socialnämnden
Akten

2008.894.769

§ 234
Svar på medborgarförslag från föräldraföreningen mot narkotika
(FMN)
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)har inlämnat medborgarförslag till
kommunfullmäktige om ”Medmänskligheten” Föreningen efterlyser en plats
som medborgarna kan gå till för att få hjälp. Om de har problem med
missbrukande barn, är misshandlad hustru eller där barn har missbrukande
föräldrar med mera.
Vid behandling i kommunstyrelsen vid sammanträden den 12 maj 2009
beslutades om återremiss av ärendet för ytterligare beredning. Vid
behandlingen yrkades att kopplingen till psykiatri och polis ska framgå av
det svar som lämnas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 298,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Kommunledningsförvaltningen
Akten
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2009.605.106

§ 235
Svar på medborgarförslag om årlig gatumusikfestival
Peter Öjeskog har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag
angående Karlskrona Gatumusik Festival.
En gatumusikfestival i Karlskrona är en mycket intressant tanke. Festivaler
och musik i allmänhet genererar mervärde kopplat till ökade intäkter för
handeln, hotell med mera. Evenemang och festivaler genererar också
merväde för livskvalitet och dylikt.
Eftersom tanken med VIVA Karlskrona skall vara att uppmuntra bland annat
gatumusik så föreslår kommunledningsförvaltningen att en gatumusikfestival
skall vara ett inslag i framtida VIVA Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 299,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
Yrkanden
Marcel Abedini (-) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Marcel
Abedini bifallsyrkande till medboragrförslaget. Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 17 december 2009, kl.13.30-14.10

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S)
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn Törnström (SD)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
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Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Eva Öhman (S)
Claes-Urban Persson (S)
Börje Nilsson (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Margita Landehag (S)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Lindström (M)
Roland Löfvenberg (M)
Ulla Berg (SD)
Peter Christensen (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
José Esinoza (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (M)
Karl-Anders Holmqvist (M)
Pernilla Persson (C)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Sune Johansson (S) och Ingrid Hermansson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Tisdagen den 22 december 2009, kl. 12.00
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Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 236-248
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Sune Johansson

Justeringsledamot ………………………………………………
Ingrid Hermansson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 22 december 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 236
Utdelning av Hilleröd Byråds vandringspris och kulturpriset.
Hilleröd Byråds vandringspris
Vandringspriset tilldelas år 2009 Henrik Lindau, Karlskrona Simsällskap.
Henrik har bland annat tagit guld vid junior-SM. Henrik har slagit svenskt
juniorrekord på 50 m fjärilsim och placerat sig vid ett flertal seniortävlingar
bland annat vid världscuptävlingarna i Stockholm. Han är också uttagen till
ungdomslandslaget.

Ordförande informerar om att kulturpriset kommer att delas ut på
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2010.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

6

2009.45.102

§ 237
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Patrik Magnusson (M) har i skrivelse daterad 8 december 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Eva-Lotta Hellqvist (MP) har i skrivelse daterad 11 december 2009 avsagt
sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

17 december 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 238
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Blekinge läns museum
Ersättare Eva Karlsson (MP) efter Eva Mårtensson Kangeman.
Handikappnämnden
Ersättare Helen Stamblad (S) efter Nina Andersson.
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Bo Svensson (S) efter Jörgen Aronsson.
Ersättare Richard Lundqvist (S) efter Bo Svensson.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Joakim Holgersson (S) efter Magnus Lindskog.
_____
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Akterna
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2009.902.007
2009.900.007
2009.869.106
2009.358.111
2009.903.406
2009.689.006

§ 239
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av Karlskrona kommuns flyktingmottagande och
integrationsarbete.
2. Revisionen, granskning av äldrenämndens åtgärder för att anpassa
verksamheten till den ekonomiska ramen.
3. Vågbrytaren, öppet brev till alla Sveriges kommuner om trådlösa
kommunikationssystem.
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-11-30, dnr 201-3186-09, ändrad
valkretsindelning i Karlskrona kommun.
5. Miljö- och byggnadsnämnden 2009-11-12 § 280, ändrad kontrollavgift
för den kommunala livsmedelskontrollen.
6. Ändring av kommunfullmäktiges sammanträdestider 2010.
Sven-Otto Ullnér (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

17 december 2009

Akten

2009.949.317

§ 240
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om belysning på Bångs plan på Stumholmen, av Eva
Magnusson Larsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Akten

2009.706.610

§ 241
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Olsson (KD)
angående när kommer 2007 utlovade strategiska planen för Verköhamnens
utveckling, av Lars Hildingsson (S).
__________
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Kommunstyrelsens ledamöter/ersättare
Informationsenheten
Handläggare
Akten

2009.780.003

§ 242
Ändring av reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för kommunstyrelsen fastställdes senast av kommunfullmäktige
den 29 mars 2007, § 38.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderat
reglemente bland annat med anledning av kommunfullmäktiges beslut den
27 augusti 2009, § 152, att näringslivsutskottet, jämställdhetskommittén och
samordningskommittén med verkställighet fr o m 1 januari 2010 skall
avvecklas och deras verksamheter överföras till kommunstyrelsens allmänna
utskott.
I §§ 24 och 25, som beskriver kommunstyrelsens utskott respektive anger
antalet ledamöter i utskotten, har näringslivsutskottet,
jämställdhetskommittén och samordningskommittén tagits bort. I den
beskrivning som följer i § 24 av utskottens ansvarsområden har vad som
angetts under de tre avvecklade utskotten förts in under beskrivningen av
allmänna utskottets ansvarsområde. Under rubriken Ansvarsområden § 28
har avseende kommunalråd 3 och 4 orden ordförandeskapet i
näringslivsutskottet respektive ordförandeskapet i samordningskommittén
tagits bort.
Under rubriken Personalpolitiken § 5 punkten 5 hänvisas i reglementets
nuvarande lydelse till den kommunala delegationslagen (SFS 1954:130).
Lagen är numera upphävd och motsvarande bestämmelser har införts i lag
(SFS 2009:47) om vissa kommunala befogenheter 6 kap 3 §, varför i § 5
punkt 5 istället införs en hänvisning till den nya bestämmelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 december 2009, § 317,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona kommun att
träda i kraft den 1 januari 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2009.231.042

§ 243
Uppföljning per den 31 oktober 2009.
Härmed överlämnas uppföljning per den 31 oktober för kommunen i enlighet
med gällande beslut om ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till -41,4 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir – 29,1
miljoner kronor, där Socialnämnden -17 miljoner kronor och
Handikappnämnden -14 miljoner kronor samt Utbildningsnämnden -10
miljoner kronor svarar för den största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 51,5 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 50,5 miljoner kronor bättre än budget.
Pensionskostnaderna beräknas bli 45,1 miljoner kronor högre än budget.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring beräknas ge ett överskott om
19 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås inte, resultatet beräknas
bli 61,4 miljoner kronor lägre än budget.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 december 2009, § 318,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål.
Forts
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§ 243 forts
Uppföljning per den 31 oktober 2009.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
3. att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2009.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.905.293

§ 244
Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
Enligt beslut i äldrenämnden den 20 maj 2009, § 59, fick tekniska
förvaltningen i uppdrag att medverka i planeringen för etablering av
äldreboende i två plan i lokaler vid Gullbernahult 11 (tidigare Gullbernahult
16, numera Gullbernahult 26), Lövgrund.
Tekniska nämnden har i beslut den 23 november 2009 §§ 142 hemställt att
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna
hyresavtal med Dagon.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Dagon.
Därefter internhyr äldrenämnden fastigheten från tekniska förvaltningen.
Äldrenämnden beslutade den 25 april 2007 att etablera ett särskilt boende i
tillfälliga lokaler vid Gullbernahult 11, Lövgrund. Äldrenämndens om- och
utbyggnadsplanering är nu kraftigt försenad. Äldreförvaltningen bedömer
därför att det finns ett stort behov av att ersätta särskilda boenden inom
nämndens verksamhet som idag inte uppfyller kraven på en bra boendemiljö
för brukarna och en god arbetsmiljö för personalen. Äldreförvaltningen ser
fördelar med att etablera Lövgrund som ett nytt boende intill boendena
Ljungskär och Tvegölja. Mot bakgrund av att lokalerna för äldreboendet var
tillfälliga så har de inte varit anpassade enligt äldrenämndens program för
vårdboende och livsmiljö. Tanken är nu att rätta till detta och bygga om
Lövgrund till ett äldreboende med liknande utformning som
Ljungskär/Tvegölja. Projektet innefattar att man tar i anspråk befintligt
våningsplan på äldreboendet Lövgrund samt våningen under som
Landstinget lämnar.
Tekniska förvaltningen har fått en kalkylerad kostnad av Dagon som innebär
en årliga internhyra för äldreförvaltningen på 1 880 000 kronor/år exklusive
moms. Avtalstiden är bunden till 20 år från och med färdig byggnation och
inget restvärde utgår vid avtalets upphörande.
Äldreförvaltningen har accepterat den nya hyran och medel finns avsatta i
budget från och med 2010, under förutsättning att erforderliga beslut om
budget fattas av äldrenämnden i december månad.
Forts
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§ 244 forts
Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 december 2009, § 320,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Dagon.
Patrik Hansson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
AB Karlskronahem
Kruthusen företagsfastigheter
Akten

2006.55.200

§ 245
Svar på motion ”Bygg mera med trä”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4 av
Jörgen Johansson (C). Förslaget är att Karlskrona kommun verkar för ökad
användning av trämaterial i byggandet inom kommunen och dess bolag, att
minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller
liknande skall uppföras inom kommunen med trä som dominerande material
samt att trä alltid skall vägas in som alternativ vid nyproduktion.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2009, § 29, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Efter kommunfullmäktiges återremiss den 28
maj 2009, § 108, har AB Karlskronahem och Kruthusen Företagsfastigheter
AB beretts tillfälle att yttra sig över motionen. Respektive bolags styrelse har
nu behandlat motionen och till kommunledningsförvaltningen inkommit med
yttrande i ärendet. Kruthusen Företagsfastigheter har därvid beslutat att
föreslå att motionen tillstyrks.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 december 2009, § 322,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen
Jörgen Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Äldrenämnden
AB Karlskronahem
Akten

2008.737.294

§ 246
Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008, § 93
av Christina Mattisson (S). Förslaget är att när det är dags att bygga ett nytt
särskilt boende på fastigheten Vedebylund 1:1 ge styrelsen för
Karlskronahem AB i uppdrag att uppföra detta, samt att ge styrelsen i
Karlskronahem AB i uppdrag att omedelbart påbörja planering för att
uppföra bostäder med hyresrätt på fastigheten Vedebylund 1:1.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 oktober 2008, § 121, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man inte har några
synpunkter angående vem som ska erhålla uppdraget att bygga fastigheten
Vedebylund 1:1.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 januari 2009 § 12, att återremittera
ärendet för att Karlskronahem AB får möjlighet yttra sig.
Karlskronahem lämnade vid styrelsemöte den 31 mars 2009 följande
yttrande;
”AB Karlskronahem ser positivt på möjligheten att få vara delaktig i
utvecklingen av kommunens äldreomsorg och att om möjlighet också
kombinera det med att bygga trygghetsboende, seniorboende eller andra
bostäder i samma område som ett särskilt boende. Bolaget vill bidra till
Karlskrona kommuns utveckling och ser fram emot ett ev uppdrag avseende
Vedebylund 1:1”
Karlskronahem VD har vidare den 9 november 2009 anmält bolagets intresse
att förvärva fastigheten Vedebylund 1:1 samt intilliggande fastighet
Vintern 3.
Arbetet med att framta en ny detaljplan för området pågår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 december 2009, § 323,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Aktern

2009.930.550

§ 247
Interpellation om den utlovade strategiska planen för Verköhamns
utveckling.
Interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Olsson (KD)
angående den utlovade strategiska planen för Verköhamns utveckling, av
Lars Hildingsson (S).
I egenskap av kommunstyrelsens ordförande har Karl-Gösta Svenson (M)
med skrivelse den 15 december 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar K-G Svenson (M), Lars Hildingsson (S) och
Mats Lindbom (C).
__________
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§ 248
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.
2:e vice ordförande Yvonne Sandberg Fries (S) önskar ordföranden en God
Jul och ett gott nytt år
_______

