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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26
januari 2012.
§1

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§2

Kommunala val.

§3

Anmälningsärende.

§4

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§5

Inkomna interpellationer.

§6

Svar på interpellation om utbildningsnämndens medel och mål.

§7

Bildande av näringslivsbolag.

§8

Ändring och förtydligande av planbestämmelser i detaljplanen för kv Kölen, Hästö Marina,
Karlskrona kommun.

§9

Förslag till ändring av förbundsordning för räddningstjänsten Östra Blekinge.

§ 10

Ändring av reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden.

§ 11

Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna
handlingar.

§ 12

Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola.

§ 13

Svar på motion om villkoren för livet på landsbygden.

§ 14

Svar på medborgarförslag om att sänka ersättningarna till förtroendevalda i
Karlskrona kommun när kommunen går med underskott

§ 15

Svar på medborgarförslag om isbana på Fisktorget.

§ 16

Svar på medborgarförslag om att bygga ett unikt seniorboende vid KA2:s
gamla verkstäder (Rosenholm).

§ 17 Svar på medborgarförslag om nya kommunala tomter för radhusbebyggelse.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 januari 2012, kl 13.00-16.05
Ajournering kl 15.10-15.20 §§ 12.

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)

Ledamöter

Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Oscar Dyberg (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S) kl
Patrik Hansson (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Johan Elofsson (M) kl 13.00-15.00 §§ 1-7
Ola Svensson (SD)
Per Björklund (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP) 13.35-14.35 jäv §§ 7
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Börje Dovstad (FP) kl 15.00-15.05 jäv §§ 8
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 15.05-16.05 §§ 9-17
Sara Högelius (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 15.00-15.05 jäv §§ 8
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ali Abuisefan (S)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.00 §§ 1-12
Bo Svensson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Lotta Holgersson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Anders Persson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Åke Håkansson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Ove Uppgren (SD)
Göte Henriksen (SD)
Alf Stålborg (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Günter Dessin (V) kl 13.00-15.05 §§ 1-8
Ann-Marie Branje (M) kl 15.00-16.05 §§ 8-17
Billy Åkerström (KD) kl 15.00-15.05 §§ 8
Kent Lewén (FP) kl 13.35-15.05 §§ 7-8
Nusreta Kuranovic-Nilsson (S) kl 16.05-16.10 §§ 13-17

Närvarande ersättare

Nusreta Kuranovic-Nilsson (S) kl 13.00-16.05 §§ 1-12
Michael Ryge (S)
Åke Håkansson (S)
Ann-Marie Branje (M) kl 13.00-15.00 §§ 1-7
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Jan Hagberg (M)
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Kent Lewén (FP) kl 13.00-13.35, 15.05-16.05 §§ 1-6,
9-17
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
José Espanoza (MP)
Gunnel Björkén (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-15.00, 15.05-16.05 §§17, 9-17

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lisbeth Bengtsson (S) och Anna Ottosson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Onsdagen den 1 februari 2012, kl.12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-17
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Lisbeth Bengtsson

Justeringsledamot………………………………………………
Anna Ottosson

26 januari 2012

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 1 februari 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2012.5.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
Jimmy Petersson (S) har i skrivelse daterad 12 januari 2012 avsagt
sig uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

2012.5.102

§2
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Litorina- Folkhögskola, styrelsen
Representant Ing-Marie Söderblom (MP) efter Johan Hellström.
Valnämnden
Vice ordförande Linda Ekström (S) efter Hans-Olof Månsson.
______
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2011.587.007
2011.598.106
2011.565.370
2011.573.041
2011.595.041

§3
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av skolornas stöd till elever som ligger i
riskzonen att inte får fullständiga betyg.
2 Socialstyrelsen, beslut 2011-12-20, förstärkt tillsyn av
kommunernas insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Karlskrona
kommun och Landstinget Blekinge enligt socialtjänstlagen (2001:453)
och patientsäkerhetslagen (2010:659).
3. Skrivelse om begäran om ljud- och skuggmätningar vid vindkraft.
4. Beslut utbildningsnämnden 2011-12-08, § 89 internbudget och
verksamhetsplan 2012, med ramar för 2013 och 2014 för
utbildningsnämnden.
5. Beslut socialnämnden 2011-12-12, § 154 förslag till internbudget
för 2012, samt planer 2013-2014.
Magnus Johansson (S) yttrar sig om punkt 4.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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2012.3.512
2012.20.315
2012.21.610
2012.22.610
2012.24.339
2012.40.106
§4
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om utplacering av vägbula/farthinder på
Knösövägen, av Jens Agerström.
2. Medborgarförslag om att anlägga en ställplats för husbilar på
Hattholmen, av Ing-Marie Björnbäck.
3. Motion om lärlingsbyggen, av Lars Hildingsson (S).
4. Motion om lärlingsklausuler, av Lars Hildingsson (S).
5. Medborgarförslag om upprustning av parkenområdet kring
Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona, av Kerstin Magnusson och
Ulf Sejlert.
6. Motion angående ökad delaktighet mellan kommunfullmäktige och
medborgarna, av Christopher Larsson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till
kommunstyrelsen för beredning.
___________
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2012.28.600
2012.41.739

§5
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Emma Swahn
Nilsson angående mål och medel, av ledamot Magnus Johansson
(S).
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
nästa sammanträde
Interpellation till äldrenämndens ordförande Jan-Åke Nordin (M), med
anledning av rapporten öppna jämförelser 2011.
__________
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2011.561.001

§6
Svar på interpellation om mål och medel för
utbildningsnämnden.
Interpellation den 13 januari 2012 till utbildningsnämnden ordförande
Emma Swahn Nilsson från Magnus Johansson (S).
Emma Swahn Nilsson (M) har den 24 januari 2012 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Magnus Johansson (S), Emma Swahn Nilsson (M)
och Henrik Larsen (M).
__________
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Näringslivsenheten
Samtliga styrelser
Ekonomienheten
Akten
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KS2011.77.107

§7
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Stefan Lundin (FP) anmäler jäv.
Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2011 budget för 2012 med
ramar för 2013 och 2014. Av budgeten framgår att ett
näringslivsbolag ska bildas.
I budgeten för 2012 med ramar för 2013 och 2014 står följande:
”Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att våra lokala företag
prioriterar att skapa jobb för unga, serva befintliga företag, uppmuntra
nyföretagande och aktivt locka nya företag till Karlskrona. Det ska
finnas ”en dörr in” till Karlskrona kommun. Karlskrona kommun ska
erbjuda en god service till företag som finns i Karlskrona eller vill
etablera sig i Karlskrona. En positiv attityd till företagande ska finnas i
kommunens samlade verksamheter. För att underlätta kontakterna
mellan näringslivet och kommunen ska ett helägt kommunalt
näringslivsbolag bildas.”
Nuvarande organisation
Idag bedrivs Karlskrona kommun verksamhet som främjar
näringslivets utveckling bland annat inom näringslivsenheten där även
projektet TelecomCity (inom kommunlednings-förvaltningens
tillväxtavdelning) ingår, och inom AB Arena Rosenholm Karlskrona
(arenabolaget).
På Näringslivsenheten arbetar 7 personer med att underlätta för nya
och befintliga företag att etablera sig och utvecklas inom Karlskrona
kommun. Näringslivsenheten är en del av
kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning och styrs av
Kommunstyrelsen. Övriga enheter inom tillväxtavdelningen är markoch exploatering, miljöstrategi, arbetsmarknadsenheten, EUsamordning, infrastruktur och kommunikationer, regionala och
internationella kontakter. Avdelningen är även beställare av
kommunens turismverksamhet.
TelecomCity bedrivs som ett projekt inom tillväxtavdelning
tillsammans med cirka 50 telecom- och IT företag och Blekinge
Tekniska Högskola.
Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Arenabolaget är helägt bolag via moderbolaget. Bolaget som har 8
anställda har som uppgift att genom evenemang och turism stärka
Karlskrona kommuns varumärke. Bolaget svarar för turistbyrån enligt
upphandling. Bolaget samarbetar mycket med näringslivet i fråga om
olika evenemang och i hur man ska utveckla Karlskrona som
destinationsort för besöksnäringen. Bolagets styrelse består av 11
ledamöter och 7 suppleanter. Bolaget omsätter ca 12 mkr.
Arenabolaget arbetar med frågor som handlar om näringslivets
utveckling som har starka samband med näringslivsenhetens
uppdrag.
Förslag till organisation
Förslaget innebär att man för över näringslivsenhetens verksamhet
(inklusive Telecom City) och erbjuder personalen anställning i det
befintliga arenabolaget. Det innebär att man använder ett befintligt
helägt bolag och inte bildar ett nytt bolag.
Karlskrona kommun vill satsa på besöksnäringen och idag arbetar
både näringslivsenheten och arenabolaget med besöksnäringen.
Genom ett näringslivsbolag kommer det att finnas en organisation och
en kontaktyta att vända sig till för näringslivet. Ett effektivare arbete
med näringslivsfrågor uppnås t ex i arbetet med företagande inom
besöksnäring och landsbygdsturism.
Idag fattas beslut som berör näringslivsfrågor på två olika
beslutsinstanser. Genom att sammanföra verksamheterna blir det ett
gemensamt beslutsforum vilket kommer att gynna helhetssyn och
undvika eventuella suboptimeringar. Kommunens arbete med
näringslivsfrågor kommer att hållas samman och tydliggöras bättre.
Man uppnår också en beslutsnivå i ett bolag genom en styrelse och
en ledning som håller samman beslut i näringslivsfrågor.
Beslutsvägarna blir sannolikt snabbare.
Ett gemensamt bolag innebär att näringslivsenheten inte längre är en
del av kommunledningsförvaltningen. Risken finns att verksamheten
kommer längre ifrån förvaltningens övriga verksamhet såsom
infrastruktur- och kommunikationsfrågor, mark- och exploatering,
regionala och internationella kontakter. Bolaget kommer att arbeta
mycket med gemensamma regelbundna träffar för att ha kvar det
nära samarbete med övriga funktioner på kommunledningsfunktionen.
Det långsiktiga strategiska arbetet kommer att finnas kvar på
kommunledningsförvaltningen.
Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
För att hålla ihop verksamheten och underlätta samordningen i
bolaget bör bolagets verksamhet i största möjliga omfattning vara i
gemensamma lokaler.
Det finns möjlighet att knyta olika råd med medlemmar från bolagets
styrelse, näringslivet och dess organisationer. Råden kan jobba
övergripande i näringslivsbolaget för att uppnå bästa samordning,
undvika suboptimering och få ut bästa verksamheten ur bolaget. Råd
kan finnas för tex besöksfrågor och näringslivsfrågor.
Bolagets namn ska ändras från AB Arena Rosenholm Karlskrona till
ett namn som bättre motsvarar näringslivsbolagets verksamhet.
Verksamhet i Näringslivsbolaget
Bolagets uppdrag blir att bedriva verksamhet där man stöttar
befintliga och nya företag. Syftet med bolaget är att förenkla för
företag och näringsliv i kontakterna med kommunen. Kommunen får
då bara en ”ingång” för näringslivsfrågor. Bolaget ska även kunna
göra en sammanhållen näringslivssatsning inom besöksnäringen.
Samverkan mellan de olika verksamheterna är ett nyckelord inom ett
näringslivsbolag
Kommunens turismverksamhet är idag upphandlad och drivs av
arenabolaget. Upphandlingen gäller till och med år 2012.
Tillväxtavdelningen är idag beställare av turismverksamheten. I detta
förslag till bildande av näringslivsbolag ingår uppdraget att ansvara för
turismverksamheten vilket innebär att det upphandlade kontraktet
upphävs.
Marknadsföring av Karlskrona som destinationsort är en del av
Arenabolagets verksamhet.
Marknadsföringen bör kunna breddas att omfatta extern
marknadsföring av Karlskrona både som destinationsort och som
etableringsort för företag.
Bolaget kommer att fortsätta de nära kontakter med Näringslivets
organisationer såsom Karlskrona Företags- och hantverksförening,
Centrumföreningen, Företagarna, Industrigruppen,
Nyföretagarcentrum med flera.
Styrelse
De kommunala bolagen styrs bland annat genom ägardirektiv och
tillsättande av styrelsen. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över
bolagen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har samma insyn
och styrning över ett näringslivsbolag som övriga helägda bolag. Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Arenabolagets styrelse består idag av minst sju och högst elva
ledamöter med lägst sju och högst elva ersättare. Styrelsen för
näringslivsbolaget föreslås bestå av lägst fem och högst sju
ledamöter med lägst tre och högst sju ersättare.
Personal
Arenabolagets personal är kvar i det nya ombildade bolaget,
näringslivsbolaget. Personalen inom näringslivsenheten kommer att
erbjudas anställning i Näringslivsbolaget utifrån samma
förutsättningar och villkor som gällde när kommunens
turismverksamhet bolagiserades. Detta innebär för personalen att;
• all anställningstid i Karlskrona kommun tillgodoräknas som
fullgjord tid i Näringslivsbolaget ur LAS-hänseende,
lönesättning, innestående semesterdagar och
kompensationstid överförs till den nya arbetsgivaren samt alla
rättigheter och skyldigheter kopplade till anställningsavtal och
anställningsförhållande.
• kollektivavtal, inkl pensionsavtal (KAP-KL) och
avtalsförsäkringar, gällande mellan PACTA och berörda
fackliga organisationer tecknas.
• om det inom Näringslivsbolaget uppstår arbetsbrist, inom ett år
efter övergången, som föranleder uppsägningar ska de
anställda ha rätt att prövas mot vakanta tjänster inom
kommunstyrelsens förvaltningar.
Målsättning/uppdrag – Näringslivsbolag
De beslut som Kommunfullmäktige fattar gäller även de helägda
bolagen. Målen i budgeten gäller för näringslivsverksamheten oavsett
om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller bolagsform. I
Karlskrona kommuns fastställda budget för 2012 med ramar för 2013
och 2014 anges följande mål och prioriteringar hänförliga till
Näringslivsbolaget:
•
•
•
•
•
•

Antalet arbetstillfällen i Karlskrona ska öka.
Minst 250 nya företag skall startas årligen i Karlskrona.
Antalet kooperativa/sociala företag ska öka årligen.
Karlskrona kommun ska vara bland de 125 högst rankade i
Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet år
2012.
Karlskrona kommun ska vara bland de 80 bäst rankade i
undersökningen Insikt som genomförs av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) år 2012.
Antalet företag per kommuninvånare ska öka årligen. Forts
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§7
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen ska ta initiativ till ett nätverk för företag,
företagsföreningar, kommunen och Blekinge Tekniska
Högskola enligt en modell Expansiva Växjö
Minst två investerare ska göra etableringar inom
besöksnäringen 2012.
Arenabolaget ska utveckla eller attrahera minst två stora årliga
evenemang som har nationellt eller internationellt intresse.
Besöksnäringen i kommunen skall öka årligen med 5 %
uttryckt i antalet gästnätter.
Antalet företag inom besöksnäringen ska öka årligen.

”Karlskrona kommun ska vara det självklara valet för nystartade och
befintliga företag. Karlskrona kommun ska aktivt medverka och
stimulera hela regionens utveckling, expansion och attraktionskraft.
Karlskrona kommun ska vara en mötesplats i hela Östersjöregionen
för företagande, miljöarbete, besöksnäring och event. Blekinge
Tekniska Högskolas kraft och närvaro i kommunen ska tas tillvara.
Riktade företagsbearbetningar ska ske inom IT, forskning och
utveckling, logistik, besöksnäring, energi och miljöteknik för att få nya
etableringar i Karlskrona.
Genom TelecomCity ska vi fortsätta förstärka klustret så att IT och
Telecomföretag tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola i
Karlskrona utvecklas. ”
Finansiering
Kostnaderna för näringslivsenheten inkl TelecomCity och
turismverksamheten uppgår till 15,3 mkr på helårsbasis.
Underskottet som uppstår i näringslivsbolaget finansieras genom
koncernbidrag och bolaget behöver en kredit om 20-22 mkr.
Räntekostnaden för krediten beräknas till 0,4 mkr vid 4 % ränta.
Bolaget kommer att ha kostnader för administration som idag inte
belastar näringslivsenheten. Med räntekostnader och administration
beräknas bolagets resultat till -16 mkr för helåret 2012.
Beslutet att återremittera ärendet avseende näringslivsbolaget
innebär att näringslivsenheten, även efter den 1 januari 2012,
kommer att belasta kommunledningsförvaltningens budget.
Budgetbeslutet, som togs av kommunfullmäktige juni 2011, förutsätter
att denna verksamhet bedrivs i bolagsform fr.o.m. 1 januari 2012 och
de ekonomiska ramarna är fastställda utifrån detta. Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Det är nu troligt att denna verksamhet förs över först fr.o.m. 1 mars
2012 vilket innebär att ett underskott uppstår på
kommunledningsförvaltningen på 2,5 mnkr. I samband med
överförandet av denna verksamhet i bolagsform beslutades också att
någon utdelning från AB Karlskrona Moderbolag inte behöver lämnas
för 2012. För att parera detta underskott är det därför rimligt att ett
utdelningskrav fastställs på AB Karlskrona Moderbolag på
motsvarande belopp dvs. 2,5 mnkr. Det är också rimligt att
kommunledningsförvaltningen därmed också får acceptans för ett
underskott på högst 2,5 mnkr dvs. att besparingar/anpassningar inte
behöver göras av denna anledning.
Tanken med bolagets finansiering är att på olika sätt öka extern
medfinansiering. Ökning av extern finansiering kan ske genom dels
gemensamma projekt eller evenemang med företagare och
kommunen och dels genom mer finansiering från EU, statliga bidrag
eller andra externa bidrag. Även externa intäkter på turistbyrån bör
öka t ex provisioner. Det kommer naturligtvis att ta något år att bygga
upp en större andel externa medel. Om bolaget inte lyckas öka extern
finansiering innebär det att bolaget kommer att generera årliga
underskott i storleksordningen 16 mkr (2012 års värde). Under en
uppbyggnadsperiod kan ägaren lämna en förlusttäckningsgaranti.
Detta innebär att Moderbolaget lämnar en garanti att täcka
näringslivsbolagets underskott under t ex 5 år.
Moderbolaget kan lämna koncernbidrag för att täcka bolagets
underskott under den period som förlusttäckningsgarantin avser. Det
innebär att det resultat som koncernen genererar i övriga bolag
kommer att föras över via koncernbidrag till näringslivsbolaget. Det
innebär att koncernens resultat minskar.
Det finns en osäkerhet i den skattemässiga bedömningen av bolagets
verksamhet eftersom verksamheten går med underskott. Frågan har
stämts av med konsulter inom Ernst & Young.
Flertal kommuner t ex Halmstad har under flera år drivit ett bolag med
liknande uppdrag och finansiering.
Ägande
Enligt budgetbeslutet i ska näringslivsbolaget vara helägt Karlskrona
kommun via AB Karlskrona Moderbolag.
Organisering av Näringslivsverksamhet i Halmstad, Kalmar, Växjö,
Nybro, Varberg och Ängelholm framgår av upprättad bilaga. Forts
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EU-projekt
Det pågår idag ett antal projekt där de anställda på
Näringslivsavdelningen är involverade. Både där Karlskrona kommun
är projektägare och där Karlskrona kommun är medfinansiär till andra
organisationers projekt.
Det är svårt att föra över projektägarskapet från Karlskrona kommun
till ett näringslivsbolag pga regler och förordningar. Diskussionen
med de offentliga bidragsgivarna visar på att överföring av projekt
fungerar inom Landsbygdsprogrammet och Kvinnors företagande
stärker Sverige. Alla övriga projekt kommer att vara kvar i kommunen.
Den ekonomiska konsekvensen som sker när anställda i kommunen
förs över till ett näringslivsbolag blir att näringslivsbolaget kommer att
få ta vissa kostnader som inte längre täcks av projekten. Dessa
kostnader kan kompenseras av kommunen i efterhand. Den större
konsekvensen är att vissa åtaganden i projekt som anställda inom
Näringslivsavdelningen har ansvar för idag måste föras över till
personer kvar i kommunen.
Det är betydligt lättare att lämna över ansvaret från Karlskrona
kommun till ett näringslivsbolag angående medfinansiering i projekt
som ägs av en annan organisation. Allt ansvar angående
medfinansiering kan föras över till ett näringslivsbolag. Här måste
projektägarna informeras tidigt eftersom de måste begära
budgetförändring. Medfinansieringsintyg från näringslivsbolaget
lämnas till varje projekt med resterande summa av
medfinansieringen.
Det är viktigt att ett näringslivsbolag i Karlskrona kommun blir
godkänd som en offentlig organisation och som offentlig medfinansiär
så snabbt som möjligt. När näringslivsbolaget är godkänd som en
offentlig medfinansiär så har näringslivsbolaget samma möjligheter att
vara projektägare eller projektpartner på samma villkor som en
kommunal förvaltning samt ansöka om och få EU-medel. Dock är det
viktigt att näringslivsbolagets likviditet säkerställs då bidraggivare
alltid efterfrågar tillräckliga ekonomiska resurser i processen att
bevilja projektansökningar.
Remissyttrande
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 november
2011 att återremittera ärendet för att genom en bred remissrunda, ge
berörda kommunala bolag, nämnder och externt berörda möjlighet att
lämna synpunkter och konsekvensbeskrivningar. Forts
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Ärendet har sänts till AB Karlskrona moderbolag, AB Arena
Rosenholm Karlskrona, kommunstyrelsen och till
näringslivsorganisationer för yttrande. Vid moderbolagets möte
beslutades om att Affärsverken skulle ges möjlighet att ge ett yttrande
om hur bolaget påverkas av förslaget.
Efter att förslaget till bildandet av näringslivsbolag redovisats för
företagarorganisationerna har följande synpunkter och yttranden
inkommit:
Yttranden:
AB Karlskrona Moderbolag:
Moderbolaget beskriver i sitt yttrande de ekonomiska effekterna för
bolagskoncernen vid bildandet av ett näringslivsbolag enligt befintligt
förslag. Det underskott som uppstår i koncernen om
näringslivsbolaget ingår kan täckas av att man löser upp obeskattade
reserver i Affärsverken. Resultatet framöver utifrån ägardirektiven
innebär i stort sett ett nollresultat för koncernen inklusive
näringslivsbolaget.
Enligt lämnade prognoser från bolagen beräknas underskottet för
åren 2012-2016 i koncernen uppgå till ca 30 mkr inklusive
näringslivsbolaget. Om man löser upp obeskattade reserver innebär
det att Affärsverkens soliditet sjunker med ca 1,2%. Soliditeten
bedöms uppgå till 16,7% vid utgången av 2012 när investeringen i
kraftvärmeverket är klar.
Den skattepliktiga intäkten av upplösningen av obeskattade reserver
lämnas som koncernbidrag till näringslivsbolaget via Moderbolaget.
Någon skattekostnad uppstår därmed inte.
Moderbolaget påtalar att det även pågår utredningar som kan påverka
nuvarande prognoser t ex nivån på utlåningsavgifter som bolagen
betalar till kommunen.
Om näringslivsbolaget ingår i bolagskoncernen är det inte möjligt att
lämna utdelning från det årliga resultatet till ägaren. Slutligen skriver
Moderbolaget att det finns en viss skattemässig risk i ärendet.
AB Arena Rosenholm Karlskrona:
Förslaget innebär att samarbetet med näringslivsenheten stärks vilket
ger möjligheter till ökade insatser för företagande inom
besöksnäringen. Förslaget syftar till att förenkla för näringslivet i
kontakterna med kommunen vilket är positivt för företag inom
besöksnäringen och evenemang. Likaså ökar bolagets möjligheter att
profilera sig som både destinations- och etableringsort. Forts
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Genom gemensamma marknads- och aktivitetsplaner, kan bolaget
agera kraftfullt på en marknad där konkurrens är mycket hård. Detta i
kombination med god service till det lokala näringslivet, ger bolaget
möjligheter att komma åt nätverk, leverantörer, finansiärer etc, som
kan innebära stora möjligheter för varumärket Karlskrona.
I förslaget fokuseras på näringslivsutveckling inom hållbar utveckling,
besöksnäring, idrott, hälsa och evenemang vilket är helt i linje med
Arenabolagets nuvarande verksamhet. Arbetet med dessa områden
kan därför stärka bolagets verksamhet.
Arenabolaget arbetar idag med marknadsföring av Karlskrona som
destinationsort. Uppdraget kommer att utökas till marknadsföring av
Karlskrona som etableringsort och nuvarande resurser kan nyttjas i
detta arbete. Redan idag arbetar bolaget väldigt tätt ihop med det
lokala näringslivet. Detta samarbete kan ytterligare formaliseras och
utvecklas via olika referensgrupper med representanter från
näringslivet, t ex kan råd inom besöksnäring, evenemang bildas.
Affärsverken AB:
Eftersom Affärsverken är en stor del i förslagets finansiering och detta
påverkar bolagets ekonomiska utveckling långsiktigt anser
styrelsenatt man borde haft möjlighet att yttra sig över
konsekvenserna för bolaget tidigare för att detta skulle kunnat vägas
in i beslutsunderlaget.
Styrelsen anser att verksamhet som bedrivs i bolagsform måste
generera vinst för att ges incitament till utveckling. Att inordna
verksamhet i bolagsform som redan från start bara genererar förluster
innebär en skattemässig risk.
Att konsekvenserna för bolagets avkastning på kort sikt skulle bli
lägre har varit känt ända sedan beslutet fattades i
kommunfullmäktige. Affärsverkens styrelse har inga andra synpunkter
på hur ägaren organiserar sina bolag annat än att det är rimligt att
Affärsverken får rimlig tid för återhämtning och därmed möjlighet i ett
längre perspektiv åter bygga upp avkastningsnivåerna i bolaget och
på nytt sträva mot branschens snitt av ekonomiska nyckeltal. Det vore
olyckligt om man tvingades upplösa obeskattade reserver som
dessutom likvidmässigt måste lånefinansieras för att finansiera en ny
näringslivsverksamhet.
Styrelsen pekar på det olämpliga i att ta ut mer koncernbidrag från
bolaget än den avkastning rörelsen genererar. Affärsverken måste
under de närmaste åren få behålla en rimlig del av sin avkastning för
att öka de ökade kostnaderna investeringarna av ett kraftvärmeverk
innebär.
Fots
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Gemensamt yttrande från Karlskrona Företags-& Hantverksförening,
Industrigruppen, NyföretagarCentrum, Handelskammaren och
Karlskrona Handel & Service:
En tydlig och offensiv vision för Karlskrona efterlyses snarast möjligt.
Näringslivsbolaget blir verktyget för genomförandet.
Översiktsplanen bör vara vägledande för hela kommunens arbete.
Samverkan mellan den kommunala verksamheten och näringslivet
bör intensifieras och aktivt utvecklas för en än mer positiv utveckling
och stärkt konkurrenskraft.
Slutligen betonas att de kommer att noga följa kommunledningens
ambition att skapa en bättre organisation än den nuvarande och ser
fram emot ett fortsatt gott samarbete.
Hotellgruppen:
”Vi i hotellgruppen ser positivt på den presentation vi fick på mötet
den 9 december om det nya näringslivsbolaget. Vi ser fram emot ett
bra och spännande 2012.”
TelecomCity:
”Vi ser att en bolagsform skulle ge större möjligheter och
förutsättningar för att bedriva och utveckla TelecomCitys verksamhet.
Dessutom ser vi möjligheter i en samordnad administration. Vi
förutsätter att den icke formella styrelsen som idag består och har
inflytande gällande användandet av medlemmarnas finansiering.”
Företagarna:
”Företagarna i Karlskrona ser positivt på bildandet av ett
näringslivsbolag i Karlskrona där all näringslivsutveckling hamnar
under ett tak.
Den största fördelen är att det blir en aktör som handhar all
näringslivsutveckling i kommunen. Att som i dagens organisation ha
utvecklingen av besöksnäringen skilt från annan näringslivsutveckling
ser vi som företagarorganisation vara lite olyckligt.
Från företagens sida förenklar ett näringsbolag kontakten med
kommunen. Det blir möjligt att ha en företagslots som sköter hela
kontakten mellan kommunen och företaget oavsett om man är
verksam inom besöksnäringen eller har en annan näringsinriktning.
En möjlig väg att utveckla näringslivet är genom att bilda
näringslivsråd. Med ett näringslivsbolag blir det samma aktör som
ansvarar för alla näringslivsråd oavsett verksamhetsinriktning. Där blir
det även möjligt att tillvarata regionala och nationella nätverk, för
respektive organisation.
Forts
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I diskussionerna om bildandet av en storregion i södra Sverige är det
särdeles viktigt att Karlskrona kommun har en stark och enhetlig röst
som tillvaratar kommunens näringslivs intressen. I en storregion tror vi
det vore olyckligt att ha nuvarande organisation där både
Arenabolaget och kommunens näringslivsenhet skall verka för och
tillvarata turistföretagens utveckling.”
Kommunledningsförvaltningen:
I nuvarande organisation på KLF kombineras arbetet som
utvecklings- och näringslivschef. I samband med inrättande av
näringslivsbolaget förstärks utvecklingsarbetet på KLF genom att en
avdelningschefstjänst som utvecklingschef inrättas på
kommunledningsförvaltningen. Förändringarna sker inom givna
budgetramar.
Ändring av bolagsordning och ägardirektiv
Befintliga ägardirektiv och bolagsordning för Arenabolaget behöver
revideras. Ändringarna i bolagsordningen avser föremål (§3),
ändamål (§4), styrelse (§8), revisorer (§9) och ärende på ordinarie
bolagsstämma (§12), se bilaga 3.
Föremålet (vad bolaget ska göra) i § 3 föreslås ändras utifrån
bolagets utökade verksamhet. Ändamålet (syftet) i § 4 föreslås ändras
till ”Syftet skall vara att stärka Karlskronas position som etableringsort
för företag och som destinationsort för besökare.” Ändring föreslås
också som innebär att kommunallagens sk lokaliseringsprincip gäller
för bolaget.
Föreslagen ändringen i §8 styrelse avser antalet ledamöter och
suppleanter (se stycket styrelse ovan). Föreslagna ändringar i §9 och
§12 är hänförliga till tidigare ändringar i Aktiebolagslagen
(paragrafhänvisning tas bort och ”ordinarie bolagsstämma” ersätts
med ”årsstämma”) i enlighet med tidigare ändring i Aktiebolagslagen.
I ägardirektivet föreslås ändring av affärs- och verksamhetsidé samt
ekonomiska grundkrav.
Affärs- och verksamhets idén föreslås vara: ”Bolaget skall verka för
nyföretagande och näringslivets utveckling i Karlskrona kommun.
Bolaget skall erbjuda god service och underlätta näringslivets
kontakter med den kommunala verksamheten. Detta gäller för
befintliga företag, nybildade företag och företag som vill etablera sig i
Karlskrona. Bolaget skall aktivt locka nya företag till Karlskrona.
Bolaget ska arbeta strategiskt för att locka både nationella och
internationella besökare samt för att göra Karlskrona till en attraktiv
destination året om.”
Forts

26 januari 2012

23

§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Storleken på bolagets resultat föreslås fastställas i samband med
kommunfullmäktiges beslut om budget. Avsnittet om uppföljning
föreslås utgå eftersom uppföljning av måluppfyllelse ska redovisas
enligt dokumentet ”Ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun”. Ändringarna i ägardirektivet framgår av bilaga 4.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 § 19
299, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa upprättade för AB Arena Rosenholm Karlskrona,
2. att överlämna ägardirektiven på extra stämma för att gälla från och
med 1 mars 2012,
3. att fastställda upprättade ändringar i bolagsordningen för AB Arena
Rosenholm Karlskrona (§§ 3,4,8,9,12),
4. att överlämna bolagsordningen på extra stämma för att gälla från
och med 1 mars 2012,
5. att ge valberedningen i uppdrag att till kommunfullmäktiges möte i
februari 2012 föreslå ledamöter och suppleanter till AB Arena
Rosenholm Karlskrona from 1 mars 2012,
6. att näringslivsenheten flyttas från kommunledningsförvaltningen till
AB Arena Rosenholm Karlskrona från och med 1 mars 2012,
7. att fastställa utlåningsramen för AB Arena Rosenholm Karlskrona
till 22 mkr from 1 mars 2012,
8. att ge AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att utställa en
förlusttäckningsgaranti för AB Arena Rosenholm Karlskrona under 5
år,
9. att ge styrelsen i AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att ta
fram ett förslag till namnbyte för bolaget senast 31 maj 2012,
10. att utdelningskrav fastställs på AB Karlskrona Moderbolag på 2,5
mnkr för 2012,
11. att ett underskott för 2012 på maximalt 2,5 mnkr accepteras
avseende kommunledningsförvaltningens planerade verksamhet utan
att besparingar/anpassningar behöver vidtas, samt
Forts
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12. att följande tillägg i kursiv stil skrivs in i bolagsordningen under § 3
föremål för verksamhet, andra meningen; Bolaget skall arbeta för att
göra Karlskrona hållbart och vara en attraktiv plats att driva företag
på.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att behålla näringslivsenheten i kommunledningsförvaltningen
och när avtalet för turismverksamheten går ut 31 december 2012
återföra den till kommunledningsförvaltningen, att förslaget
finansieras genom kommunstyrelsens reserv samt utdelning från
bolagskoncernen.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
avslag på Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Günter Dessin (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Nicklas Platow (M), Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Gerthie Olsson (S) yrkar bifall till Lars Hildingssons ändringsyrkande,
samt yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ola Svensson (SD) yrkar att styrelsen ska består av 9- 11 ledamöter,
samt yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
avslag på Ola Svenssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Lars
Hildingssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: de som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, dem som vill biträda Lars
Hildingssons ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 29 nej-röster, fyra som
avstår enligt kommunstyrelsens förslag. Forts

26 januari 2012

25

§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag
mot Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: de som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, dem som vill biträda Günter
Dessins avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 15 nej-röster, 17 som
avstår och en frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande beslutar därefter att Ola Svenssons ändringsyrkande inte
ska behandlas då förslaget inte är berett.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa upprättade för AB Arena Rosenholm Karlskrona,
2. att överlämna ägardirektiven på extra stämma för att gälla från och
med 1 mars 2012,
3. att fastställda upprättade ändringar i bolagsordningen för AB Arena
Rosenholm Karlskrona (§§ 3,4,8,9,12),
4. att överlämna bolagsordningen på extra stämma för att gälla från
och med 1 mars 2012,
5. att ge valberedningen i uppdrag att till kommunfullmäktiges möte i
februari 2012 föreslå ledamöter och suppleanter till AB Arena
Rosenholm Karlskrona from 1 mars 2012,
6. att näringslivsenheten flyttas från kommunledningsförvaltningen till
AB Arena Rosenholm Karlskrona från och med 1 mars 2012,
7. att fastställa utlåningsramen för AB Arena Rosenholm Karlskrona
till 22 mkr from 1 mars 2012,
8. att ge AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att utställa en
förlusttäckningsgaranti för AB Arena Rosenholm Karlskrona under 5
år,
9. att ge styrelsen i AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att ta
fram ett förslag till namnbyte för bolaget senast 31 maj 2012, Forts
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10. att utdelningskrav fastställs på AB Karlskrona Moderbolag på 2,5
mnkr för 2012,
11. att ett underskott för 2012 på maximalt 2,5 mnkr accepteras
avseende kommunledningsförvaltningens planerade verksamhet utan
att besparingar/anpassningar behöver vidtas, samt
12. att följande tillägg i kursiv stil skrivs in i bolagsordningen under § 3
föremål för verksamhet, andra meningen; Bolaget skall arbeta för att
göra Karlskrona hållbart och vara en attraktiv plats att driva företag
på.
_____
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KS2008.183.214

§8
Ändring och förtydligande av planbestämmelse i detaljplanen för
kv Kölen, Karlskrona kommun.
Tommy Olsson (KD) och Börje Dovstad (FP) anmäler jäv.
Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för kv Kölen m fl.
Detaljplanen har överklagats och ärendet handläggs av Länsstyrelsen
Blekinge län. I samband med Länsstyrelsens granskning har fråga
väckts kring angiven planbestämmelse om markföroreningar.
Bestämmelsen lyder ”Saneringsåtgärder av förorenad mark i enlighet
med till planhandlingarna hörande markundersökning ska genomföras
senast i samband med exploatering av området”.
Planbestämmelsen åsyftar texten i PBL 5:8 (i äldre PBL) med
lydelsen ” I detaljplanen får det bestämmas att bygglov inte skall ges
till åtgärder som innebär en väsentlig ändring av markens användning
förrän…. 4. en markförorening har avhjälpts, om markens lämplighet
för byggande kan säkerställas med det.
Karlskrona kommun ger sitt medgivande till Länsstyrelsen att ändra
bestämmelsen så att det tydligare framgår vad som avses.
Den nya lydelsen blir ”Bygglov ska inte ges till åtgärder som innebär
en väsentlig ändring av markens användning förrän markförorening
har avhjälpts”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 § 20
299, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medge åt Länsstyrelsen Blekinge att ändra planbestämmelse
enligt ovanstående.
Günter Dessin (V), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Sara Högelius (V)
deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS2005.355.170

§9
Förslag till ändring av Förbundsordning för Räddningstjänsten
Östra Blekinge.
Med anledning av en ny lag om brandfarliga och explosiva varor har
Räddningstjänsten Östra Blekinge föreslagit medlemskommunerna att
besluta om ett tillägg till förbundsordningen. Den nya lagen ersätter
den tidigare lagen om brandfarliga varor. Nytt i sak är att
tillståndshanteringen avseende explosiva varor sköts av kommunerna
istället för som tidigare av polismyndigheten.
Räddningstjänsten Östra Blekinge har enligt den tidigare lagen på
området utfört tillsynsuppgifterna avseende brandfarliga varor medan
tillståndsgivningen legat på miljö- och byggnadsnämnden. Ett tillägg
bör göras till förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Blekinge
så att förbundets uppdrag att utföra tillsynen enligt den nya lagen
tydligt anges och att också ansvarsfördelningen mellan förbundet och
medlemskommunerna (i Karlskrona kommun miljö- och
byggnadsnämnden) klarläggs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
21, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till reviderad förbundsordning för
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

26 januari 2012

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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KS2011.266.003

§ 10
Ändring av reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden.
Ett flertal förändringar har skett i lagstiftningar inom nämndens
verksamhets område. Detta föranleder ändringar i nuvarande
reglemente beslutad av Kommunfullmäktige den 21 juni 2011.
I 1 kapitlet Nämndens verksamhetsområde är ändringarna av den
omfattningen att hela kapitlet omarbetats.
I 2 kapitlet Nämndens arbetsformer har dessutom komplettering skett
med hänvisning för offentlighet vid sammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
22, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till ändrat reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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KS2011.506.061

§ 11
Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar .
För att kommunen ska få ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar
krävs att kommunfullmäktige antagit en taxa för ändamålet. Idag finns
dels en avgiftspolicy för kopior av allmänna handlingar som antogs
kommunfullmäktige 2001-06-20, § 101 dels en särskild taxa för
kommunarkivet som antogs av kommunfullmäktige 2008-12-18,
§175.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på en reviderad
avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar för att
täcka kommunens självkostnad för kopiering/utskrift/avskrift av
allmänna handlingar. Genom förslaget sammanfogas de båda
taxedokumenten till en enhetlig taxa att gälla för kommunens samtliga
verksamheter. Flertalet av avgifterna kommer emellertid i praktiken
endast att tillämpas av kommunarkivet.
Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar.
En anpassning har skett till de principer som tillämpas av statliga
myndigheter och som finns reglerat i avgiftsförordningen (1992:191).
Enligt dessa principer, som också många kommuner anslutit sig till, är
beställning av 1-9 sidor avgiftsfri och avgiften för tio sidor är 50 kr.
Förslaget är emellertid att avgiften per sida därutöver höjs från 3 kr
(enligt kommunens avgiftspolicy fastställd 2001) till 4 kr. I linje med
avgiftsförordningen förslås även att portokostnad kan tas ut om
försändelsen väger mer än 20 gram.
Kommunarkivet får för närvarande stora leveranser från
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen av
pappersritningar och digitala ritningar vilket gör att efterfrågan på
papperskopior och digitala kopior har ökat. Avgifterna för kopiering i
de större formaten har setts över. Kommunarkivet kommer nu också
få möjligheter att ta kopior i färg i storformat vilket tidigare saknats
men efterfrågats av många kunder. Taxan har kompletterats med
avgifter för kopiering i färg i storformat.
Forts
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§ 11 forts
Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar .
Vidare har taxan kompletterats med avgift för avskrift av betyg samt
kopior från mikrofilm till papper, vilket kräver en särskild arbetsinsats
från kommunarkivets personal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
23, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till avgiftstaxa för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar att fr o m 1 mars 2012 ersätta av
kommunfullmäktige fastställd avgiftspolicy för kopior (2001-06-20, §
101) samt taxa för kommunarkivets tjänster (2008-12-18 §175).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

32

KS2011.196.041

§ 12
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola.
Barn- och ungdomsnämnden har i anslutning till beredningen av
nämndens Internbudget för åren 2012-2014 även behandlat förslaget
om ”Bättre skola 2012”. Denna utredning/rapport presenterar då olika
åtgärder för en utveckling och omstrukturering av (framför allt) grundskolans och förskolans organisation i kommunen. Föreslagna åtgärder ska samtidigt underlätta för nämnden att kunna bedriva sin verksamhet inom de tilldelade budgetramarna för de närmaste åren.
Vid sitt novembermöte beslöt således barn- och ungdomsnämnden
att som ett första steg föreslå en avveckling av verksamheterna vid
Lyckebyskolan respektive Kyrkskolan i Jämjö (dvs. en nedläggning av
dessa bägge skolor). Dessa skolors elever överförs i stället till befintliga Vedebyskolan (på sikt: Lyckeby kunskapscentrum) respektive
Jändelskolan i Jämjö (på sikt: Kunskapscentrum Jämjö). Nämnden
beslöt självt samtidigt att också flytta årskurserna 6 – 9 från idag
Sturkö skola till likaledes Jändelskolan.
Senare ska nämnden också behandla föreslagna åtgärder för dels en
omstrukturering av skolorna på landsbygden (decembersammanträdet), dels en ny organisation för/uppbyggnad av grundskolorna i centrala Karlskrona/Trossö (marssammanträdet 2012?).
Kommentarer och synpunkter
Den av Kvalitetsnätverket 3KV(H) nyligen presenterade undersökningen ”Grundskolerapport 2011” visar klart på att kommunen har ett
mycket stort antal skolor jämfört med såväl övriga samarbetskommuner som riket i snitt. Avvikelsen motsvarar i nuläget en ”överdimensionering” på mellan 5 och 10 skolenheter. Kommunen har samtidigt
en mycket hög andel elever i friskolor jämfört med både våra
samarbetskommuner och riket i övrigt. De kommunala skolorna har
då i genomsnitt ett mycket lågt antal elever, medan antalet elever per
friskola är betydligt högre (ca 145 jfr ca 295). Detta innebär samtidigt
att kommunen har relativt sett höga lokalkostnader per elev.
Forts
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§ 12 forts
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola.
En nedläggning av Lyckebyskolan och Kyrkskolan i Jämjö känns mot
denna bakgrund som väl motiverad. Bägge dessa skolor ligger inom
geografiska områden, där det finns andra närliggande kommunala
skolor som kan ta över ansvaret för elevernas placering. I Jämjöområdet förväntas dessutom elevunderlaget enligt nu gällande
befolkningsprognos under de närmaste åren vara i stort sett
oförändrat. Fokuseringen på ett kunskapscentrum även i Jämjö
stämmer för övrigt väl överens också med översiktsplanens inriktning
att just Jämjö tillsammans med Nättraby och Rödeby i första hand ska
fungera som utvecklingsorter för respektive omland avseende bl.a. en
god lokal service och goda förbindelser med staden/centralorten.
Både Lyckeby- och Kyrkskolan har samtidigt generellt sett ett stort
(eftersatt) underhålls- och upprustningsbehov, som skulle ha behövt
åtgärdas inom de närmaste åren. Båda skolorna bedöms också ha
attraktiva geografiska lägen (främst Lyckebyskolan), vilket ökar
möjligheterna för en alternativ framtida användning av dessa tomter
(för t.ex. olika bostadsändamål).
Vid såväl Lyckeby- som Kyrkskolan finns idag mottagningskök för
skolmåltidsverksamheten. Även dessa enheter kan avvecklas vid en
överflyttning av eleverna till andra skolor, eftersom det vid dessa finns
tillräckligt med ytor och utrustning för tillagningsfunktionerna för att
klara de utökade behoven. Vissa personalförstärkningar kommer dock
att behövas men en rationaliseringsvinst kommer totalt sett ändå att
kunna uppnås. Vid framför allt köket på Kyrkskolan finns det
dessutom redan idag behov av omfattande upprustningsåtgärder,
som nu kan undvikas.
De av barn- och ungdomsnämnden nu föreslagna förändringarna
kommer inte att kunna genomföras förrän från höstterminsstarten
2013 – med undantag av flytten av årskurserna 6 – 9 från Sturkö till
Jämjö respektive särskolan i Lyckeby (Lyckåskolan) till Vedebyskolan,
som båda beräknas kunna ske redan från höstterminen 2012. De
ekonomiska effekterna för år 2012 blir därmed blygsamma.
Innan omflyttningen av elever kan ske måste sedan också vissa
tillbyggnader och lokalanpassningar äga rum vid både Vedebyskolan
och Jändelskolan. Inriktningen är då att uppkommande merkostnader
i alla fall inte får bli större än nuvarande och avgående drift- och
lokalkostnader. Någon beräkning av beloppen för dessa investeringar
och åtföljande årliga drift- och hyreskostnader har däremot ännu inte
gjorts. Den ekonomiska nettoeffekten av nedläggningen av Lyckebyskolan (utöver själva lokalkostnaden) blir för övrigt mycket begränsad, eftersom klasserna i stort sett måste lyftas rakt av över till Vedebyskolan utan att några större integrationsvinster uppstår. Forts
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§ 12 forts
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola.
De ekonomiska effekterna inom Jämjö skolområde förväntas däremot
bli betydligt större.
Kommunstyrelsen har beslutat för egen del den 10 januari 2012,
§ 24
1. att samtidigt uppdra till barn- och ungdomsnämnden att senast till
budgetberedningen för åren 2013 – 2015 återkomma med kompletta
uppgifter kring dels föreslagen omstrukturering av kommunens
grundskoleverksamhet, dels de ekonomiska nettoeffekterna av denna
omstrukturering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
24, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
2. att tillstyrka barn- och ungdomsnämndens förslag om en avveckling från höstterminen 2013 av grundskoleverksamheten vid såväl
Lyckebyskolan som Jämjö Kyrkskola.
Yrkande
Nicklas Platow (M) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att fortsätta de
blocköverskridande överläggningarna.
Patrik Hansson (S), Tommy Olsson (KD) och Mats Lindbom (C) yrkar
bifall på Börje Dovstads återremissyrkande.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Ola Svensson (SD), Sofia Bothorp (MP),
Jan Lennartsson (M) och Christopher Larsson yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

35

KS2011.228.018

§ 13
Svar på motion om enkät om villkoren för livet på landsbygden.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, §
44 av Christina Mattisson (S). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en enkätundersökning för att ta reda på hur
människor i gles och landsbygden upplever den kommunala servicen
och utvecklingsmöjligheter, samt att resultatet redovisas till
kommunfullmäktige inför nästa års budget.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 december 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Karlskrona kommuns nuvarande landsbygdsprogram omfattar åren
2007-2011. Vid Kommunstyrelsens allmänna utskott den 8 november
2011 föredrog landsbygdsutvecklare Britt-Marie Havby resultatet av
landsbygdsprogrammet 2007-2011. Vid sammanträdet beslutades att
ett nytt utvecklingsprogram för Karlskronas landsbygd skall tas fram
under 2012.
I detta arbete kommer ovanstående förslag, om enkätundersökning,
bli ett bra hjälpmedel. Flera verktyg för enkätundersökning finns att
tillgå såsom: karlskrona.se, facebook, skriftliga enkäter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
25, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Arvodesberedningen
Akten

36

KS2009.229.024

§ 14
Svar på medborgarförslag om att sänka ersättningarna till
förtroendevalda i Karlskrona kommun när kommunen går med
underskott.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
mars 2009, § 58 av Filip Issal. Förslaget är att sänka ersättningarna
till förtroendevalda i Karlskrona kommun när kommunen går med
underskott.
Arvodesberedningen har i skrivelse den 21 november 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag, arvodesberedningen skriver att Enligt
kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda skall en
följsamhet råda mot det utfall som löneöversynen visar för
fackförbundet Vision s medlemmar. Med det så avses att en
likabehandling skall ske av förtroendevalda i förhållande till
tjänstemännen i organisationen.
Trots bestämmelserna har ändå politiska ledningen i särskilt beslut
föreslagit en s k frysning (utebliven höjning) av ersättningarna just i
samband med framlagda besparingsförslag i kommunens
organisation. Detta gjordes senast i samband med beslut om budget
för 2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
26, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

37

KS2011.176.826

§ 15
Svar på medborgarförslag om en isbana på Fisktorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011 § 44 av Nadia Schneider och Mohamed Usmanov.
Förslaget är en isbana på Fisktorget där man kan åka skridskor och
spela hockey.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti
2011, § 68 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
det är en stor investerings- och driftkostnad för en isbana och att det
finns möjlighet vintertid att åka på Bastasjön och hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen återemitterade ärendet den 4 oktober 2011, § 233
till idrotts- och fritidsnämnden för att tala om varför Fisktorget avslås.
Idrotts- och fritidsnämnden behandlade ärendet på nytt den 21
november 2011, § 97 och man skriver i sitt beslut att det inte går att
lägga en isbana på Fisktorget eftersom ytan är planerad att användas
för gator.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
27, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

26 januari 2012

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

38

KS2011.166.739

§ 16
Svar på medborgarförslag om att bygga ett unikt seniorboende
vid KA2:s gamla bostäder.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011, § 72 av Jennifer Lundin. Förslaget är att bygga ett unikt
seniorboende vid KA2:s gamla bostäder.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 10 november 2011, §
352 lämnat yttrande och beslutsförslag, nämnden skriver att
förslagsställarens ambitioner att delvis förändra området kring KA2:s
gamla verksamheter ryms i den utveckling som föreslås i
Karlskrona kommuns Översiktsplan 2030. Översiktsplanen pekar
dock ut området som ett verksamhetsområde med anledning av att
området är bullerutsatt från E22 och Ronnebyvägen. Med anledning
av områdets bullernivå så är boendefunktionen troligen utesluten.
Kommunen arbetar i dagsläget på att hitta lämpliga intressenter som
kan dra nytta av områdets unika läge vid porten till Karlskrona.
Seniorboende kan dock bli aktuellt i området Västra Backabo där
kommunen tillsammans med Vasallen planerar för ett området med
ca 400 bostäder i en första etapp. Även detta område erbjuder
havsutsikt i en naturskön miljö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
28, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

39

KS2011.335.251

§ 17
Svar på medborgarförslag angående nya kommunala tomter för
radhusbebyggelse.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
augusti 2011 § 122 av Ola Blomqvist. Förslaget är nya kommunala
tomter för radhusbebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 10 november 2011, §
351 lämnat yttrande och beslutsförslag, nämnden skriver att
Översiktsplan 2030, nämligen området vid Bryggareberget och
skjutbaneområdet bakom Battsam.
Området vid Skönstavik är i översiktsplanen utpekat som ett område
med höga naturvärden då det dels utgör riksintresse för naturvård och
dels utgörs av ett ekologiskt känsligt område. Området utgörs även en
del av Karlskronas ekologiska ryggrad. Radhusbebyggelse kan dock
bli aktuellt i grannområdet Västra Backabo där kommunen
tillsammans med Vasallen planerar för ett område med ca 400
bostäder i en första etapp. Även detta område erbjuder havsutsikt i en
naturskön miljö.
Området vid den gamla ishallen är i översiktsplanen markerat som ett
utredningsområde för rekreation. Detta med anledning av att området
innehåller stora markföroreningar då området utgörs av en f d soptipp.
Att sanera marken för att göra det möjligt att bebygga den med
bostäder bedöms i dagsläget som alltför kostsamt. Tankar finns dock
på att utveckla området för rekreation och att området ska utgöra en
länk mellan Västra Mark och Wämöparken.
Vad gäller udden vid Bryggareberget så är området utpekat i
översiktsplanen för både bostäder och verksamheter, s k
funktionsblandad stadsdel. Radhusbebyggelse bedöms dock inte som
aktuell i detta centrala läge i staden. Men bostäder av något slag
bedöms som mycket intressant på platsen.
forts
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§ 17 forts
Svar på medborgarförslag angående nya kommunala tomter för
radhusbebyggelse.
Arbetet med den nya stadsdelen Hattholmen, f d oljehamnen, har
precis påbörjats där området i övrigt planeras att utvecklas till en
funktionsblandad grön stadsdel med intressanta inslag av marina
verksamheter och rekreationsytor.
Att delvis förändra området bakom Battsam ryms även i
översiktsplanen. Översiktsplanen pekar dock ut området som ett
verksamhetsområde med anledning av att området ligger i en
norrsluttning samt troligen innehåller markföroreningar från den f d
skjutbanan. Översiktsplanen förslår istället att båtuppläggningsplatsen
Lorentsberg flyttar till den f d skjutbaneområdet och att området vid
Lorentsberg frigörs till förmån för ett 60-tal bostäder i västerläge.
Vilken typ av bostäder som eventuellt kan bli aktuellt för områden får
diskuteras vidare i den kommande planprocessen.
I övrigt så planerar Karlskrona kommun för radhusbebyggelse i Västra
Gärde (detaljplan klar) och Mölletorp (planarbete påbörjar).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
29, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

12 februari 2015

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 12
februari 2015
§ 23 Svar på medborgarförslag om att anlägga en bikepark i Karlskrona.
§ 24 Svar på medborgarförslag om att bygga ett äventyrsbad i Jämjö.
§ 25 Medborgarförslag om att bygga en motorcrossbana i Jämjöområdet.
§ 26 Medborgarförslag vinterförvaring fritidsbåtar markytan i Oljehamnen.
§ 27 Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna kanal.
§ 28 Medborgarförslag utföra fukt/mögelkontroll i kommunala byggnader.
§ 29 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 30 Kommunala val
§ 31 Anmälningsärenden
§ 32 Muntlig frågestund
§ 33 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 34 Projekterings- och investeringstillstånd för uppgradering av ventilationssystem
på Ramdala skola.
§ 35 Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
§ 36 Kommunsamverkan Cura Individutveckling, utlåtande delårsrapport 2014.
§ 37 Förslag om ändrade tidpunkter för verksamhets- och ekonomiuppföljning våren
2015
§ 38 Svar på motion håll ihop Karlskrona- en strategi för social hållbarhet.
___
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 12 februari 2015 kl 13.00-17.06
Sammanträdet ajourneras

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.

Ledamöter

Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 13.00-14.35 §§ 23-34
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.35-17.06 §§ 35-38

2

12 februari 2015

3

Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-15.50 §§ 23- del av § 35
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Ingrid Hermansson (C)
Ulf Lundh (C)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (MP) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Pia Eklund (S)
Stefan Andersson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Anders Persson (S)
Anders Ovander (M)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Tove Håkansson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Tommy Andersson (MP)
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Ulf Hansson (V)
Birgitta Gamelius (M) kl 14.35-17.06 §§ 35-38
Håkan Eriksson (S) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Liten Löfgren (S) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Charlotta Sahlin (M) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Gunilla Ekelöf (FP) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Bengt Fröberg (M) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Britt-Marie Havby (C) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Ida Henriksson (S)
Liten Löfgren (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Anna Strömqvist (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-14.35 §§ 23-34
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Marianne Nordin (M)
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Pernilla Persson (C)
Britt-Marie Havby (C) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Hammarin (S) och Carl-Göran Svensson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Onsdagen den 25 februari 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 23-38
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Maria Persson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Mikael Hammarin (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Carl-Göran Svensson (M)

12 februari 2015

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 25 februari 2015 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

6

KS.2010.504.829

§ 23
Svar på medborgarförslag om att anlägga en bike- park i
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010, § 144,av Gustav Juhlin. Förslaget är att skapa en bikepark i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att idrotts- och
fritidsförvaltningen ber om ursäkt för att inte svar lämnats till Gustav
tidigare. Under denna tid har en skateanläggning färdigställts både
utanför fritidsgården i Vedeby, och en utanför skatehallen i centrala
Karlskrona.
Ur säkerhetssynpunkt är det inte lämpligt att åka kick-bike samtidigt
med skate, BMX och inlines. Utövarna har olika åkmönster som lätt
kollidera med varandra. Kick-bike åkarna är oftast yngre medan
skate, BMX och inlines-åkare kan vara upp till över 20 år.
På skateanläggningen i centrala Karlskrona är det lämpligt att
skateboard- BMX-och inlinesåkare i huvudsak åker. Kick-bike åkarna
ges möjlighet att åka där mellan kl. 08.00-12.00 lördagar och
söndagar. På Skateanläggningen i Vedeby kan man förutom att åka
skateboard och BMX även åka kick-bike.
Detta på grund av att det är färre skejtare, BMX - och inlinesåkare på
den anläggningen och de är dessutom mer i samma ålder som Kickbike-åkarna. På sikt är Hattholmen i översiktsplanen för 2030 utpekat
som ett intressant område för efterfrågade stationära miljöer för barn
och ungdomar med till exempel intresse för skate och cykelåkning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 41, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

7

KS.2014.347.822

§ 24
Svar på medborgarförslag om att bygga ett äventyrsbad i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 8
september 2014 § 157,av Julia Karlsson. Förslaget är att bygga ett
äventyrsbad i Jämjö.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
I tidigare budget och investeringsplan har under åren 2016 och 2017
medel funnits upptagna för en ombyggnad av nuvarande
Jändelskolan i Jämjö till nya Jämjö Kunskapscenter (JKC) enligt
samma modell som gällde för Lyckeby Kunskapscenter (LKC).
Karlskrona behöver olika alternativ till aktiviteter som kan locka båda
gamla och unga. Närheten till aktiviteter är ofta avgörande för om
man blir aktiv och vad man gör på sin fria tid. Ett äventyrsbad kan
vara en del att få människor att utvecklas och ha kul i.
Att driva en badanläggning är kostsamt och inte helt enkelt. Det är
något som kommunerna behöver betala mycket för att driva.
Avgifterna man får in är lägre än kostnaderna. Kostnaden för ett
äventyrsbad beror på utformning, vad anläggningen ska innehålla
och var anläggningen kan byggas. Idag beräknas kostnaden till
mellan 50-200 Mkr, vilket gör att driftskostnaderna blir från 5 Mkr per
år och uppåt.
I avvaktan på att det blir möjligt att bygga ett nytt bad måste idrottsoch fritidsnämnden hänvisa besökande till de två simanläggningar
som finns i kommunen och till äventyrsbad i andra kommuner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 42, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

8

KS.2014.334.828

§ 25
Svar på medborgarförslag om att bygga en motorcrossbana i
Jämjöområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 8
september 2014 § 157,av Rasmus Svensson. Förslaget är att bygga
en motorcrossbana i Jämjöområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att få utöva den
aktivitet man är intresserad av betyder mycket inte minst för
ungdomar. Möjligheterna till att få göra det i sitt närområde avgör ofta
valet av aktivitet/er. Motocross liksom annan motorsport är inte enkelt
att utöva idag då det finns många restriktioner kopplat till miljöfrågor,
inte minst buller och hantering av drivmedel etc.
Som Rasmus Svensson nämnt finns det en motocrossbana i
kommunen, i Rödeby. Anläggningen ägs och drivs av en förening. En
förening måste finnas bakom ett intresse. Kostnaden för att anlägga
en bana är svår att beräkna idag. För att sköta en bana krävs också
att föreningen stora maskiner och medlemmar som kan bidra på olika
sätt med eget arbete. Den årliga kostnaden för att driva banan i
Rödeby är cirka 350 000 kronor.
Att anlägga en motocrossbana till i Karlskrona kommun är idag inte
möjligt utan får avvakta dels att det kommer underlag till en förening
till och att ekonomiska förutsättningar kan skapas av denna kanske
tillsammans med kommunen för att anlägga den.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 43, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

9

KS.2015.105.820

§ 26
Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av fritidsbåtar på
en del av markytan i oljehamnen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
mars 2014 § 51 av Hans Lundgren. Förslaget är att göra om en del
av oljehamnen till vinterförvaring av fritidsbåtar.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 12 januari
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
förslagsställaren önskar att en del av före detta Oljehamnen (närmast
Preem) görs om till ett område för vinterförvaring av fritidsbåtar i
egna båthus. Syftet är att en klubb ska kunna arrendera marken av
kommunen för att sedan låta medlemmarna bygga likformade hus för
förvaring av båtar i egna byggnader.
Medborgarförslaget har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden
den 12 december 2014, § 259. Nämnden har föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget och därmed anse medborgarförslaget vara
besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 44, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

10

KS.2014.385.842

§ 27
Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna
kanal.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
september 2014 § 157 av Roland Thörnqvist. Förslaget är att sätta
upp skyltar vid Sunna Kanal med texten: ”Ni lämnar fastlandetvälkommen till skärgårdsstaden och världsarvsstaden Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 8
december 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att i dagsläget finns informationsskyltar som välkomnar till
Karlskrona och världsarvet placerade vid E22 öster och väster om
Karlskrona, väg 28 norr om Karlskrona och på Verköleden. På
informationsskyltarna finns också möjlighet för arrangörer att
marknadsföra olika evenemang och det finns kartskyltar i anslutning
till de större informationsskyltarna. Skyltarna är placerade vid
parkeringsfickor så att det går att stanna bilen och läsa på skyltarna
utan att störa övrig trafik. Placeringen är gjord så att bilisterna i god
tid ska hinna förbereda sig för att ta rätt avfart in mot Karlskrona.
Det finns dessutom särskilda Världsarvsskyltar som Trafikverket
sätter upp på E22 öster och väster om Karlskrona och på väg 28.
Det bedöms därför inte finnas behov av fler skyltar som välkomnar till
Karlskrona och världsarvet. Samråd i frågan har skett med
samhällsbyggnadsförvaltningen och Utveckling i Karlskrona AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 45, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Tommy Olsson (KD) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tommy Olssons m fl
bifallsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 27 forts
Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna
kanal.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Tommy
Olssons bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 48 ja-röster och 25 nej-röster och 2
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

12

KS.2014.337.400

§ 28
Svar på medborgarförslag om att utföra fukt- och mögelkontroll
i alla kommunala byggnader.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
september 2014 § 157 av Bea Alexandersson. Förslaget är att
kommunen ska göra fukt- och mögelkontroll i alla kommunala
byggnader.
Tekniska nämnden har den 24 november 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att som fastighetsägare ansvarar
kommunens fastighetsavdelning för fastighetens tekniska standard
och säkerhet. Fastighetsavdelningen har även ansvar för hälsan och
säkerheten hos de som bor, arbetar och vistas i och omkring
fastigheten.
Fastighetsavdelningen kontrollerar kontinuerligt att gällande
bestämmelser följs, i detta fall genom bl.a. OVK-kontroller
(obligatorisk ventilationskontroll), mätning av
inomhustemperatur/relativ fukthalt/fuktkvot i konstruktion. Vid
konstaterade avvikelser i kontrollerna genomförs utredning med
efterföljande åtgärdsprogram om så anses befogat och nödvändigt.
De lagstadgade kontroller och regler som gäller för
fastighetsförvaltning följs av fastighetsavdelningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 46, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses vara besvarat.
Bea Alexandersson berättar om sitt förslag.
Jan-Olof Peterson (FP), Peter Johansson (S), Johan Eriksson (V),
Tommy Olsson (KD) och Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2015.5.102

§ 29
Avsägelser av kommunala uppdrag
Inga-Britt Karlsson (S) har i en skrivelse daterad 5 februari 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i Kunskapsnämnden.
Helen Enarsson Allevang (M) har i en skrivelse daterad 11 februari
2015 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 30
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ombud Elina Tyrberg (tjänsteman)
Ersättare vakant
____
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Akterna

15

KS.2014.506.041
KS.2015.9.622
KS.2015.15.105

§ 31
Anmälningsärende.
a) Kommunstyrelsen 27 januari 2015, § 37 förslag till verkställighet
av kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, attsatserna 5 och 6.
b) Barn- och ungdomsnämnden 26 november 2014, § 87
tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten.
c) Gratulationsbrev till kommunfullmäktiges ordförande.
_____
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§ 32
Muntlig frågestund
Ersättare Yvonne Sandberg Fries (MP) ställer en fråga till
kommunalrådet Börje Dovstad (FP) om det är riktigt att man hoppat
över facknämnden när det gäller ombyggnad Östersjöhallen.
Börje Dovstad (FP) svarar.
-----Ledamot Karin Månsson (FP ställer en fråga till socialnämndens
ordförande Ingrid Hermansson (C) om att det inte är tjänstemännen
som är ansvariga, utan ytterst ansvariga är politikerna och varför var
det ingen politiker med på presskonferensen om rapporten från IVO.
Ingrid Hermansson (C) svarar.
------Ledamot Patrik Stjernlöf (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson (S) om varför vi endast ska ta emot
pojkar och inte båda könen när det gäller ensamkommande
flyktingbarn.
Patrik Hansson (S) svarar.
------Ledamot Tommy Olsson (KD) ställer en fråga till drift- och
servicenämndens ordförande Peter Johansson (S) om nämnden
kommer att ta ut rättmätiga avgifter för hamnar, båttrafik, isbrytning
och bogsering.
Peter Johansson (S) svarar.
-------Ledamot Björn Fries (V) ställer en fråga till kommunfullmäktiges
presidium om det finns möjlighet att ha en allmän debatt om
förhållandena på socialförvaltningen vid sammanträdet i mars
månad.
Ordförande Maria Persson (C) svarar
-----Tommy Andersson (MP) ställer en fråga till kommunalrådet Magnus
Larsson (C) om socialnämnden omfattas av den djupare analys som
kommunfullmäktige anvisat medel till.
Magnus Larsson (C) svarar.
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KS.2015.63.312
KS.2015.64.776
KS.2015.65.331
KS.2015.71.822
KS.2015.72.210
KS.2015.74.210
KS.2015.95.480
KS.2015.97.310
KS.2015.98.840
KS.2015.96.059

§ 33
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om komplettering av gång- och cykelbanan längs
med Landbrogatan så att den sträcker sig runt hela Hoglands park,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra busstorget till parkområde, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra Villa Vik till Hospice, av Gull Britt
Göransson.
Medborgarförslag om att ta initiativet till att skapa någon vettig
användbar verksamhet för det gamla fängelset, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformningen av ny
bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla förfallna
hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag kring hanteringen av barnen vid simskolan i
Karlskrona simhall, av Åsa Wijk.
Medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation som att vara en
av Sveriges mest soligaste stad och kommun, av Roland Thörnqvist.
Motion angående ett inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till
skolorna, av Christopher Larsson (SD).
Motion om att göra Karlskrona kommun till en djurvänligare kommun,
av Christopher Larsson (SD).
Motion om att försköna vår vackra stad och skapa virala snackisar,
av Christopher Larsson (SD).
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§ 33 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att etablera en centrumbaserad mindre
delbrandkår på Trossö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid
korsningen Arklimästaregatan /Hantverkaregatan bättre utformad och
framförallt bättre trafiksäkerhet, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
oljehamnen och Trossö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra datumet och dagen den 10 augusti till
en årligen återkommande lokal bemärkelsedag, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att namnge området vid Norra Skeppsbrokajen
och Skeppsbrokajen till Kofferdihamnen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att återinföra förbudet mot cykelåkning i
Hoglands park, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att se till att stigen runt bastasjön är
framkomlig, av Stefan Svensson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

19

KS.2014.616.291

§ 34
Investering i förbättrat ventilationssystem vid Ramdala skola.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt den 24 september 2014 § 61 att
till tekniska nämnden skicka en begäran om en nödvändig
uppgradering av befintligt ventilationssystem vid Ramdala skola.
Behovet av åtgärder föranleds av det just nu successivt ökande
elevantalet i Ramdala skola med fler elever i varje klass än de 20
elever som klassrummen ursprungligen är dimensionerade för.
Tekniska nämnden och dess fastighetsavdelning delar bedömningen
att ventilationssystemet vid skolan behöver förbättras, men ser inga
möjligheter att inrymma nödvändiga åtgärder inom 2014 års
tillgängliga investeringsramar. Behovet av åtgärder har inte heller
beaktats vid upprättandet av de nyligen fastställda
investeringsramarna för år 2015. Tekniska nämnden begär därför nu
en smärre utökning av 2015 års fastställda investeringsramar.
Utgiften för de planerade åtgärderna beräknas således uppgå till
maximalt 500 tkr och den åtföljande hyresökningen om ca 35 tkr/år
kommer att belasta den nya kunskapsnämndens driftbudget.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
I de årliga investeringsramarna för Fastighetsverksamhet ingår varje
år ett visst ospecificerat belopp (= Klumpanslaget) för smärre
investeringar i diverse fastigheter. För år 2015 beräknas detta belopp
till totalt ca 2 500 tkr. Efter samråd med fastighetsavdelningen och
dess chef gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att detta
anslag/denna pott ska kunna användas för att täcka utgiften för de
planerade åtgärderna vid Ramdala skola. På detta sätt kan den
begärda utökningen för år 2015 av investeringsramarna för
fastighetsverksamheten undvikas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 33, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka att investering om maximalt 500 tkr görs i
uppgradering av befintligt ventilationssystem vid Ramdala skola,
2. att denna utgift ska täckas inom drift- och servicenämndens
tilldelade investeringsram år 2015 för Fastighetsverksamhet
Forts
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§ 34 forts
Investering i förbättrat ventilationssystem vid Ramdala skola.
3. att ett omedelbart projekterings- och investeringstillstånd beviljas
projektet
4. att tillkommande årliga hyreskostnader om ca 35 tkr ska inrymmas
inom kunskapsnämndens tilldelade budgetramar för år 2015 och
framöver
5. att kunskapsnämnden ska ansvara för projekteringskostnaderna i
det fall att investeringen inte genomförs.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

12 februari 2015
Socialnämnden
Akten

21

KS.2012.346.133

§ 35
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
Socialnämnden beslöt den 15 december 2014 § 162 föreslå en
utökning av sin överenskommelse med Migrationsverket avseende
ensamkommande barn.
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal
avseende ensamkommande barn. Socialförvaltningen ser utifrån det
behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn, samt att för ändamålet inrätta
nya hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn, för
att skapa bästa möjliga förutsättningar för mottagande enligt den
lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014, och den stora
ökning av ensamkommande barn som nu kommer till riket.
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommelse som är i
linje med Länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en avsevärt
mindre ekonomisk risk än om inget ställningstagande görs, dessutom
bedöms det vara det mest gynnsamma, av de tillgängliga,
alternativet för de ensamkommande barnens integration i samhället.
Detta innebär att kommunen behöver skriva om sin
överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn med
Migrationsverket till en nivå av 27 asylplatser (8 idag) och 78 platser
för barn med permanent uppehållstillstånd (27 idag). För att på bästa
sätt utnyttja kommunens möjligheter på bostadsmarknaden, bör
tekniska nämndens (blivande drift- och servicenämnden) verksamhet
ges ett prioriterat uppdrag att hitta flexibla lösningar till det lokalbehov
som finns, i samråd med socialförvaltningen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 33, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av
105 platser totalt, varav 27 asylplatser.
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för
ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån
den utökade överenskommelsen ska täckas.
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§ 35 forts
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
3. att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att med prioritet
eftersöka lokaler som både kan tillgodose kommunens behov av
HVB-platser för ensamkommande barn, som vid behovsväxling även
kan användas som studentbostäder, i samråd med
socialförvaltningen.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att kommfullmäktige ger i uppdrag till
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen att räkna fram
de direkta och indirekta kostnaderna för asylmottagandet i
kommunen, samt att efter gjorda beräkningar tillskriva
Migrationsverket med krav att de skall ersätta kommunen för de
faktiska kostnaderna.
Carl- Göran Svensson (M), Tommy Olsson (KD), Patrik Stjernlöf (M)
och Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs
återremissyrkande.
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att socialnämnden får i uppdrag att i samråd med
kunskapsnämnden och överförmyndanämnden utreda möjligheten
för ett mottagande av ensamkommande barn oavsett ålder och kön.
Börje Dovstad (FP), Eva Strömqvist (S), Eva-Marie Malmgren (S),
Jonas Sandström (S), Yvonne Sandberg (MP), Ingrid Hermansson
(C) och Jan-Olof Peterson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt yrkar bifall till Magnus Larssons tilläggsyrkande.
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Johan Eriksson (V) yrkar bifall till
Magnus Larssons tilläggsyrkande.
Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall till Christopher Larssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.
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§ 35 forts
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet
ska återremitteras röstar ja och den som vill att ärendet ska avgöras i
dag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 19 ja-röster och 54 nej-röster och 2
frånvarande att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i
dag. Voteringsprotokoll 2.
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande mot Kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda
Christopher Larssons förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 44 ja-röster och 10 nej-röster och 18 avstår
och 3 frånvarande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Och därefter ställer ordförande proposition på Magnus Larssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Magnus Larssons förslag.
Reservationer
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), Martin Henriksson
(SD), Pernilla Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD), Susanne
Cederholm (SD), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD),
Björn Nurhadi (SD), Paul Cederholm (SD) och Åsa Larsson (SD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars-Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Anders Ovander (M),
Emma Stjernlöf (M), Morgan Kullberg (M), Mattias Liedholm (M), Jan
Lennartsson (M), Birgitta Gamelius (M), Carl-Göran Svensson (M),
Anna Ottosson (M) och Sophia Ahlin (M) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av
105 platser totalt, varav 27 asylplatser.
Forts

12 februari 2015

24

§ 35 forts
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för
ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån
den utökade överenskommelsen ska täckas.
3. att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att med prioritet
eftersöka lokaler som både kan tillgodose kommunens behov av
HVB-platser för ensamkommande barn, som vid behovsväxling även
kan användas som studentbostäder, i samråd med
socialförvaltningen, samt
4. att socialnämnden får i uppdrag att i samråd med
kunskapsnämnden och överförmyndanämnden utreda möjligheten
för ett mottagande av ensamkommande barn oavsett ålder och kön
____
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KS.2014.551.701

§ 36
Kommunsamverkan Cura Individutveckling, utlåtande
delårsrapport 2014.
Karlskrona kommun har tagit emot delårsrapport per den 31 augusti
för Kommunsamverkan Cura individutveckling (Cura).
Delårsrapporten är granskad av kommunalförbundets revisorer.
Förbundets prognos för år 2014 uppgår till ett positivt överskott med
3,5 mnkr. I denna prognos har en föreslagen sänkt avgift för
kommunerna beaktats.
Kommunledningsförvaltningen har inget att anmärka på i den
avlämnade delårsrapporten utan instämmer i revisorernas utlåtande.
Utöver granskningen av delårsrapporten har de auktoriserade
revisorerna även gjort en uppföljande granskning av tidigare gjorda
granskningar: ”Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa
rutiner” och ”Hantering av privata medel”. Denna rapports bedömning
är att Cura på många sätt förbättrat sitt arbete med intern kontroll
samt hantering av privata medel och tagit till sig av synpunkter från
tidigare granskningar. Dock kvarstår några punkter att åtgärda vilket
kommunalförbundets revisorer tillskrivit direktionen för Cura med en
begäran om svar på vilka åtgärder som direktionen avser att vidta för
att förbättra den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 36, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport 2014-08-31 från Kommunsamverkan
Cura Individutveckling.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2015.59.041

§ 37
Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning.
Enligt av fullmäktige fastställt dokument ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” ska uppföljning ske i
form av delårsrapporter efter april respektive augusti månad och
ekonomiuppföljningar efter februari respektive oktober månad. Såväl
delårsrapporterna som ekonomiuppföljningarna innefattar
ekonomiska prognoser. Samtliga dessa fyra rapporter redovisas för
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige fastställde kommunens budget, och därmed
budgetramar för nämnderna, i december månad 2014. Nämndernas
internbudgetar ska fastställas av respektive nämnd senast i februari
månad 2015. Med anledning av den organisationsförändring som
genomfördes per 1 januari innehåller budgetarbetet ett stort inslag av
teknisk hantering. Budgetarbetet för den nya organisationen ska ske
parallellt med att bokslutet genomförs för den ”gamla organisationen.
Till detta läggs sedan arbetet med den första ekonomirapporten som
ska baseras på utfallet efter två månader, d.v.s. februari månad.
Bedömningen är att februarirapporten kommer att innefatta ett stort
mått av osäkerhetsfaktorer i såväl budget- som
redovisningsperspektivet. Det finns därför skäl att ifrågasätta värdet
av rapporten.
Efter april månad ska den första delårsrapporten upprättas.
Tidslinjalen för en sådan rapport gör det inte möjligt att ha kunskapen
från rapporten som ett, av flera, underlag för budgetprocessen.
Förslaget
För att inte lägga tid på arbetsuppgifter där insatserna mer styrs av
formalia än av ett förmodat värde av produkten, föreslås följande
förändringar i upplägget av uppföljningar för budgetåret 2015
1. Ekonomirapporten efter februari månad slopas
2. Delårsrapporten efter april månad slopas
3. Ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter mars månad
införs och rapporteras till kommunfullmäktige
4. Ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter maj månad införs
och rapporteras till kommunfullmäktige.
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§ 37 forts
Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning.
Förslaget innebär att en delårsrapport kvarstår, den efter augusti
månad. Därmed efterlevs såväl kommunlagens (8 Kap,§ 20a) som
Lag om kommunal redovisning (9 Kap, § 1) krav på
delårsrapporternas omfattning och inriktning. Även månadsrapporten
efter oktober månad kvarstår.
Förslaget innebär att den första årsprognosen grundar sig på ett
något säkrare underlag än vad som skulle vara fallet efter två
månader, samtidigt som prognosen även kan utgöra ett värdefullt
moment i budgetprocessen.
Förslaget innebär inte någon eftergift vad avser kontroll och
avstämning i den löpande redovisningen. Förslaget innebär inte
heller att kravet på kontroll och uppföljning i verksamhets- och
ekonomiperspektivet blir försämrat.
Eftersom nuvarande aktiviteter är fastställda av fullmäktige måste det
här förslaget till förändringar föreläggas fullmäktige för
ställningstagande. Förslaget ska ses som en tillfällig förändring under
2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 39, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ekonomirapport efter februari månad samt delårsrapport efter
april månad slopas för verksamhetsåret 2015,
2. att ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter mars
respektive maj månad införs för verksamhetsåret 2015, samt
3. att ekonomirapporterna efter mars respektive maj månad ska
redovisas till kommunfullmäktige.
Peter Johansson (S) och Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2013.486.106

§ 38
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20- 21
november 2013, § 138 , av Yvonne Sandberg- Fries och Eva. Marie
Malmgren. Förslaget är att man ska tillsätta en kommission för ett
socialt hållbart Karlskronasamt att snarast inleda ett fördjupat
samarbete med Blekinge Tekniska Högskola angående hur en
kommun kan arbeta systematiskt med social hållbarhet.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 19
december 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att socialdemokraterna har lämnat en gruppmotion där de
föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsätta en Kommission för ett socialt hållbart Karlskrona samt att
snarast inleda ett fördjupat samarbete med Blekinge Tekniska
Högskola (BTH) angående hur en kommun kan arbeta systematiskt
med social hållbarhet. Motionen inlämnades den 19 november 2013.
Nuläge
Karlskrona kommun och social hållbar utveckling
Karlskrona kommun har sedan flera år tillbaka arbetat på ett
systematiskt sätt med den ekologiska hållbarheten. Frågan kring den
sociala hållbarheten med behov av indikatorer och systematiskt
arbete har växt sig starkare de senaste åren. Runt om i landet
arbetar så gott som samtliga kommuner med frågor den sociala
hållbarheten ur olika perspektiv. Idag finns det en person på
kommunlednings¬förvaltningen som strategiskt arbetar med
jämställdhet, integration och folkhälsofrågor, det vill säga delar av
den sociala hållbarheten.
Motionens ena förslag om ett fördjupat samarbete med BTH
angående hur en kommun kan arbeta systematiskt med social
hållbarhet är numera beslutat enligt KS 2014.14.106 Hållbar
kommunutveckling. Forskningsprojektet, som kommer att löpa över
tre år, kommer säkert att bidra till att vi i vår organisation får hjälp och
stöd i vårt fortsatta arbete kring hållbarhetsperspektiven.
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§ 38 forts.
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att genomföra en
utbildningsdag kring social hållbarhet och Fairtrade.
Utbildningsdagen genomfördes den 14 maj och då fick deltagarna
fördjupning inom områdena. Vi hade bjudit in bland andra Eva
Renhammar från Malmö stad som arbetat med Kommissionen för ett
socialt hållbart Malmö.
Malmökommissionen
År 2010 beslutade Malmös politiker att tillsätta en oberoende
kommission för att få hjälp med att på sikt minska hälsoskillnaderna
genom att angripa de bakomliggande
orsakerna. Målet med kommissionen var att ge beslutsfattarna i
Malmö ett kvalificerat underlag med vetenskapligt underbyggda
förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikheten i hälsa i
Malmö. Slutrapporten som kommissionen överlämnade i mars 2013,
gav en ny förståelse för situationen i Malmö. Den 5 mars 2014
fattade kommunstyrelsen i Malmö beslut om hur arbetet för en socialt
hållbar utveckling och minskade skillnader i hälsa ska fortsätta. Det
fortsatta arbetet utgår från kommissionens rekommendationer och
åtgärdsförslag.
Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
Under åren 2011-2013 samordnade SKL Samling för social
hållbarhet - minska skillnaderna i hälsa, där Malmö, tillsammans med
20 andra kommuner, landsting och regioner, deltog. Arbetet
resulterade i fem rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till
att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.
Sedan Samlingen avslutade sitt arbete har SKL gått vidare och
tillsammans med Folkhälsomyndigheten våren 2014 lanserat en
fristående fortsättning Mötesplats social hållbarhet.
Liknade satsningar som Malmökommissionen har gjorts ibland annat
i Västra Götaland Samling för social hållbarhet i och
Östgötakommissionen för jämlik hälsa.
Folkhälsoarbetet i länet
År 2013 fick landstingsdirektören i uppdrag att samordna arbetet med
att arbeta fram en länsgemensam folkhälsopolicy. Landstinget, länets
fem kommuner, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge samt
Blekinge Health Arena ideell förening står bakom policyn.
Fullmäktige i Karlskrona antog policyn 2014-12-10.
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§ 38 forts
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Policyn ska ligga till grund för regionala och lokala handlingsplaner.
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för Karlskrona påbörjas
efter årsskiftet 2014/15.
Folkhälsorådet i Karlskrona
Sedan 1 januari 2013 ligger ansvaret för folkhälsoarbetet under
kommunstyrelsen.
Karlskrona har under flera år haft ett Folkhälsoråd bestående av
politiker från kommunen och landstinget. I Folkhälsorådet finns
också, från år 2013, kommunens folkhälsostrateg, en
folkhälsostrateg från landstinget samt en representant för
hälsocentralerna från landstinget. Nya representanter till
Folkhälsorådet utses för varje mandatperiod. Kommunens
representanter i Folkhälsorådet ska utses av kommunfullmäktige och
landstingets representanter utses av landstingsfullmäktige.
Då folkhälsofrågorna berör de flesta av kommunens verksamheter
finns nu funderingar kring att utöka folkhälsorådet för att få en
bredare ”arena” att diskutera och driva folkhälsoarbetet.
Budget 2015 samt ramar för 2016-2017
I direktiven framgår att en Karlskronakommission ska arbeta fram en
långsiktig strategi för en bättre jämlik social omsorg i vår kommun.
Slutsats
Vi är i ett uppbyggnadsskede med att få den sociala hållbarheten
som en naturlig del eller perspektiv i vår kommunala verksamhet.
Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska vara med i BTH:s
forskningsprojekt Hållbar kommunutveckling. Vi ser fram emot ett
fördjupat samarbete med BTH i forskningsprojektet som
förhoppningsvis kan resultera i en god struktur och vägledning i vårt
arbete kring hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet.
De erfarenheter och arbeten som gjorts, och görs, i andra regioner
kan vara inspiration och till stor hjälp i vårt arbete med ett socialt
hållbart Karlskrona. Även Folkhälsomyndigheten och SKLs
Mötesplats social hållbarhet kan vara till stor nytta för oss. Vi är inne i
en process kring en ny organisation och förhoppningsvis ges
möjlighet till förnyade arbetssätt och förstärkning kring den sociala
hållbarheten. Förändringen av folkhälsorådet och
Karlskronakommissionens arbete blir en betydelsefull del i arbetet
med social hållbarhet.
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§ 38 forts
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 47, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna
folkhälsorådets arbete med Karlskronakommissionens uppdrag.
Björn Nurhadi (SD) och Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Yvonne Sandberg Fries (MP), Patrik Hansson (S), Eva Strömqvist
(S), Christopher Larsson (SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

19 mars 2015

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 19
mars 2015
§ 39 Karlskronas idrottspris 2014.
§ 40 Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan Lyckeby och
Kättilsmåla.
§ 41 Svar på medborgarförslag om att starta återkommande kampanjer för att få fler
att välja att färdas via cykel.
§ 42 Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen ”inga löjliga bilresor”.
§ 43 Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled ”skepp & hoj” som
förbinder skärgårdens stora öar.
§ 44 Svar på medborgarförslag om fler gatupratare/anslagstavlor.
§ 45 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 46 Kommunala val
§ 47 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 48 Kompletterings taxeförslag för del av drift- och servicenämndens verksamhet.
§ 49 Finansrapport december 2014.
§ 50 Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i Rödeby.
___
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19 mars 2015

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 19 mars 2015 kl 13.00-15.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Patrik Hansson (S) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M) kl 14.55-15.15 §§ 47-50
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.10-15.15 §§ 43-50
Paul Cederholm (SD)
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Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Björn Fries (V) kl 13.00-14.20 §§ 39-44
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Sattar Zad (S)
Ida Henriksson (S)
Anna Strömqvist (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-13.45 §§ 39-40
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-14.55 §§ 39-46
Bengt Fröberg (M)
Gerd Sjögren (M)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD) kl 13.00-14.10 §§ 39-42
Mikael Augustsson (FP)
Britt-marie Havby (C) kl 13.00-13.45 §§ 39-40
Fredrik Karlsson (C)
Ulf Hansson (V)
Håkan Eriksson (S) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Britt-marie Havby (C) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Göran Eklund (SD) kl 14.10-15.15 §§ 43-50
Birgitta Gamelius (M) kl 14.55-15.15 §§ 47-50
Anders Persson (S)
Liten Löfgren (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Susanne Cederholm (SD)
Pernilla Persson (C)
Gunilla Ekelöf (FP)
Tommy Andersson (MP)
Maiellen Stensmark (MP)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
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Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
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§ 39
Karlskrona idrottspris 2014.
Nadiya Volynska får Karlskrona kommuns idrottspris 2014 för bästa
idrottsprestation som orienterare.
Motivering:
2014 var året då Nadiya slog igenom som en av världens bästa
sprintlöpare i orientering. Silver på SM, silver på EM (endast 2
sekunder från guld) och en 4:e plats på VM (endast 0,7 sekunder
från brons).
2014 blev Nadiya 5:a på både Silva League och O-ringen. 6:a på EM
Medeldistans, 7:a på SM långdistans och 7:a totalt i Världscupen.
___

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2012.370.312

§ 40
Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan
Lyckeby och Kättilsmåla.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 oktober 2014, § 141, av Maria Andersson.
Förslaget är att anordna en cykelväg mellan Lyckeby och
Kättilsmåla
Tekniska nämnden har den 16 december, § 137, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att en cykelväg mellan Västra
Gärdesvägen i Lyckeby och Biskopsberg i Kättilsmåla innebär en
total sträcka på ca 5,5 km. På huvuddelen av sträckan finns en
befintlig skogsväg som efter förbättringar skulle kunna användas för
cykling. Det saknas dock en sträcka på ca 500 meter. På denna
sträcka kommer det i samband med ledningsarbetet anläggas en
skogsväg för drift och underhåll. Denna skogsväg skulle kunna
användas som cykelväg.
Av planerad dragning kommer sista sträckan av
ledningsförläggningen inte att gå längs skogsvägen utan över privat
tomtmark. Den sista biten blir därför ingen väg och cyklister kommer
därför att hänvisas till befintlig skogsväg längre väster ut.
När VA:s arbeten är slutförda kommer det att finnas möjlighet att
cykla på sträckan Biskopsberg till Västra Gärdesvägen i Lyckeby
utan att använda länsväg 725. Vägen kommer att ha mycket
varierande standard: 2,5 km längs Mölletorpsvägen är asfalterad,
belyst och 50-väg, den övriga befintliga vägen är en 2,5 km lång
grus- och skogsväg med grus, gropar och utan belysning. Den nya
biten på 500 m kommer att bli en skogsväg och markägaren vill sätta
upp bommar för att förhindra att bilister dumpar avfall i skogen.
För att göra sträckan till en mer attraktiv väg att cykla på behöver en
standardhöjning göras på en stor del av sträckan.
Bedömd kostnad för standardhöjning för sträckan A-C inklusive
belysning: 2 560 000+1 515 000=4 075 000 kr
Bedömd kostnad för att bygga om B-C till gång- och cykelväg samt
tillåtenför skogstransporter: 800 000 kr.
forts

19 mars 2015
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§ 40 forts
Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan
Lyckeby och Kättilsmåla.
Tekniska förvaltningen bedömer att den föreslagna sträckningen inte
har potential att användas som daglig cykelväg och anser att det inte
är motiverat att genomföra någon standardhöjning av sträckan.
Anledningarna är flera:
- Avståndet mellan målpunkterna är för långt. Det finns inga naturliga
målpunkter på kortare distanser. Den största potentialen för att få
fler att börja vardagscykla är distanser under 5 km. Avståndet
mellan Biskopsberg och exempelvis Lyckeby är runt 8 km.
- Anslutningen vid Biskopsberg är den befintliga vägen. En väg som
är ogen med både stigningar och kurvor, vilket medför att det är
mycket troligt att de som är intresserade av cykelpendling och vill få
upp högre hastigheter ser mer fördelar med att använda befintlig
väg 725 som är både gen, plan och rät.
- Ca tre kilometer av den aktuella sträckan går genom obebodda
skogsmarker. Även om belysning skulle sättas upp är sannolikheten
stor att vägen uppfattas som mörk och otrygg under stora delar av
året.
- Underlaget betyder mycket för cyklisten och det är svårt och trögt
att cykla på grus under längre sträckor. Grus som underlag medför
också större risk för singelolyckor.
- Om pengar inte avsätts för att asfaltera underlaget, belysa sträckan
och underhålla den vintertid, kommer vägen att främst attrahera
terrängcyklister, en grupp som ändå kommer att hitta och använda
vägen i nuvarande skick.
Den i medborgarförslaget föreslagna cykelvägen inom Karlskrona
kommun berör allmän väg med staten (Trafikverket) som huvudman.
Trafikverket är positivt till förslaget att göra en standardhöjning av
sträckan men är inte intresserade av att bära kostnaderna för
genomförandet eller ta driftsansvaret för vägen under överskådlig
framtid.
Prioritering och fördelning av medel till väginvesteringar på statliga
vägar fastställs av Region Blekinge i den regionala transportplanen.
Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin
prioritering i samband med nästa planeringsomgång av den
regionala transportplanen prövar detta objekt mot andra angelägna
objekt inom kommunen.
Maria Andersson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
74, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

19 mars 2015
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§ 40 forts
Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan
Lyckeby och Kättilsmåla.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP), Jörgen Johansson (C) och Bengt Fröberg (M)
yttrar sig.
Peter Johansson (S), Tommy Olsson (KD), Jan-Olof Peterson (FP)
yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att
räkna ut en enklare lösning på en väg för cykel vår, sommar och höst
och att den ingår i cykelstrategin
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras och finner att kkommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras i dag.
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
____

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2014.250.810

§ 41
Svar på medborgarförslag om att starta återkommande
kampanjer för att få fler att välja att färdas via att cykla.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att starta återkommande kampanjer för att få fler att
välja att färdas via att cykla.
Tekniska nämnden har den 16 december, § 134, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att förslaget ligger helt i linje med
Cykelstrategi 2030 som antogs av kommunfullmäktige den 22 maj
2014 § 89. I Cykelstrategi 2030 beskrivs fyra olika åtgärdsinriktningar
som krävs för att öka andelen cyklister i Karlskrona kommun. En av
inriktningarna är kommunikations- och marknadsföringsinsatser
genom bland annat s.k. mobility management - beteendepåverkan
inom transportområdet. Under sommaren 2014 har tekniska
förvaltningen drivit kampanjen ”Inga löjliga bilresor” i mindre skala.
Kampanjen strävade efter att få folk att reflektera över sina resval.
Tekniska förvaltningen anser att återkommande kampanjer för att få
fler att välja cykeln som färdmedel är betydelsefulla och en viktig
pusselbit för att göra Karlskrona kommun till en bättre kommun att
leva i. I tekniska förvaltningens föreslagna budget för 2015 finns
budgetmedel medtagna för ett fortsatt genomförande av liknande
kampanjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
77, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelses förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Sofia Bothorps bifallsyrkande till
medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2014.367.519

§ 42
Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen ”inga löjliga
bilresor”.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att utöka kampanjen ”Inga löjliga bilresor”.
Tekniska nämnden har den 16 december, § 136, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att tekniska förvaltningen anser att
återkommande kampanjer för att få fler att välja cykeln som
färdmedel är betydelsefulla och en viktig pusselbit för att göra
Karlskrona kommun till en bättre kommun att leva i. I tekniska
förvaltningens föreslagna budget för 2015 finns budgetmedel
medtagna för ett fortsatt genomförande av liknande kampanjer.
Möjlighet för samverkan med externa parter tas vid behov.
Exempelvis kontaktades både Landstinget Blekinge och
Blekingetrafiken inför kampanjen 2014.
Tekniska förvaltningen har dock ringa möjligheter att påverka Region
Blekinges budget eller prioriteringar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
75, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP), Jan Lennartsson (M) och Jan-Olof Petersson
(FP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelses förslag.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Ann-Louise Trulssons avslagsyrkande till medborgarförslaget och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2014.255.312

§ 43
Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled
”Skepp & hoj” som förbinder skärgårdens stora öar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att möjliggöra en ny cykelled som förbinder skärgårdens
stora öar i kombination med båtluffning
Tekniska nämnden har den 16 december, § 135, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att i ”Fördjupning av översiktsplan
för skärgården”, antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014 §
117, föreslås en successiv utbyggnad av en båtpendel mellan Sturkö
- Sanda, Trossö och Verkö.
I takt med att nya skärgårdssamhällen i Bredavik på Sturkö och
Herrgårdsviken på Tjurkö växer fram, kan båtpendeln trafikera även
dem. Hasslö kan kollektivtrafikförsörjas med båtpendel om det finns
underlag.
I ovanstående förslag på utbyggnad kan cykelturism marknadsföras
genom att visa på möjligheten att ta båt mellan Trossö och Sturkö för
att sedan cykla tillbaka till Trossö.
För att på ett säkert sätt kunna cykla från Sturkö till Trossö krävs en
utbyggnad av cykelnätet. I nuläget saknas cykelväg mellan Sturkö
och Trummenäs. Trafikverket är väghållare för den aktuella sträckan
och är medvetna om behovet. Etapperna Senoren - Sturkö och
Trummenäs - Säby finns med i deras planer som utbyggnadsförslag
till någon gång efter år 2021.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelses förslag.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget. Forts
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§ 43 forts
Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled
”Skepp & hoj” som förbinder skärgårdens stora öar.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tommy Olssons bifallsyrkande till
medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Tommy
Olssons bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 55 ja-röster och 11 nej-röster, 7 avstår och
2 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Tommy Olsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS. 2014.104.109

§ 44
Svar på medborgarförslag om fler gatupratare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 20 mars 2014, § 51, av Rasmus Degerskär.
Förslaget är att upprätta fler gatupratare/ anslagstavlor att öka
informationsmöjligheter för evenemang samt minska olaglig
affischering.
Tekniska nämnden har den 16 december, § 138, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att tekniska förvaltningen vill med
anledning av ovanstående framföra följande synpunkter. Utveckling i
Karlskrona AB har under 2014 införskaffat stora gatupratare, som
förslagsställaren efterfrågar, och dessa är utplacerade på strategiska
platser i staden och annonserar kommande evenemang etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
78, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

19 mars 2015
Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten
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KS.2015.5.102

§ 45
Avsägelser av kommunala uppdrag
Frans Si Wang (KD) har i en skrivelse daterad 1 mars 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
Rifad Rahman (MP) har i en skrivelse daterad 12 mars 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kunskapsnämnden.
Eva- Marie Malmgren (S) har i en skrivelse daterad 12 mars 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Camilla Brunsberg (M) har i en skrivelse daterad 19 mars 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i Blekinge Health Arena.
Liten Löfgren har i en skrivelse daterad 19 mars 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

19 mars 2015

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 46
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Abrahamssons A och Gulins A stiftelse
Ledamot Torbjörn Haraldsson (M)
Björkerydsstiftelsen
Ersättare Thomas Nilsson (M)
Gode män, Tätortsförhållanden
God man Jan Hagberg (M)
Halléns stiftelse, Folke och Elise
Ersättare Marianne Ivarsson (M)
Hultqvist stipendiefond, Ebba
Ersättare Morgan Kullberg (M)
Jeanssons donationsfond, John
Ersättare Eva Ottosson (M)
Kommunstyrelsen
Ersättare Liten Löfgren (S) efter Maja Heller
Ersättare Inger Eriksson (S) efter Eva-Marie Malmgren
Kruthusen företagsfastigheter AB
Ersättare Stefan Steenhoff (S)
Kultur och fritidsnämnden
1:e vice ordförande Gunilla Gustavsson (C) efter Ulf Lundh
Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Claes-Urban Persson (S)
Kommunalförbundet Sydarkivera AB
Ersättare Ulf Danielsson (M)
Forts
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§ 46 forts
Kommunala val
Kunskapsnämnden
Ersättare Frode Jadbrant (MP) efter Rifad Rahman
Lundeska och Danielssonska kassorna
Ledamot Stig Sjöberg för Hans Söderström
Ledamot Sven-Erik Löfgren
Ersättare Ulrika Bard Andersson för Sven-Erik Löfgren
Thunells stiftelse
Ledamot Eva Ottosson (M)
Ersättare Anna Stridsjö (M)
Kommunsamverkan Cura individutveckling
Revisor Ulf Danielsson (M)
Blekinge Health Arena
Ersättare Velia Ekström (M) efter Camilla Brunsberg.
____
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Akterna
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KS.2015.162.103
KS.2015.163.103
KS.2015.164.539
KS.2015.165.312
KS.2015.166.299
KS.2015.167.533
KS.2015.169.210
KS.2015.170.106
KS.2015.172.312
KS.2015.173.209
KS.2015.174.312
KS.2015.176.288
KS.2015.178.820
KS.2015.179.800
KS.2015.180.800
KS.2015.181.810
KS.2015.182.009
KS.2015.183.870
KS.2015.185.533
KS.2015.188.807
KS.2015.195.312
KS.2015.196.700
KS.2015.197.005
KS.2015.202.170
KS.2015.203.170
KS.2015.204.333
KS.2015.205.821
KS.2015.206.106
KS.2015.207.312
KS.2015.208.841
KS.2015.209.512
KS.2015.210.003
KS.2015.211.312
KS.2015.212.622
KS.2015.213.180
§ 47
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att ordna en digital informationstavla för
skärgårdstrafikens fartyg, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att anordna en mer värdig och trevlig
mottagningsmiljö vid kajen, då turister från kryssningsfartygen
anländer för att besöka vår stad, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att sommartid anordna Ubåts-turen. En båttur
från Fisktorget till Gåsefjärden där U-137 grundstötte, av Roland
Thörnqvist.
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§ 47 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid tex vägarbeten, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna fler offentliga toaletter i tilltalande
arkitektonisk utformning och stil, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag angående väderskydd på turbåten Spättan, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag angående beslut om att planlägga Hattholmen.kv.
muddret som basstation för Kustbevakningen, Sjöräddningen, Lots
och Räddningskårens havs- och vattenverksamhet, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag angående att Karlskrona kommun tar initiativet att
få igång tidkulan på inventariekammaren nr. 1, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets nordöstra
del till Björkholmskajens gång- och cykelbana i västlig riktning, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra
en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen Stadsliv
Karlskrona 2004, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
iordningställa cykelväg från Elverket, simhallen längs med Kungsplan
och Norra Kungsgatan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta
fram en renoveringsplan för Karlskrona varmbadhus, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
Rosenholmsvarvet ska bli permanent område för båtfriluftslivet med
tex. småbåtsvarv m.m, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att flytta
verksamheterna i Östersjöhallen respektive Idrottshallen till det s.k.
Arenaområdet i Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
marknadsföra och stödja de lokala loppmarknaderna, av Roland
Thörnqvist.
Forts

19 mars 2015
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§ 47 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta
fram teman med guidade cykelturer för turister, besökare m.fl.
Teman som är riktade till kultur- och naturmiljöer, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
presenterna enbart innehållet i de medborgarförslag som skickas in
till kommunen på kommunens webbplats, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att sätta
igång projekt linjeskeppet Carlskrona, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
båtförbindelse till Arena Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att få
med de stora aktörerna som sponsorer till arenaområdet i
Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att så fort
väder och temperatur tillåter, målar fram markeringar, av Roland
Thörnqvist.
Motion om suicidprevention, av Sofia Bothorp (MP).
Motion om att starta upp Blocket för de kommunala verksamheterna,
av Sofia Bothorp (MP).
Medborgarförslag att göra konsekvensbeskrivning av flytt av
brandstationen, räddningskåren, Pottholmen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att utreda flytt av brandstation från Trossö till
Oskarsvärn avseende längre körväg samt begränsade infartsvägar,
av Mats Ling.
Medborgarförslag om fontänen i Borgmästarfjärden, av Ann-Christin
Svensson.
Medborgarförslag om att bygga en ny ishall på Rosenholm, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om ny paroll för Karlskrona, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om julmarknad på Stumholmen, av Agneta
Ohlsson.
Forts

19 mars 2015
§ 47 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag att fortsätta prioritera, driva och förbättra den
lokala cykelutvecklingen, av Roland Thörnqvist.
Motion om alkolås på kommunens fordon, av Christopher Larsson
(SD).
Motion om lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri, av
Christopher Larsson (SD).
Motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs Sandhamnsvägen,
av Lotta Antman (SD).
Motion att all frukt till förskolor och skolorna ska vara ekologisk, av
Björn T Nurhadi (SD).
Motion om åtgärder som kommunen vidtar för att skydda
kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering som därpå
följande terrorhot, av Christopher Larsson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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19 mars 2015
Drift- och servicenämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2014.471.041

§ 48
Kompletterande taxeförslag för del av drift- och
servicenämndens verksamhet 2015.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den27 januari 2015
§ 11 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa taxor för
delar av nämndens verksamhet 2015.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att en
avgiftshöjning för 2015 med 2,5 % är realistisk med anledning av
förväntad löne- och prisökning.
Vissa taxor tillämpas sällan och genererar relativt små intäkter och
det är praktiskt att höja dessa taxor med längre tidsintervall.
Beloppsavrundningar tillämpas. Taxeförslagen har utarbetats i
samarbete med tekniska förvaltningens verksamhetsansvariga
Taxor i förslaget som till största delen vänder sig till företagskunder
är redovisade exklusive moms och taxor som till största delen vänder
sig till privatpersoner redovisas inklusive moms. Detta anges i varje
taxeavsnitt.
Upplåtelseavgift, kap 14
Ny taxa för reklampelare uppdelad på bildväxlare och storbildsskärm.
Bildväxlare kan endast skifta mellan tre olika reklamer till skillnad från
storbildsskärm som kan förmedla betydligt fler reklambudskap.
Taxan är baserad på bildyta.
Båtuppläggning på anvisad mark utgår och ersätts av 19.7 Ej
kommunal båtplats på kommunens mark och vatten per båtplats
400 kr.
Båtplatsavgifter, kap 19
Uppläggningsavgiften inklusive el och/eller vatten har
marknadsanpassats efter många års kostnadsökning för el och
vatten. Miljöavgift är tillkommande taxa för att täcka
saneringskostnader på uppläggningsplatserna.
Parkeringsavgifter, kap 20
Avgiftsbefrielse för miljöbilar utgår, i övrigt är parkeringsavgifterna
oförändrade.
Forts

19 mars 2015
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§ 48 forts
Kompletterande taxeförslag för del av drift- och
servicenämndens verksamheter 2015.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
81, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag.
Yrkande
Lars-Göran Forss (M) yrkar att under punkt 19:11, rubrik;
uppläggningsavgift per kvadratmeter på kommunal mark helår,
momsfritt, sista punkten; miljöavgift ändras till miljöavgift/enhet/båt 20
kr.
Peter Johansson (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Lars-Görans Forss
ändringsyrkande på punkt 19:11 och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag, samt
2. att under punkt 19:11, rubrik; uppläggningsavgift per kvadratmeter
på kommunal mark helår, momsfritt, sista punkten; miljöavgift ändras
till miljöavgift/enhet/båt 20 kr.
____

19 mars 2015
Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

24

KS.2011.127.045

§ 49
Finansrapport december 2014.
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska
lämna en rapport med en beskrivning av finansverksamheten och
riskhanteringen i den samlade verksamheten.
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning,
derivattransaktioner, likviditetshantering och finansiella placeringar
samordnas. Samordning sker genom, den inom
kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken.
Målsättningar för finansverksamheten inom den samlade
verksamheten är att;
- Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
- Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto
- Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster
Upprättad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för
planering och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över
hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
72, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansrapport december 2014
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

19 mars 2015
Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2014.251.311

§ 50
Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i
Rödeby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2013, §
85, av Stefan Lundin (FP). Förslaget är att man ska anlägga en
anslutningsväg till Åvallen i Rödeby.
Tekniska nämnden har den 28 oktober 2014 § 107, lämnat yttrande
och förslag till beslut. Nämnden skriver att motionären menar att
trafiken på denna tidvis är intensiv och att risken för olyckor är stor.
Hundratals ungdomar tar sig till Åvallen till fots eller på cykel varför
olycksrisken bedöms som stor.
Motionären menar att, för att på ett smidigt sätt lotsa trafiken till
Åvallen, att en ny tillfartsväg anläggs söder om den nuvarande
bebyggelsegruppen vid Idrottsstigen.
En väg i det av motionären föreslagna läget blir ungefär 500 meter
lång. Det bedöms att en sådan med en bredd av 6 meter skulle kosta
5000 kronor per löpmeter. Detta skulle innebära en kostnad på
omkring 2 500 000 kronor. Mestadelen av marken ägs av Karlskrona
kommun varför ingen kostnad för markinlösen bedöms tillkomma.
Eftersom en ny tillfartsväg enbart skulle betjäna ett enskilt intresse
ser tekniska förvaltningen ingen möjlighet att stå för
investeringskostnaden.
Innan en investering i denna storleksordning genomförs är det också
viktigt att arbeta enligt Trafikverkets s.k. fyrstegsprincip. I denna ska
de första stegen, innan nyinvestering, användas till att genomföra
åtgärder som minskar trafiken. Med grund i detta föreslår därför
tekniska förvaltningen att idrottsföreningarna som använder Åvallen
tar fram åtgärdsplaner som syftar till att minska behovet av biltrafik till
anläggningen. Tekniska förvaltningen bistår gärna med kunskap
inom
ämnesområdet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
73, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
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§ 49 forts
Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i
Rödeby.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons och Björn Gustavssons bifallsyrkande till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda
Christopher Larssons och Björn Gustavssons förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 54 ja-röster och 16 nej-röster och 5
frånvarande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
___

23 april 2015
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
april 2015
§ 51 Muntlig frågestund
§ 52 Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande kartering över
lämpliga byggnader och platser för solenergi.
§ 53 Svar på medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsavgifter ska gå till att rädda intäkter Marinens musikkår.
§ 54 Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna i Karlskrona.
§ 55 Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser närheten av
centralstationen i Karlskrona.
§ 56 Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan delen för gående o
cyklande på gc-vägen längs Torhamnsvägen i Jämjö.
§ 57 Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser vid Villavägen i
Jämjö.
§ 58 Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen vid övergången
busshållplatsen i Öljersjö.
§ 59 Svar på medborgarförslag anlägga en gång och cykelväg Trummenäs och
Ramdala.
§ 60 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 61 Kommunala val
§ 62 Anmälningsärende
§ 63 inkomna motioner och medborgarförslag
§ 64 Inkomna interpellationer
§ 65 Svar på interpellation om navigatorcentrum och framtiden.
§ 66 Frågor
§ 67 Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar från
kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.
§ 68 Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna handlingar från
kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
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§ 69 Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar från
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.
§ 70 Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna handlingar från
Utveckling i Karlskrona.
§ 71 Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern, Stiftelsen Hemmet.
§ 72 Översyn av bidragsnormer.
§ 73 Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
§ 74 Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner.
§ 75 Ändring ägardirektiv- införande av mål enligt kommunfullmäktiges beslut.
§ 76 Utökat uppdrag för Affärsverken avseende Stadsnät.
§ 77 Utökad låneram för Affärsverken.
§ 78 Allmän debatt om förhållandena på socialförvaltningen.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 april 2015 kl 13.00-17.00

Beslutande

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

Ledamöter

Rikard Jönsson (S) jäv §§ 71
Maria Persson (C) §§ 71
Maria Persson (C) §§ 51-70, 72-78
Peter Glimvall (M) jäv §§ 71
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 13.00-16.40 §§ 51-77, del
av §§ 78
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.00- 15.05 §§ 51-77
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-15.55 §§ 51-77, del av §§ 78
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Shahram Behrouz (S) kl 13.40-15.40 §§ 59-77, del av
§§ 78
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M) jäv §§ 76-77
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M) kl 15.05-17.00 §§ 78
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
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Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD) jäv §§ 71
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S) kl 13.00-13.40 §§ 51-58
Sattar Zad (S)
Stefan Andersson (S)
Tajma Sisic (M) kl 13.00-16.55 §§ 51-77, del av §§ 78
Lotta Holgersson (S)
Anders Persson (S)
Pia Eklund (S)
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.35 §§ 51-77, del av
§§ 78
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-15.05 §§ 51-77
Bengt Fröberg (M) kl 13.00- 15.05 §§ 51-77
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-15.55 §§ 51-77, del av §§
78
Britt-Marie Havby (C)
Maiellen Stensmark (MP)
Ulf Hansson (V)
Marianne Nordin (M) §§ 71, 76-78
Kerstin Ekberg- Söderbom (S) kl 15.05-17.00 §§ 78
Liten Löfgren (S) §§ 71
Ida Henriksson (S)
Liten Löfgren (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S) kl 13.00- 15.05 §§ 5177
Anna Strömqvist (S)
Marcus Degerskär (S)
Claes-Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
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Tommy Andersson (MP)
Håkan Eriksson (S) kl 13.40-17.00 §§ 59-78
Bengt Fröberg (M) kl 15.05-17.00 §§ 78
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Thomas Karlsson (S) och Sophia Ahlin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Tisdagen den 5 maj 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 51-78
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson §§ 51-70, 72-78

Ordförande

…………………………………
Maria Persson §§ 71

Justeringsledamot …………………………………………………….
Thomas Karlsson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Sophia Ahlin (M)

5

23 april 2015

6

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 5 maj 2015 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 51
Muntlig frågestund.
Maiellen Stensmark (MP) ställer en fråga till Magnus Larsson (C)
om han tagit initiativ att sprida information om utbildningen att
förebygga självmord.
Magnus Larsson (C) svarar.
____
Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ordförande i
kunskapsnämnden Chatarina Holmberg (S) varför man inte prioritera
frågan om integration och att årskurs 7-9 ska läggas ner på
Sunnadahl.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
____
Carl-Göran Svensson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson (S) om att ta initiativ att KarlskronaHem
säljer av sitt bestånd så stora investeringar i Kulturhus och Arenor
kan göras.
Patrik Hansson (S) svarar.
_____
Björn Nurhadi (SD) ställer en fråga till Magnus Larsson (C) om
miljöfrågorna är lågt prioriterade hos centerpartiet.
Magnus Larsson (C) svarar.
________

23 april 2015

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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KS.2014.493.249

§ 52
Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande
kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att göra en kommunövergripande kartering över
byggnader och platser för solenergi.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 februari 2015, §
33, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
kartläggningen är tänkt att visa vilka hustak som är lämpliga utifrån
väderstreck och andra kriterier samt platser och miljöer som kan vara
aktuella utan att komma i konflikt med andra samhällsintressen.
Solenergi har en stark utvecklingspotential i Karlskrona och det finns
ett ökat intresse för solenergianläggningar. Förslaget om en kartering
är intressant och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
tidigare tittat på möjligheterna att göra en sådan kartering. På grund
av resursbrist var det inte möjligt att genomföra arbetet. Med hänsyn
till rådande resurssituation bedöms det inte heller möjligt att
genomföra en kartläggning under år 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
112, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Björn Gustavsson bifallsyrkande
till medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Björn
Gustavssons bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej. Forts
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§ 52 forts
Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande
kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi.
Fullmäktige beslutar med 57 ja-röster och 7 nej-röster, 10 avstår och
1 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll
1.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
____

23 april 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2014.273.106

§ 53
Medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsplatser ska gå till att rädda Marinens musikkår.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 juni 2014, § 110, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att använda intäkterna från kommunens
parkeringsavgifter till att rädda Marinens musikkår och därigenom ta
initiativ och visa vägen för fler som ekonomiskt vill bidra till att bevara
musikkåren.
Drift- och servicenämnden har den 27 januari 2015, § 17, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sommaren 2012
införde Karlskrona kommun avgiftsbelagd parkering i hela centrala
Karlskrona, på Trossö. Ärendet beslutades på
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 (§179).
I beslutet bestämdes att samtliga parkeringsintäkter stannar inom
tekniska nämndens verksamhetsområde gata, trafik och park och
öronmärks till underhåll och skötsel samt förnyelse och utveckling av
stadsmiljön. Tanken med kommunfullmäktiges beslut är bland annat
att komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och
parksidan samt även användas till förnyelse av stadsmiljön. Om
Karlskrona kommun i enlighet med förslaget skulle avsätta intäkterna
till Marinens musikkår krävs ytterligare kommunala anslag för att inte
underhållet av kommunala gator och vägar ska riskera att på nytt bli
eftersatt. Det skulle också krävas kommunala anslag för förnyelse av
stadsmiljön.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
113, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Drift och servicenämnden
Akten
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KS. 2014.381.311

§ 54
Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna
i Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Ida Colvin.
Förslaget är att införa förbud mot cykling på den del av
Ronnebygatan som är gågata i Karlskrona.
.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 18 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
Ronnebygatan mellan Landbrogatan och Norra Smedjegatan är
reglerad som gågata. På en gågata får generellt sett cyklister färdas i
gångfart och med väjningsplikt mot gående. Denna möjlighet kan
skrivas bort genom lokal trafikföreskrift vilket på Ronnebygatan gjorts
för motorfordonstrafik, vilken enbart får färdas på gågatan mellan
kl. 05.00 - 11.00.
De senaste tio åren har 25 trafikanter skadats på gågatan. Samtliga
av dessa har skadats i fall- och singelolyckor, det vill säga utan
inblandning av annat fordon. Totalt har 13 fotgängare skadats lindrigt
och 9 måttligt i singelolyckor. Tre cyklister har skadats lindrigt i
singelolyckor.
Ett förbud mot cykeltrafik på gågatan skulle innebära stora
olägenheter för cyklister, då det saknas riktigt bra alternativa vägar
för denna trafik i öst- västlig riktning. Under förutsättning att
cykeltrafiken sker i gångfart och att de gående ges företräde utgör
detta heller inget problem. Att så är fallet i Karlskrona visar även
olycksstatistiken där ingen kollisionsolycka mellan gående eller
cyklister rapporterats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
114, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Drift och servicenämnden
Akten
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KS. 2014.381.311

§ 55
Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i
närheten av centralstationen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Elin Johansson.
Förslaget är att fler bilparkeringsplatser anläggs vid centralstationen i
Karlskrona då många resande inte får plats på nuvarande
parkeringsytor.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 19 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det
geografiskt närliggande projektet Pottholmen kommer det att
anläggas ett parkeringshus precis väster om Blekingegatan. Ett av
syftena med detta är att vara ett alternativ för de som pendlar med
buss eller tåg. För angöringstrafik i samband med tågavgångar,
planeras angöringsplatser att anläggas i anslutning till
centralstationens östra entré.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
115, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift och servicenämnden
Trafikverket
Akten
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KS. 2014.339.312

§ 56
Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan
delen för gående och delen för cyklande på gc- vägen längs
Torhamnsvägen i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Simon Svedklint.
Förslaget är att måla en skiljelinje mellan delarna för gående och
cyklande på gång- och cykelvägen längs Torhamnsvägen i Jämjö.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 20 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att gångoch cykelvägen längs Torhamnsvägen är ett ansvar för Trafikverket
varför frågan överlämnas till dem för handläggning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
116, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget skall anses vara besvarat
2. att till Trafikverket framföra en rekommendation om att
medborgarförslaget är en bra idé.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Drift och servicenämnden
Akten

14

KS. 2014.358.315

§ 57
Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser
invid Villavägen i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Sabina Nordahl.
Förslaget är att fler parkeringsplatser ska anläggas vid Villavägen i
Jämjö då parkerade bilar tar upp båda sidorna av vägen, vilket gör
den trång och upplevs farlig att färdas på.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 21 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
fastigheterna i anslutning till Villavägen ägs av ett privat
bostadsföretag i Karlskrona. Det är ett ansvar för denne att tillgodose
parkeringsbehovet för de boende.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
117, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt
2. att i svaret informera om att det är enskild väghållare (vägförening)
i Jämjö samhälle som sökanden kan vända sig till.
____
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Drift och servicenämnden
Trafikverket
Akten
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KS. 2014.358.315

§ 58
Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen
vid övergången vid busshållplatsen i Öljersjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Julia Williamsson.
Förslaget är att bygga en refug vid busshållplatsen i Öljersjö,
eftersom denna upplevs som väldigt farlig och riskfylld. Med en refug
skulle riskerna minska betydligt.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 22 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att E22 är
ett ansvar för Trafikverket varför frågan överlämnas till dem för
handläggning.
Julia Williamsson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
118, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar att till Trafikverket framföra
rekommendationen om att medborgarförslaget är en god idé.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Gunilla Ekelöfs
tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt
2. att till Trafikverket framföra rekommendationen om att
medborgarförslaget är en god idé.
____

23 april 2015

Drift och servicenämnden
Akten
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KS. 2014.478.312

§ 59
Svar på medborgarförslag om att anlägga en gång- och
cykelväg mellan Trummenäs och Ramdala.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 23 oktober 2014, § 187, av Inger Nilsson.
Förslaget är att anlägga en gång- och cykelväg mellan Trummenäs
och Ramdala. Vägen är starkt trafikerad och till stor del av tung trafik
och arbetsfordon. Barn som ska till fritidsaktiviteter, till badplatsen i
Trummenäs, eller besöka vänner, färdas på denna sträcka. Även
skolan skulle kunna utnyttja de områden med natur och
motionsslingor som finns i Säby-Trummenäs om man på ett säkert
sätt kunde låta barnen cykla mellan skolan och detta område, menar
Inger. Fler barn skulle också kunna cykla till skolan, och de barn som
inte har skolskjuts idag skulle få en säkrare skolväg. Cykelvägen är
efterfrågad av barn på fritidshemmet Silvertärnan.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 23 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
Trummenäsvägen är en statlig väg med vägnummer 738. Det är
framförallt ett ansvar för Trafikverket att bygga ut infrastrukturen för
gående och cyklande längs det statliga vägnätet. Karlskrona
kommun och region Blekinge har, tillsammans med Trafikverket, tagit
fram en regional cykelplan där en cykelväg på den aktuella sträckan
är med, och har hög prioritet. När denna kan komma till stånd beror
på medelstilldelning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
119, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten
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KS.2015.5.102

§ 60
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kamal osman (S) har i en skrivelse daterad 18 februari 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.
Sara Högelius (V) har i en skrivelse daterad 23 februari 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Ulf Lundh (C) har i en skrivelse daterad 4 mars 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som 1:e vice
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.
Henrik Ljunquist (SD) har i en skrivelse daterad 31 mars 2015 avsagt
sig uppdraget som ledamot i Drift- och servicenämnden.
Sven-Otto Ullnér (M) har i en skrivelse daterad 10 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ordförande i kommunrevisionen.
Caroline Skoglöw (V) har i en skrivelse daterad 13 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Jonas Klang (SD) har i en skrivelse daterad 15 april 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Funktionsstödsnämnden.
Peter Di Zazzo (SD) har i en skrivelse daterad 17 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Julia Johansson (C) har i en skrivelse daterad 21 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Elin Håkansson (KD) har i en skrivelse daterad 23 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

23 april 2015

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 61
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Drift- och servicenämnden
Ledamot Helen Olsson (SD) efter Henrik Ljunquist
Ersättare Marga Schijev (SD) efter Helen Olsson
Kommunstyrelsen
Ersättare Lenita Karlsson (S) efter Liten Löfgren
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ombud Patrik Hansson (S)
Visit Blekinge ideell förening
Ombud Maria Persson (C)
Springerska Fonden
Ledamöter:
Chatarina Holmberg (S)
Christer Holmberg (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Lotta Antman (SD)
Ersättare:
Åse Nygren (S)
Susanne Öhrn (S)
Robin Kullberg (FP)
Ola Palmgren (M)
Frode Jadbrant (MP)
Funktionsstödsnämnden
Ledamot Tove Håkansson (SD) efter Jonas Klang
Ersättare Ronnie Nilsson (SD) efter Tove Håkansson
Kommunalförbund Sydarkivera Ab
Revisor Pål Wetterling (M)

18

23 april 2015
Akterna
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KS.2015.159.007
KS.2015.160.007
KS.2014.76.041
KS.2015.151.041

§ 62
Anmälningsärende
a) Granskning av utveckling i Karlskrona AB.
b) Granskning av konsultupphandlingar
c) Funktionstödsnämnden 150312, § 12 Verksamhetsberättelse, för
handikappnämnden.
d) Drift- och servicenämnden 150224 § 29 Internbudget 2015 för
Drift- och servicenämndens verksamheter.
Jan-Olof Petersson (FP), Patrik Hansson (S) OCH Elina Gustafsson
(S) yttrar sig under punkt a.
______
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Akterna
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KS.2015.227.331
KS.2015.228.106
KS.2015.230.210
KS.2015.237.106
KS.2015.238.514
KS.2015.266.822
KS.2015.274.840
KS.2015.275.514
KS.2015.276.210
KS.2015.277.170
KS.2015.278.312
KS.2015.279.822
KS.2015.280.312
KS.2015.281.312
KS.2015.291.210
KS.2015.292.330
KS.2015.293.210
KS.2015.297.849
KS.2015.300.370
KS..2015.313.531
KS.2015.315.310
KS.2015.316.311
KS.2015.319.214
KS.2015.320.210
KS.2015.322.420
KS.2015.323.514
KS.2015.348.103
KS.2015.349.609
§ 63
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen/Saltöbron,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om en guidad båttur som besöker Mjölnarholmen
m.m, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag angående väderskydd på turbåten Spättan, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att skapa renoverings-och underhållsplaner för
bebyggd miljö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tillsammans med
Landstinget Bleking köper Karlskrona centralstation, av Roland
Thörnqvist.
Forts

23 april 2015
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§ 63 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem och
införa P-skiva, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
varmbadhus, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att skapa ett levande aktivt industribesöksmål i
samarbete med Karlskrona Lampfabrik, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att hålla
Stortorget fritt från bilparkering samt göra fler parkeringsplatser för
bussar på Södra Kungsgatan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att informera och visa vilka områden som är
aktuella för förtätning på Trossö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra en utredning om det behövs en
centrumbrandkår, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att genomföra
en kampanj för att få fler att börjar cykla, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslutar att bjuda in
till möte för bilandet av en extern referensgrupp för att öppna
varmbadhusets verksamhet igen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
presenterna och informera om de cykelleder som finns i kommunen,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan byggs om
med nycykelbana som ansluter till planerade cykelbanan mellan
Parkgatan och Ronnebygatan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att i samband med att en ny plan ska tas fram
för Pottholmen även föreslå att lämna plats för företaget Bovieran,
lägenheter. Ett alternativ till boende på Rivieran, av Lennarth
Jonsson..
Medborgarförslag om att plantera fler träd på Oskuld parken
(Chapmansplan) och vid intilliggande KV. Lyktan, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att analysera och kartlägga de utsiktsplatser
som finns från de centrala stadsmiljöerna, av Roland Thörnqvist.

23 april 2015
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§ 63 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
strategiska platser för Karlskrona kommun, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag att i samarbete med Affärsverken m fl ta fram
produktion av solcellsel, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att stadsbussarna trafikerar Mariedal/Backabo
via Hillerödsvägen, av Anders Jacobsson.
Medborgarförslag om Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
Hålliwood där cykelbanor möter trafikkorsningar med
trafikljussignaler, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om namnge
bron mellan gamla infartsleden och Ekorrvägen i samband med
invigningen av den densamma, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
avbryta planläggnigen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen/Saltö
och byta plats till Blåportsområdet istället, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om Karlskrona kommun inför obligatoriska
platsbesök för kommunala beslutsfattare innan besluten ska tas,
framförallt inom Världsarvets utredningsområde, av Roland
Thörnqvist.
Motion om oljeskyddsberedskap, av Billy Åkerström (KD)
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att inom
Trossö styra fordonsparkering till Handelshamnen och Sparregården
vid olika aktiviteter och evenemang, av Roland Thörnqvist.
Motion om lättåtkomlig information till medborgarna, av Björn T
Nurhadi (SD).
Motion om L-ABC, HLR och AKUT-test av Björn T Nurhadi (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______

23 april 2015

Aktern
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KS.2015.290.106

§ 64
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
om navigatorscentrum och framtiden, av ledamot Emina Cejvan
(M).
__________

23 april 2015

Aktern
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KS.2015.290.106

§ 65
Svar på interpellation om navigatorscentrum och framtiden.
Interpellation den 13 april 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) från Emina Cejvan (M).
Patrik Hansson har den 22 april 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Emina Cejvan (M), Patrik Hansson (S) och Jan-Olof
Petersson (FP).
_____

23 april 2015

Kultur- och fritidsnämnden
Handläggare
Akten
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KS.2015.248.004

§ 66
Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården av
handlingar från kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.
Vid årsskiftet upphörde Kulturnämnden och Idrott- och
fritidsnämnden som myndigheter och deras ansvarsområden övertas
av den nya Kultur- och fritidsnämnden. Vården av Kulturnämndens
och Idrott- och fritidsnämndens allmänna handlingar, som inte
överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas av Kultur- och
fritidsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
101, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Kulturnämnden och Idrott- och
fritidsnämnden som inte är överlämnade till kommunarkivet 2015-0401 överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Drift- och servicenämnden
Handläggare
Akten
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KS.2015.249.004

§ 67
Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
Vid årsskiftet upphörde Tekniska nämnden och Serviceförvaltningen
under Kommunstyrelsen som myndigheter och deras
ansvarsområden övertas av den nya Drift- och servicenämnden.
Vården av Tekniska nämndens och Kommunstyrelsens allmänna
handlingar, som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas
av Drift- och servicenämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut
av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
102, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Tekniska nämnden och
Kommunstyrelsen som inte är överlämnade till kommunarkivet 201504-01 överlämnas till Drift- och servicenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Arbetsmarknadsnämnden
Kunskapsnämnden
Akten
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KS.2015.250.004

§ 68
Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.
Vid årsskiftet upphörde Utbildningsnämnden. Komvux under
Utbildningsnämnden och Arbetsmarknadsenheten under
Kommunstyrelsen flyttas till då till den nybildade
Arbetsmarknadsnämnden och deras ansvarsområden övertas av den
nya nämnden. Vården av Utbildningsnämndens och
Kommunstyrelsens allmänna handlingar som berör områden som
förflyttas och som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas
av Arbetsmarknadsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut
av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
103, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Kommunstyrelsen och
Utbildningsnämnden som berör den nybildade
Arbetsmarknadsnämnden och inte är överlämnade till
kommunarkivet 2015-04-01 överlämnas till
Arbetsmarknadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Utveckling i Karlskrona AB
Kommunstyrelsen
Akten
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KS.2015.251.004

§ 69
Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna
handlingar från Utveckling i Karlskrona AB.
Vid årsskiftet flyttades näringslivsenheten från det kommunala
bolaget Utveckling Karlskrona AB och deras ansvarsområde övertas
av Kommunstyrelsen. Vården av Utveckling Karlskrona AB allmänna
handlingar, som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas
av Kommunstyrelsen. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
104, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Utveckling Karlskrona AB som
inte är överlämnade till kommunarkivet 2015-04-01 överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Kunskapsnämnden
Handläggare
Akten
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KS.2015.252.004

§ 70
Kunskapsnämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från barn- och ungdomsnämnden och
Utbildningsnämnden.
Vid årsskiftet 2015 slogs Utbildningsnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden samman och deras ansvarsområde övertas av
Kunskapsnämnden. Vården av Utbildningsnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden allmänna handlingar, som inte överlämnats till
kommunarkivet, bör då övertas av Kunskapsnämnden. Enligt
arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
122, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Utbildningsnämnden och Barnoch ungdomsnämnden som inte är överlämnade till kommunarkivet
2015-04-01överlämnas till Kunskapsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift- och servicenämnden
Ekonomienheten
Akten

30

KS.2015.75.282

§ 71
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern,
Stiftelsen Hemmet.
Ann-Louise Trulsson (KD), Rikard Jönsson (S) och Peter Glimvall
(M) anmäler jäv.
Drift- och servicenämnden beslöt vid sammanträde den27 januari
2015 att hemställa hos kommunfullmäktige om tillstånd att teckna 10årigt hyresavtal med Stiftelsen Hemmet avseende
omvårdnadsboendet Pantern.
Äldreförvaltningen hyr sedan den 1 januari 2005 lokaler för
omvårdnadsboendet Pantern på Pantarholmen av Stiftelsen
Hemmet. I samband med kontraktstecknandet 2005 genomförde
Stiftelsen Hemmet en större ombyggnad på 15 mnkr för att anpassa
lokalerna för hyresgästens (äldreförvaltningen) verksamhet. I
hyreskontraktet skrevs in att om hyresgästen (kommunen) lämnar
förhyrningen före den 31 december 2034, d.v.s. tidigare än 30 år
efter det ursprungliga kontraktstecknandet, så blir man skyldig att
lösa ut kvarvarande oavskrivet restvärde av investeringen på 15
mnkr. När kontraktet nu vid årsskiftet löpt i tio år så återstår 12,2
mnkr av investeringen att skriva av då hyrestillägget
annuitetsberäknas.
Under hösten 2014 har fastighetsavdelningen förhandlat med
fastighetsägaren för förändring av hyresvillkoren och i december var
vi och hyresvärden överens om de nya villkoren för ett nytecknande
av avtal.
När det gäller möjligheterna till andrahandsuthyrning av delar av
lokalerna så har fastighetsavdelningen haft långt gångna
förhandlingar med en extern part som varit mycket intresserad av att
hyra stora delar av A-huset på Pantern. Tyvärr så har den politiska
osäkerheten kring eventuell lagstiftning mot så kallade ”vinster i
välfärden” medfört att den externa intressenten troligen ej kommer att
gå vidare med sina planer. Den planerade uthyrningen skulle ha
renderat i ytterligare årlig besparing av kommunens hyreskostnader i
samma storleksordning som den framförhandlade hyressänkningen
ovan.
Forts
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§ 71 forts
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern,
Stiftelsen Hemmet.
Äldreförvaltningen och äldrenämnden har löpande informerats om
förhandlingarnas framskridande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
105, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge drift-och serviceförvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att
teckna ett tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 6 970 880 kr med
Stiftelsen Hemmet, avseende lokaler för äldreförvaltningens
omvårdnadsboende Pantern på Pantarholmen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Kultur- och fritidsnämnden
Akten

32

KS.2014.663.806

§ 72
Översyn av bidragsnormer.
Idrotts- och fritidsnämnden beslöt vid sammanträde den 8 december
2014 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna
bidragsnormer.
Idrotts- och fritidsnämndens bidragsgrupp har genomfört en översyn
av bidragsnormer för föreningar som nämnden enligt reglementet
ansvarar för. I sammanställningen har även infogats normer för
kartbidrag, simskolebidrag och sponsringsbidrag som nämnden
tidigare beslutat om.
Förslaget har bearbetats och hänsyn har tagits till förändringar som
skett av Riksidrottsförbundet och de erfarenheter som förvaltningen
och nämnden skaffat sig sedan föregående översyn.
Vissa generella förändringar har även skett vad gäller ansökning som
i de flesta fall sker som en e-tjänst. Några förslag finns som nämnden
gemensamt bör ta ställning till vilka i materialet markerats med
avvikande färg.
Efter denna översyn bör bidragsgruppen entledigas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
106, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa bidragsnormer i enlighet med upprättat förslag.
Yrkanden
Lotta Antman (SD) yrkar att i dokumentet nämnt som bilaga b i den
kursiva texten ändras till följande; dessa normer omfattar ej bidrag till
–kultur, - vuxen- pensionärs eller sociala stödföreningar som erhåller
bidrag enligt andra normer i Karlskrona kommun.
att på sidan fem under rubriken ”bidragsberättigande deltagare”
stycke 2 ändra skrivelsen till följande: åldern räknas från det
kalenderår deltagaren fyller 5 år t om det kalenderår deltagren fyller
20 år, RF 25 år, samt att på alla andra platser i dokumentet där detta
står konsekvent ändra från 7 år till 5 år, samt att på sidan nr två
under rubriken allmänna bestämmelser lägga till en ny punkt med
ordalydelsen: skall vara öppen för alla oavsett kön, religion eller
etnisk bakgrund.
Forts

23 april 2015

§ 72
Översyn av bidragsnormer.
Björn Gustavsson (MP) och Billy Åkerström (KD) yttrar sig.
Sophia Ahlin (M) och Patrik Hansson (S) yrkar avslag på Lotta
Antmans ändrings-och tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition på Lotta Antmans ändringsyrkande
mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Lotta Antmans
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bidragsnormer i enlighet med upprättat förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

34

KS.2013.223.041

§ 73
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I sam-band med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Förslag till resultatreglering har beretts av bokslutsberedningen.
Nämnderna har, i före-kommande fall, redovisat sin syn på en
eventuell resultatreglering, och på en eventuell överföring av
kvarvarande investeringsmedel från föregående år.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:
Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över till
nästkommande år nämnd för nämnd,
Överföring av överskott förutsätter att de verksamhetsmässiga målen
för prestation och kvalitet m.m. är uppfyllda fullt ut,
Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild prövning, medges
om det politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl, samt
Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen och
beslutas av kommunfullmäktige.
För att en resultatreglering ska kunna fungera måste det ordinarie
budgetarbetet anpassas så att en god ekonomisk hushållning
säkerställs. Bokslutsberedningen är överens om att för bokslutet
2014 görs ingen resultatreglering, utan det viktiga är att säkerställa
att nämnderna har rätt förutsättningar för 2015. Den enda
kommunala enhet som blir föremål för framtida resultatreglering är
kommunens va-verksamhet som styrs av en specifik lag-stiftning.
VA-verksamheten har ett totalt eget kapital om 6,7 mnkr som ska
återbetalas till VA-kollektivet.
Eget kapital avseende VA-kollektivet, ska enligt Svenskt Vatten
(branschorganisation) återbetalas till medlemmarna i VA-kollektivet
de närmsta tre åren.
Forts

23 april 2015
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§ 73 forts
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
”Medlen ska återföras/kompenseras de närmaste tre åren. För
överuttag kan reglering ske antingen genom en taxesänkning eller
användning av nödvändiga resurser.”
För att återbetala det egna kapitalet så föreslås att kommunens vataxa för 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå att det egna
kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vartdera året.
I den gällande budgeten för 2015 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket skulle innebära att en
reglering får direkt påverkan på kommunens budgeterade resultat för
2015. För 2015 uppgår det budgeterade resultatet till + 17,1 mnkr.
Eftersom ingen nämnd föreslås bli föremål för resultatreglering,
uppstår ingen förändring av kommunens budgeterade resultat.
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige
som ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna på
stämman.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de i stort
förs över enligt de av nämnderna redovisade förslagen. Förändringen
av investeringsbudgeten för år 2015 uppgår enligt förslaget till 83,489
mnkr exklusive beslut om tidigare överföringar.
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men
inte slutförda investeringsprojekt.
För avslutade projekt överförs ej överskjutande medel.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme
2014 om 81,3 mnkr till år 2015, vilket beslutats av Moderbolaget.
Totalt för kommunkoncernen uppgår beloppet till 164,789 mnkr.
Nämnder och styrelsers eventuella framställningar i samband med
hantering av bokslut 2014 kan härmed anses vara besvarade till
fullo.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
107, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2014,

23 april 2015
forts.
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§ 73 forts
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
2. att va-taxan för åren 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå
att det egna kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vartdera
året, samt
3. att godkänna upprättat förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten

37

KS.2015.253.004

§ 74
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner: en motion/medborgarförslag bör beredas,
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall
detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma
tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
108, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

AB Karlskorna Moderbolag
Ekonomienheten
Akten

38

KS.2015.187.002

§ 75
Ändring ägardirektiv-införande av mål enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslaget om ändringar av målen i ägardirektivet är en anpassning till
de mål och direktiv som Kommunfullmäktige har beslutat om.
Kommunstyrelsen har den 27 januari 2015 beslutat om fördelning av
de mål och direktiv som Kommunfullmäktige antagit.
Fördelningen avser vilken nämnd/bolagsstyrelse som omfattas av
målen och vilka direktiv som en nämnd/bolagsstyrelse ”ansvarar” för
eller ”medverkar i”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
109, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa upprättade ägardirektiv samt
2. att ägardirektivet överlämnas på stämmor i bolagen efter
Kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Affärsverken AB
AB Karlskrona Moderbolag
IT-utvecklingschef
Akten

39

KS.2015.186.107

§ 76
Utökat uppdrag för Affärsverken avseende Stadsnät.
Lars-Göran Forss (M), Michael Hess (SD) och Britt-Marie Havby (C)
anmäler jäv.
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att anta
handlingsplan om Fiberutbyggnad samt att uppdra åt Affärsverken att
revidera infrastrukturprogrammet.
Styrelsen skriver att kommunfullmäktige antog den 24 mars 2011 §
28 IT- infrastrukturprogrammet för Karlskrona kommun 2011- 2015.
Av den framgår bland annat Affärsverkens roll för utbyggnad av
fibernät. Förutsättningarna har ändrats sedan programmet antogs.
Affärsverken har förvärvat IP- Onlys fibernät på landsbygden.
Rollfördelningen behöver uppdateras där Affärsverken tar en större
roll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
110, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta handlingsplanen Fiberutbyggnad 2015-2020 samt
2. att ge Affärsverken i uppdrag att revidera IT
infrastrukturprogrammet för år 2011-2015 under hösten 2015
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Affärsverken AB
Karlskrona Moderbolag AB
Ekonomienheten
Akten

40

KS.2015.184.040

§ 77
Utökad låneram Affärsverken.
Lars-Göran Forss (M), Michael Hess (SD) och Britt-Marie Havby (C)
anmäler jäv.
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att utöka
Affärsverkens låneram, att sänka Kruthusen Företagsfastigheters
låneram samt att sänka AB Karlskonahems låneram för 2015.
Styrelsen skriver att Affärsverkens styrelse beslutade den 27 februari
2015 att begära utökad låneram med 50 miljoner kronor från 1 385
miljoner kronor till 1 435 miljoner kronor. Skälen till detta är flera;
höga investeringar 2014, hög utdelning och koncernbidrag för år
2014, ett resultat lägre än budgeterat 2014 och ett ökat behov av
likviditet i samband med att elhandeln under 2015 kommer att
ansvara för den fysiska balanshandeln.
Låneram 2016 och framöver hanteras inom budgetberedningen.
Karlskronahem och Kruthusen kan minska sina låneramar 2015 utan
att verksamheten påverkas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
111, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka Affärsverkens låneram till 1 435 miljoner kronor för år
2015,
2. att sänka Kruthusen Företagsfastigheter ABs låneram med 515
miljoner kronor för år 2015, samt
3. att sänka AB Karlskronahems låneram till 1 540 miljoner kronor för
år 2015
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015
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§ 78
Allmänpolitisk sakdebatt om förhållandena på
Socialförvaltningen.
Björn Fries (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12
februari § 32 hemställt om allmänpolitisk sakdebatt om förhållandena
på Socialförvaltningen.
I debatten deltar Björn Fries (V), Magnus Larsson (C), Eva
Strömqvist (S), Morgan Kullberg (M), Lotta Antman (SD), Ingrid
Hermansson (C), Jan-Olof Petersson (FP), Ingmarie Söderblom
(MP), Tommy Olsson (KD), Maiellen Stensmark (MP), Åsa Gyberg
Karlsson (V) och Ann-Louise Trulsson (KD)
______

21 maj 2015

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 21
maj 2015
§ 79 Ordningsfråga
__

1

21 maj 2015

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 21 maj 2015 kl 13.00-14.10

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Linda Ekström (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Magnus Larsson (C)

2

21 maj 2015
Jörgen Johansson (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Björn Fries (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Fredrik Karlsson (C)
Claes-Urban Persson (S)
Sattar Zad (S)
Marcus Degerskär (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Anna Strömqvist (S)
Tajma Sisic (S)
Lotta Holgersson (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Marianne Nordin (M)
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Robert Andersson (SD)
Göran Eklund (SD)
Pernilla Persson (C)
Markus Ottosson (V)

Närvarande ersättare

Ida Henriksson (S)
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S)
Mats Fagerlund (S)
Birgitta Gamelius (M)
Ulf Danielsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Tommy Andersson (MP)
Mailellen Stensmark (KD)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Åke Håkansson (S) och Emina Cejvan (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Onsdagen den 3 juni 2015, kl. 12.00

3

21 maj 2015

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 79
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Åke Håkansson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Emina Cejvan (M)

4

21 maj 2015

5

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 juni 2015 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

21 maj 2015
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§ 79
Ordningsfråga
Sophia Ahlin (M), ordförande Rikard Jönsson (S)Sofia Bothorp (MP),
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Christopher
Larsson (SD) och Mattias Liedholm (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges ordförande beslutar
att dagens sammanträde med kommunfullmäktige ställs in på grund
av att kungörelsen inte kommit ut inom rätt tid.
____

3 juni 2015
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni
2015
§ 80 Om och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet
§ 81 Muntlig frågestund
§ 82 Svar på medborgarförslag om hur Hattholmen utvecklas.
§ 83 Svar medborgarförslag om att ta initiativet till att skapa någon vettig användbar
verksamhet för de gamla i fängelset.
§ 84 Svar på medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visar vårt världsarv i
relief.
§ 85 Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar att delta i
Karlskronas kulturliv genom en kommunägd anläggning.
§ 86 Svar på medborgarförslag om att utöka skolskjutsarna från och till Kyrkskolan
och Jändelskolan.
§ 87 Svar på medborgarförslag om att anordna en tillfällig lokalitet och lösning av
den verksamhet som sker inom Karlskrona varmbadhus.
§ 88 Svar på medborgarförslag om att man rensar upp den gamla fotbollsplanen i
Fur.
§ 89 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 90 Kommunala val
§ 91 Anmälningsärenden
§ 92 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 93 Resurstillskott till Socialnämnden.
§ 94 Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
§ 95 Taxor för kultur- och fritidsnämnden 2015.
§ 96 Antagande för detaljplan för Pottholmen, etapp 1.
§ 97 Svar på motion Karlskrona en djurvänligare kommun.
§ 98 Tackhälsning.
___
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3 juni 2015

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 3 juni 2015 kl 13.00-18.31

Beslutande

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

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M) kl 13.00-16.10 §§ 80-90
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Eva-Marie Malmgren (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Laila Karlsson (S) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S) kl 15.35-18.31 §§ 81-98
Mikael Hammarin (S) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Eva Strömqvist (S) kl 13.00-17.55 §§ 80- del av § 96
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S) kl 13.00-17.55 §§ 80- del av §
96
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S) kl 13.00-17.55 §§ 80- del av § 96
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S) kl 15.35-18.31 §§ 81-98
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M) kl 13.00-18.10 §§ 80-95
Jan-Åke Nordin (M)
Yjvesa Mujaj (M) kl 13.00-17.20 §§ 80- del av § 95
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 13.00-15.35 §§ 80
Carl-Göran Svensson (M)
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD) kl 13.00-18.00 §§ 80- del av § 96
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)

2

3 juni 2015
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Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Anna Ekström (FP) kl 13.00-17.55 §§ 80- del av § 96
Jan-Olof Petersson (FP) kl 13.00-18.10 §§ 80-95
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-16.10 §§ 80-90
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Björn Fries (V) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Tommy Olsson (KD) kl 13.00-17.55 §§ 80- del av § 96

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Håkan Eriksson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Daniel Håkansson (S) kl 13.00-15.35, §§ 80, 16.3518.31 §§ 94-98
Anna Strömqvist (S)
Marcus Degerskär (S)
Anders Persson (S) kl 13.00-15.35 §§ 80, 16.35-18.31
§§ 94-98
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M)
Tove Håkansson (SD) kl 13.00-17.05 §§ 80-del av §
94
Marcus Ottosson (V) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Göran Eklund (SD) kl 16.35-18.31 §§ 94-98
Lotta Holgersson (S) kl 16.35-18.31 §§ 94-98
Mattias Leidholm (M) kl 17.20-17.35 § 95-95
Liten Löfgren (S) kl 17.35-18.31 §§ 96-98
Robert Andersson (SD) KL 18.00-18.31 §§ 97-98
Ida Henriksson (S)
Lotta Holgersson (S) 13.00-16.35 §§ 80-93
Liten Löfgren (S)

3 juni 2015
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Robert Andersson (SD) kl 13.00-18.00 §§ 80- 96
Susanne Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD) 13.00-16.35 §§ 80-93
Pernilla Persson (C)
Tommy Andersson (MP)
Maiellen Stensmark (MP)
Daniel Håkansson (S) kl 15.35-18.01 §§ 81-98
Anders Persson (S) kl 15.35-18.01 §§ 81-98
Liten Löfgren (S) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Åse Nygren (S), Emma Stjernlöf (M) §§ 80-93 och Jan
Lennartsson (M) §§ 94-98

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
måndagen den 15 juni 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 80-98
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Åse Nygren (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Emma Stjernlöf (M) §§ 80-93
Justeringsledamot ………………………………………………
Jan Lennartsson (M) §§ 94-98

3 juni 2015

Tillkännagivande av protokollsjustering § 80 har den 4 juni 2015 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

Tillkännagivande av protokollsjustering § 81-98 har den 15 juni 2015 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kultur- och fritidsnämnden
Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

6

KS.2015.260.106

§ 80
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.
I samband med att Karlskrona Hockey Klubb, KHK, kvalificerat sig för
spel i SHL kommande säsong har krav på behov av om och
tillbyggnad av hockeyarenan initierats. För att erhålla licens att spela
i elitserien finns bl.a. krav på åskådar volym, 5000 totalt varav
sittande minst 3500. Detta skall jämföras med dagens kapacitet som
är 3464 totalt respektive 2564 sittande. Vidare finns krav på
belysning och på sarg och teknik.
Utöver de formella kraven från SHL/Hockeyförbundet finns också
behov av att lösa redan kända brister rörande logistik, toaletter,
omklädningsrum, tillgänglighet för funktionsnedsatta. Vidare finns
önskemål från KHK om förbättrade möjligheter till
försäljningsaktiviteter, restaurang, loger mm.
På uppdrag av kommunledningen har drift- och serviceförvaltningen
utrett och tagit fram förslag i frågan. Uppdraget har varit att snabbt få
fram lösningsalternativ med avstämning av berördas krav under
utredningens gång. I arbetet har därför avstämningar skett b.la. med:
berörda förvaltningar som räddningstjänst, miljö- och
byggnadsförvaltningen, kultur- och fritid, kommun-ledning men också
med berörda föreningar inom ishockey, curling, konståkning samt
hockeyförbundet och SHL.
Drift- och servicenämnden beslutade vid sammanträde 2015-04-27
att bevilja projekterings- och investeringstillstånd om 75 mnkr
avseende om- och tillbyggnad av Arena Rosenholm.
Arbetet med att ta fram underlag för investeringen i arenan har
utförts i samverkan mellan drift- och serviceförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.
I den gällande investeringsplanen finns inga medel avsatta för en
utbyggnad av ishockeyarenan. Den nu kalkylerade utgiften måste
således finansieras genom att kommunfullmäktige anvisar nya
investeringsmedel.
Forts
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§ 80 forts
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.
Eftersom kommunens resultatbild inte rymmer en egenfinansiering
av den ökade utgiftsnivån innebär förslaget att finansiering måste ske
via en utökad nyupplåning, men inom kommunens nuvarande
låneram om 1 000 mnkr.
Den totala investeringen beräknas uppgå till 75 mnkr vilket inkluderar
såväl fastighet som inventarier. Kvarvarande ekonomiska livslängd
på arenan uppgår till 23 år. Kommunledningsförvaltningens
bedömning är att den investering som nu görs i fastigheten ska
skrivas av på den tidsperioden.
Som en följd av investeringen kommer kommunens sammantagna
resultatpåverkande kostnader för arenan att öka. Med de uppgifter
som finns till hands just nu kan den årliga ökningen kalkyleras till 5,4
mkr. Kostnadsökningen fördelar sig med 3,4 mnkr i avskrivningar, 0,8
mnkr i ökade driftkostnader samt 1,1 mnkr i räntekostnader för
nyupplåning.
En del av de investeringar som nu görs är att hänföra till KHK´s
ökade möjligheter till försäljning. Det gäller dels två lounger, dels
utökade försäljningsytor i själva arenabyggnaden samt en
restaurangdel i den tillbyggda entredelen. Entredelen består av två
våningar, och det övre planet är helt avsett för restaurang.
Kostnaden för dessa ovan nämnda ytor anser
kommunledningsförvaltningen ska bekostas av KHK via ett särskilt
hyresavtal med kommunen. Vad avser den sistnämnda
tillbyggnaden, entrédel med en restaurangdel, så är hela den
byggnadsdelen avhängigt att det i närtid träffas ett avtal med KHK.
Alla detaljer i ett sådant hyresavtal är inte färdigdiskuterade med
KHK. Avtalstiden bedömer kommunledningsförvaltningen ska sättas
till tio år. Den slutligt avtalade hyresnivån kommer därmed att minska
kommunens nettokostnad för investeringen.
Kommundirektören föreslås få i uppdrag att förhandla fram
avtalsförslag med KHK. Avtalet ska återspegla KHK´s förbättrade
möjligheter att dra affärsmässig nytta av de utökade lokalerna.
Avtalets konstruktion föreslås bli förelagt kommunstyrelsens
arbetsutskott för godkännande.
KHK har redan i dag separata avtal med kommunen vad avser
befintliga försäljningsställen i arenan, den tillbyggda VIP-loungen
samt den tillbyggda massmediamodulen.
Forts
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§ 80 forts
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.
Kommunledningsförvaltningens intention är att parterna gemensamt
säger upp dessa avtal för att sedan inlemma dessa objekt i ett
sammanhållet hyresavtal mellan kommunen och föreningen. Värdet
på dessa avtal uppgår i dag till ca 650 tkr per år.
Enligt den princip som från och med 2015 gäller vad avser anvisning
av investeringsmedel, projekteringstillstånd sam investeringstillstånd
för fastigheter sker det till den verksamhetsansvariga nämnden.
Uppdraget att i det praktiska arbetet verkställa investeringen går
sedan till drift- och servicenämnden. Vad avser den här investeringen
är kultur- och fritidsnämnden att betrakta som verksamhetsansvarig
nämnd, där av formuleringarna i beslutsförslagen 3, 5 och 7.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, § 143
beslutat för egen del
1. att uppdra åt kommundirektören att genomföra förhandlingar med
KHK avseende hyresavtal
2. att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna
hyresavtal med KHK
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
143, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja kultur- och fritidsnämnden projekterings- samt
investeringstillstånd avseende tillbyggnad av Arena Karlskrona,
2. att tillbyggnad av entrédel i två plan inkluderande restaurangdel
endast ska genomföras om avtal med KHK finns avseende kapitaloch driftskostnader,
3. att i budget 2015 anslå 75 mnkr för investeringen till kultur- och
fritidsnämnden,
4. att finansiera investeringen genom ökad nyupplåning med 75
mnkr inom kommunens totala låneram om 1 000 mkr,
5. att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa
investeringen,
6. att uppdra åt kommunstyrelsen att i kommunstyrelsens förslag till
budget 2016, plan 2017-2018 inarbeta den ökade driftkostnaden för
drift- och servicenämnden respektive kultur- och fritidsnämnden,
samt
Forts
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§ 80 forts
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.
7. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Jan Lennartsson (M), Börje Dovstad (FP), Jonas
Sandström (S), Åke Håkansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens
förslag.
Camilla Brunsberg (M), Björn Gustavsson (MP), Peter Johansson (S)
yttrar sig.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) och Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag
på kommunstyrelsens förslag
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att få
svar på och med i beslutsunderlaget; helhetsanalys; idrott, kultur och
social, hur påverkas, - den skriftliga ansökan om dispens/respit och
svaret från SHL att dispens/respit ej beviljad, - hur påverkas
närliggande verksamheter och närområde av tillbyggnad (under och
efter byggtiden) t ex följdkostander i närområdet som inte är
medräknade.
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall på Åsa Gyberg Karlssons
återremissyrkande.
Tommy Olsson (KD) yrkar att bygga arenan enligt de krav som
myndigheter och SHL ställer och inget därutöver,
Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till Tommy Olssons ändringsyrkande
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet ska
avgöras i dag röstar ja och den som vill biträda Åsa Gyberg
Karlssons återremissyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 ja-röster och 8 nej-röster, 1 avstår och 1
frånvarande att ärendet ska avgöras i dag. Voteringsprotokoll 1.
Ordförande proposition på Tommy Olssons ändringsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 80 forts
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.
Därefter ställer Ordförande proposition på Yvonne Sandberg- Fries
(MP) och Sofia Bothorp (MP) avslagsyrkande mot kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Yvonne
Sandberg- Fries (MP) och Sofia Bothorp (MP) avslagsyrkande röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 62 ja-röster och 3 nej-röster, 10 avstår
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bevilja kultur- och fritidsnämnden projekterings- samt
investeringstillstånd avseende tillbyggnad av Arena Karlskrona,
2. att tillbyggnad av entrédel i två plan inkluderande restaurangdel
endast ska genomföras om avtal med KHK finns avseende kapitaloch driftskostnader,
3. att i budget 2015 anslå 75 mnkr för investeringen till kultur- och
fritidsnämnden,
4. att finansiera investeringen genom ökad nyupplåning med 75
mnkr inom kommunens totala låneram om 1 000 mkr,
5. att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa
investeringen,
6. att uppdra åt kommunstyrelsen att i kommunstyrelsens förslag till
budget 2016, plan 2017-2018 inarbeta den ökade driftkostnaden för
drift- och servicenämnden respektive kultur- och fritidsnämnden,
samt
7. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer
Sofia Bothorp (MP), Emma Stjernlöf (M), Åsa Gyberg Karlsson (V),
Markus Ottosson (V), Inga- Lill Siggelsten Blum (KD), Yvonne
Sandberg-Fries (MP), Björn Fries (V), Billy Åkerström (KD, Tommy
Olsson (KD) och Ulf Hansson (V) reserverar sig till förmån för egna
yrkande.
_____
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§ 81
Muntlig frågestund.
Björn Fries (V) fråga när återremissen om tiggeri ska behandlas på
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande Rikard Jönsson (S) svarar.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten
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KS.2014.618.210

§ 82
Svar på medborgarförslag hur Hattholmen ska utvecklas.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 10-11 december 2014, § 224, av Magnus Eriksson.
Förslaget är att utveckla Hattholmen med parker lekytor, maritima
verksamheter, restauranger m.m.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 25 mars
2015 lämnat yttrande och förslag på beslut. Förvaltningen skriver att
förslaget pekar på möjligheten att inom området anlägga parker med
lekytor, maritima verksamheter, husbilsparkering, sjöbodar med
båtplatser, kallbadhus och restaurang.
Tanken är också att knyta samman Hattholmen med centrala staden
via ett trädkantat gång- och cykelstråk och att tona ner Infartsleden
till en gata med dämpad hastighet.
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats
planuppdraget att ta fram ett planprogram för Hattholmen.
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt lämpligt in i den
demokratiska planprocessen för aktuellt område och har överlämnats
för fortsatt handläggning till planavdelningen på denna förvaltning.
Det planförslag som utarbetas av förvaltningen kommer senare att
ställas ut för samråd med möjlighet för alla medborgare att lämna
ytterligare synpunkter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
145, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
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KS. 2015.74.210

§ 83
Svar på medborgarförslag om att ta initiativet till att skapa
någon vettig användbar verksamhet för det gamla fängelset.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att
Karlskrona kommun tar initiativ till verksamhet i gamla fängelset.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 19 mars
2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att
fastigheten ägs av en privatperson som har flera olika idéer kring hur
fastigheten kan används. För Karlskrona kommun är det självfallet av
stort intresse att fastigheten ska komma att inrymma en verksamhet
som gagnar kommunen och dess invånare. Valet av verksamhet är
fastighetsägarens och vi kommer självfallet att se till att
fastighetsägaren får del av den service som Karlskrona kommun har
att erbjuda.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
146, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Akten
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KS.2014.288.870

§ 84
Svar på medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visar
världsarvet i relief.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 juni 2014, § 110, av Roland Thörnqvist.
Förslaget är att Karlskrona kommun ska beställa bronsgjutna plattor
som visar världsarvet i relief och som placeras ut vid olika
besöksplatser.
Kultur- och fritidsnämnden har vis sammanträde den 2 mars 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i
dagsläget finns det en platta gjuten i brons som berättar om
världsarvet. Den är placerad på Stortorgets norra del/
Klaipedaplatsen och finns nersänkt i den stenbelagda markytan. På
bronsplattan finns information om varför Örlogsstaden Karlskrona
utnämnts till världsarv samt en avbild av stadsplanen för
örlogsstaden. Denna platta är emellertid inte utformad i relief och kan
inte användas av personer med synnedsättning för att orientera sig.
Runtom på Trossö, i anslutning till Lyckeby kronokvarn, vid platsen
för det första varvet på Vämö, vid Skärfva herrgård mm finns s k
världsarvsskyltar som i text och bild berättar om världsarvets olika
delar.
Roland Thörnqvist föreslår att bronsplattor ska beställas och placeras
vid olika besökspunkter i huvudsak på Trossö och på
Bryggareberget. Liknande bronsplattor har i närtid framställts och
placerats i Kristianopel samt i Sölvesborg, och kostnaden för att ta
fram ett original samt att gjuta dessa uppgår till ca 100 000 kr per
skylt.
Kultur- och fritidsförvaltningen finner att det är ett förslag som är
alltför kostsamt att genomföra samt att de nuvarande
världsarvsskyltarna har en liknande funktion som de föreslagna
bronsplattorna.
De nuvarande skyltarna är dock i behov av en översyn och
renovering, i vissa fall t o m en ändrad placering. I samband med en
översyn skulle skyltarna kunna uppdateras, och genom tekniska
lösningar skulle informationen kunna tillgängliggöras även för
personer med synnedsättning.
Forts

3 juni 2015

15

§ 84 forts
Svar på medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visas
vårt världsarv i relief.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
147, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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KS.2014.396.860

§ 85
Svar på medborgarförslag om att underlätta för unga att delta i
Karlskronas kulturliv.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Shirin Zolfreghari m. fl.
Förslaget är att Karlskrona kommun ska ska tillhandahålla en
kostnadsfri anläggning som är öppen för allmänheten där unga
konstnärer/performers kan visa upp sin konst.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 2 mars 2015, §
24 lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att
bedömningen är att det är ett bra förslag och att det kan möjliggöras
på ungdomsarenor som Porslinan eller Oden, alternativt att ingå ett
samarbete med någon av kommunens studieförbund.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
148, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
Shirin Zolfreghari berättar om sitt förslag.
Yrkande
Jonas Sandström (S), Jan-Olof Petersson (FP)yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Camilla Brunsberg (M), Sofia Bothorp (MP), Ulf Hansson (V), Tommy
Olsson (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras med
uppdrag att utifrån genomförd inventering av offentliga lokaler som
förvaltningen förfogar över, omarbeta svaret med vilka lokaler kan
erbjudas och hur de kan upplåtas.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag. Forts
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§ 85 forts
Svar på medborgarförslag om att underlätta för unga att delta i
Karlskronas kulturliv.
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsberg m fl
bifallsyrkande på medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Camilla
Brunsberg m fl bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster och 26 nej-röster, 11 avstår
och 1 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 3.
kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
____
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KS.2014.342.623

§ 86
Svar på medborgarförslag om att utöka skolskjutsrana från och
till Kyrkskolan och Jändelskolan.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Linnea Söderberg. Förslaget är
att utöka skolskjutsarna från skolorna i Jämjö till att köra mellan
Klakebäck och Törnåkravägen för att skapa trygghet för barn boende
i området.
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 28 februari, § 23
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att ärendet är
känt sedan tidigare inom förvaltningen. Tidigare har nekande besked
getts kring Olsäng. Både Olsäng och Törnåkra tillhör Fågelmara
skolas upptagningsområde. Barn som bor i dessa områden erbjuds
skjuts till Fågelmara. Barn som av olika skäl väljer
Kyrkskolan/Jändelskolan erbjuds att åka med i befintligt
skolskjutssystem som finns inom Jämjö, främst då högstadieskjutsar.
Däremot trafikerar inte kommunen med dubbla skolskjutssystem i
samma område. Det är egentligen detta som förslagsställarna
önskar. För närvarande finns inte ekonomiskt utrymme eller
fordonstid för att gå medborgarförslaget till mötes.
Det finns flera gränsområden i kommunen där likande önskemål
finns. Ett bifall kring Olsäng får rättvisekonsekvenser runt andra
skolor också.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
148, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2014.549.822

§ 87
Svar på medborgarförslag om att anordna en tillfällig lokalitet
och lösning av den verksamhet som sker inom Karlskrona
varmbadhus.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 november 2014, § 202, av Roland Thörnqvist.
Förslaget är att Karlskrona kommun tar fram alternativ till
varmbadhuset under tiden som detta är stängt.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 2 mars 2015, §
23, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att
utredning pågår kring varmbadhusets tekniska status vad gäller
grundläggning och bassänger, utredningen utförs av WSP genom
drift & serviceförvaltningen. Slutgiltigt resultat är idag inte klart men
kommer att presenteras under våren 2015.
Effekterna av utredningen kan inte bedömas i nuläget.
Om och när en renovering blir aktuell kommer inte alla besökare
och hyresgäster kunna erbjudas plats. Prioritering av
verksamheterna kommer att bli nödvändig på de båda anläggningar
i Karlskrona och Rödeby.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
150, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2014.191.821

§ 88
Svar på medborgarförslag om att man rensar upp den gamla
fotbollsplanen i Fur.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 april, § 68, av Tommy Johansson. Förslaget är att
fotbollsplanen vid badplatsen i Fur rensas upp.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 24 februari
2014, § 37, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver
att Tommy Johansson påtalar att det är synd att den befintliga
planen ej kan nyttjas av ungdomar och sommargäster då den är
igenväxt. Vidare finns det en ideell grupp som kan hjälpa till att
möjliggöra förslaget
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
151, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Christopher Larsson (SD) och Peter Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 89
Avsägelser av kommunala uppdrag
Lennart Lundgren (MP) har i en skrivelse daterad 12 maj 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i funktionsstödsnämnden.
Jonna Lengstedt (S) har i en skrivelse daterad 19 maj 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.
Ann-Helen Berggren (KD) har i en skrivelse daterad 21 maj 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Börje Dovstad (FP) har i en skrivelse daterad 2 juni 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utveckling i Karlskrona AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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§ 90
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Funktionsstödsnämnden
Ersättare Nils Lundqvist (MP) efter Lennart Lundgren
Kommunrevisionen
Ordförande Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Revisor Carl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot Ann Aldinge (S) efter Jonna Lengstedt
Ersättare Ann-Marie Sternulf (S) efter Ann Aldinge
Kunskapsnämnden
Ersättare Ida Larsson (S) efter Inga-Britt Karlsson
Lundeska och Danielssonska kassorna
Ersättare Peter Löfvenberg och Patrik Trydefeldt efter Hans Åkesson
och Stig Blad.
Nämndeman
Göran Eklund (SD) efter Bente Eklund
Socialnämnden
Ersättare Daniel Håkansson (S) efter Kamal Osman
Äldrenämnden
Ledamot Britt-Marie Strömqvist (KD) efter Elin Håkansson
Ersättare Agneta Persson (C) efter Julia Johansson.
Utveckling i Karlskrona AB
Ledamot Jan-Olof Petersson (FP) efter Börje Dovstad
____
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§ 91
Anmälningsärende
a) Inbjudan till möte på Saltö
b) DSN 150224, § 28 Årsrapport med ekonomi- och
verksamhetsuppföljning 2014 för tekniska nämnden
c) AMN 150228, § 12 internbudget arbetsmarknadsnämnden 2015.
d) SN 150323, § 59 budgetuppföljning februari 2015.
___
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KS.2015.324.346
KS.2015.334.331
KS.2015.335.014
KS.2015.336.870
KS.2015.337.332
KS.2015.338.339
KS.2015.339.535
KS.2015.342.822
KS.2015.343.311
KS.2015.347.869
KS.2015.355.843
KS.2015.369.821
KS.2015.370.609
KS.2015.371.315
KS.2015.372.252
KS.2015.373.861
KS.2015.375.312
KS.2015.366.840
KS.2015.386.310
KS.2015.378.809
KS.2015.384.106
KS.2015.385.860
KS.2015.389.842
KS.2015.393.214
KS.2015.394.870
KS.2015.391.510
KS.2015.396.230
KS.2015.403.332
KS.2015.404.880
KS.2015.405.821
KS.2015.410.519
KS.2015.411.514
KS.2015.415.246
KS.2015.418.022
KS.2015.433.103
KS.2015.439.312
KS.2015.422.312
KS.2015.429.214
KS.2015.430.219
KS.2015.437.005
KS.2015.438.139
§ 92
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att Karlskrona har avgiftsfri busstrafik på
lövmarknadsdagen, av Karin Lindqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra
busstorget vid Kungsplan till parkområde, av Roland Thörnqvist.
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§ 92 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tillsammans med
länstrafiken m fl gör det möjligt att ta med cykel på den lokala och
regionala busslinjetrafiken samt på tåg, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar om att ta fram
korta filmer som handlar om världsarvet ”Örlogsstaden Karlskrona”,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att kommunen tar sitt ansvar och skapa fler
lekplatser på Aspö, av Maria Lundeberg.
Medborgarförslag om att kommunen sätter upp fler papperskorgar
och hundlatriner på Aspö, av Maria Lundeberg.
Medborgarförslag om att kommunen bygger ut fibernätet på Aspö så
att alla hus får tillgång till fiberuppkoppling, av Maria Lundeberg.
Medborgarförslag om att uppsättande av badstege på bryggan vid
Bongs plan, av Sune Schön.
Medborgarförslag om att ta fram designade och välanpassade skyltar
som beskriver en kort information om gatunamnen på Björkholmen,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Sveriges marina huvudstad är Karlskrona
markeras ytterligare genom att via högtalare varje kväll i
småbåtshamnen ge signalen ”tapto”, av Bernt Wadman.
Medborgarförslag om att vattenfontänen på Borgmästarfjärden
startas denna sommar, av Christina Tegelstam Åstrand.
Medborgarförslag om att inte bygga någon ny handbolls- eller
idrottsarena på Trossö, utan att välja bättre lämpade områden, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inrättar cykelskolor för
att ungdomar ska lära sig cykla säkert och få trafikvana, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun utreder möjligheten om
flytande parkeringshus är en lösning och ett bra hållbart alternativ för
bilparkering i Karlskrona stad, av Roland Thörnqvist. Forts
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§ 92 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun undersöker
möjligheten att förvärva eller långtidshyra Bergqvistska gården för att
kunna utöka Blekinges museums expansionsbehov, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
arrangemang och aktiviteter i Wämöparken samordnas vid ett och
samma tillfälle, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg
och entrévägen till nya hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden bjuda in
Karlskronas samtliga vänorter att presentera sig och saluföra dess
inhemska lokala specialiteter, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna fram fler cykelparkeringar längs med
Borgmästaregatan och speciellt i samband med gallerian
Wachtmeisters entréer, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag att Lyckebyskolans nedlagda lokaler används till
skapandet av ett aktivitetscenter för juniorer, av Rolf Klow.
Medborgarförslag om att tillsammans med Karlskrona lampfabrik tar
fram belysning för utomhusbruk som lämpar sig för kulturmiljöer, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att införa 1700-tals vecka som kan bli
motsvarande till medeltidsveckan i Visby, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfri utbildning angående
världsarvet örlogsstaden Karlskrona för alla kommuninvånare som är
intresserade, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att införa
tidiga platsmöten på aktuella områden som står inför
detaljplaneläggning eller ändring av detaljplan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om Karlskrona kommun fortsättare att bilda och
bygga det nu aktuella kulturkvarteret Bonde mitt i centrala staden,
samt fortsätter att bibehålla och förvalta de övriga byggnaderna som
det bedrivs kulturverksamhet i, av Roland Thörnqvist.
Motion om skyltning av Kustvägen, av Carl-Göran Svensson (M)
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§ 92 Forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun utreder möjligheten att
förtöja de flytande studentbostäderna i direkt anslutning till BTH och
Campusområdet vid Gräsvik, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om barnsäkra grindar till lekplatsen i
Amiralitetsparken, av Ida Colvin
Medborgarförslag om arkitekttävling för ett nytt kulturkvarter i
kvarteret Bonde, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att i utredningen om ishall och handbollshall
studera hur andra kommuner gjort, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att lätta på trafiktätheten på Trossö genom att
öppna upp tunneln under Stortorget, av Didrik Forsberg.
Medborgarförslag om att ordna parkeringsplatser för turistbussar, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att namnge en gata/plats till minne av
skeppsbyggaresläkten Sheldon, av Roland Thörnqvist.
Motion angående försök med algoritmisk schemaläggning, av Emma
Stjernlöf (M).
Medborgarförslag om att ordna fram informationsskyltar vid
utsiktsplatsen uppe på Tyska Bryggareberget, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra fler marksymboler för cykling och
gående på gång- och cykelvägar, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet vid
Fisktorget på ett säkrare sätt, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att bjuda
in till allmänna möten i samband med framtagandet av
bostadsförsörjningsprogrammet, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att inte bygga någon idrottsarena på Trossö,
av Roland Thörnqvist.
Motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal, av
Christopher Larsson (SD).
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§ 92 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen, av Christopher Larsson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
____
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§ 93
Resurstillskott till socialnämnden.
Läget på socialförvaltningens Familj- och ungdomssektion är
allvarligt och fortsätter att röra sig i en oroande riktning. Efter februari
kan vi konstatera att endast 56 procent av förhandsbedömningar och
66 procent av barnavårdsutredningarna handläggs färdigt inom
lagstadgad tid.
Det har skett en kraftig ökning av antalet orosanmälningar och därpå
inledda barnavårdsutredningar. Det i sin tur genererar ett utökat
behov av placeringar av barn i familjehem, och därmed behov av
utökad familjehemsrekrytering, samt insatser på hemmaplan.
Arbetsbelastningen ökar också på grund av bland annat ändrad
lagstiftning, utökade ansvarsområden exempelvis för våld i nära
relationer/barn som bevittnat våld, ensamkommande flyktingbarn,
handläggning och dokumentation, riktlinjer för ungdomar med
beroende.
Genom de förändringar i organisationen som beslutades i januari
2014 har Barn- och ungdomssektionen en organisatorisk plattform
för att genomföra de förändringarna som är nödvändiga. Men bristen
på socionomer är stor.
Inom socialförvaltningen finns en god bild av läget och vilka åtgärder
som behöver göras genom följande dokument/utredningar.
 Socialförvaltningens utredning i september 2014
 Lex Sarah
 ACP-utredningen
 IVOs granskning
 SKLs verksamhetsanalys
Kunskap finns om vad som behöver göras inom förvaltningen för att
säkerställa en trygg verksamhet, och de åtgärder som påbörjats inom
socialförvaltningen är rätt, vilket bl.a. bekräftas av rapporten från
IVO´s granskning.
Arbetet har emellertid bara börjat och det bedöms vara en lång väg
kvar. Det finns inget snabbt sätt att lösa situationen, utan
socialförvaltningen måste kontinuerligt arbeta med utvärderingar och
förbättringar.
Forts
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§ 93 forts
Resurstillskott till socialnämnden.
För att säkerställa kvaliteten i verksamheten, såväl i den
myndighetsutövande delen som i den frivilliga, ser förvaltningens
behov av rekrytering/ resurser under 2015 ut enligt följande
1. För att klara utredningsverksamheten behöver 16 socionomer
rekryteras. Det är svårt att rekrytera rutinerade socionomer vilket
betyder att det vid varje rekrytering behöver ges omfattande stöd åt
de nyanställda. Den bedömning som i dag kan göras är att det är
rimligt att rekryteringen kan ske i en takt av två nya medar-betare per
månad.
2. För att klara det förebyggande arbetet (fältgruppen) behöver fyra
socionomer rekryteras. Bedömningen är att det är lättare att
genomföra den här rekryteringen än rekryteringen till
utredningsverksamheten.
3. För att klara verksamheten i dagsläget är ett antal konsulter inne
och arbetar som handläggare. I socialnämndens budget finns medel
till siste juni för detta. Rekryteringarna enligt ovan kommer att
påbörjas omedelbart, men för att under upp-byggnads- och
introduktionsfasen säkerställa verksamheten behöver medel finnas
för att säkerställa fortsatt konsultmedverkan året ut.
4. Under 2015 ligger dessutom tre tjänster på familjestöd vakanta, de
behöver rekryteras efter halvårsskiftet. De medel som frigjorts genom
beslutet att vakantsätta dessa tjänster har främst använts för att
finansiera kostnader för externa placeringar av barn- och ungdomar
Socialnämndens ram föreslås bli utökad med 8,7 mnkr under 2015
för att täcka årets kostnader för ovanstående åtgärder. Samtliga
lönekostnader är beräknade på lönenivå efter
revisionsförhandlingarna 2015.
Socialnämnden tillförs hela ramutökningen för 2015 direkt. Nämnden
ska sedan månatligen till kommunstyrelsen redovisat
 Hur utvecklingsarbetet går
 Hur rekryteringarna faller ut i antal nya medarbetare
 Vilka faktiskt ökade personalkostnader som rekryteringarna har
lett till
 Hur utvecklingen av kostnaden för konsultinsatser ser ut under
året
Nämndens ökade handlingsutrymme 2015 begränsas till 8,7 mnkr. I
den mån den faktiska kostnadsbilden för de åtgärder som ska täckas
av tillskottet kan bedömas bli lägre än 8,7 mnkr ska nämnden
återredovisa ett sådant överskott.
Forts
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§ 93 forts
Resurstillskott till socialnämnden.
Finansiering 2015
Finansieringen av tillskottet till socialnämndens ram 2015 föreslås bli
finansierad genom ett ianspråktagande av prognostiserade överskott
inom
 Drift- och servicenämnden med 2,0 mnkr
 Överförmyndarnämnden med 1,0 mnkr
 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) med 3,3 mnkr
Inga av dessa överskott är av varaktig karaktär varför nämndernas
resurser från och med 2016 i det här avseendet återställs.
Utöver ovanstående finansiering om totalt 6,3 föreslås att 2,4 mnkr
ianspråktas ur reserven för utveckling av social- och
omsorgsverksamhet. Reservens storlek uppgår för 2015 till 9,5 mnkr.
Kommunledningsförvaltningens förslag till finansiering enligt ovan har
under hand kommunicerats med berörda förvaltningschefer. Till den
delen det berör kommunledningsförvaltningen självt har
finansieringen kommunicerats kommunstyrelsens ordförande och
med berörda inom förvaltningen.
Finansiering 2016 och framåt
Helårskostnaden för åtgärderna, varvid kostnaderna för
konsultinsatser förutsätts helt upphöra från och med 2016, uppgår till
12 mnkr. I det pågående arbetet med budget och plan 2016 föreslås
att kommunstyrelsen i sitt förslag till budget tillför socialnämnden
dessa medel.
I ett första läge, innan hela bilden av hur budgetförslaget kommer att
se ut, förutsätts ökningen finansieras genom att varaktigt ta i anspråk
12 mnkr från reserven för utveckling av social- och
omsorgsverksamhet. Under 2016 uppgår den i utgångsläget till 20,5
mnkr för att sedan öka till 27,0 mnkr 2017.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
139, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för verksamhetsåret 2015 utöka socialnämndens nettoram med
8,7 mnkr,
2. att för verksamhetsåret 2015 minska drift- och servicenämndens
nettoram med 2,0 mnkr,
Forts
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§ 93 forts
Resurstillskott till socialnämnden.
3. att för verksamhetsåret 2015 minska överförmyndarnämndens
nettoram med 1,0 mnkr,
4. att för verksamhetsåret 2015 minska kommunstyrelsens nettoram
med 3,3 mnkr,
5. att för verksamhetsåret 2015 ianspråkta 2,4 mnkr ur reserven för
utveckling av social- och omsorgsverksamhet, samt
6. att uppdra till kommunstyrelsen att i sitt förslag till budget och plan
2016-2018 utöka socialnämndens nettoram med 12 mnkr
Magnus Larsson (C), Sofia Bothorp (MP), Björn Gustavsson (MP)
och Jonas Sandström (S) yttrar sig.
Ingrid Hermansson (C), Jan-Olof Petersson (FP), Peter Johansson
(S), Christopher Larsson (SD), Björn Fries (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 94
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till +29,6 mnkr. Av
resultatet ska 10,5 mnkr avseende ökade realisationsvinster räknas
bort i den s.k. balansavstämningen. Det balansavstämda resultatet
uppgår därmed till 19,1 mnkr.
Kommunens positiva resultat, oaktat att det byggs upp av såväl
positiva som negativa komponenter, innebär att kommunen i denna
rapport bedöms ha en god ekonomisk hushållning.
Föreslagen omflyttning av resurser till socialnämnden
Rapporten innehåller effekten av den i annan ordning föreslagna
utökningen av socialnämndens resurser och hur tillskottet föreslås bli
finansierat. Jämfört med förhållandet före förslaget om
resursförstärkning till socialnämnden, innebär ramutökningen en
förväntad ökad nettokostnad om 8,7 mnkr.
Ökade reavinster
För att tillfälligt finansiera utvecklingen av stadsmarinan i år har
medel från kommunstyrelsens investeringsreserv samt budgeten för
exploateringsverksamhet tagits i anspråk. I den här rapporten
föreslås nu, vilket förutsattes när medel anvisades till stadsmarinan,
att budgeten för dessa objekt ökas upp med totalt 10,5 mnkr. Det
ökade budgeterade resultatet möts med en lika stor prognostiserad
intäkt.
Genom den ökade reavinsten återställs sedan den budgeterade
nivån på kommunstyrelsens investeringsreserv, och den kommer
därmed att uppgå till 7,7 mnkr. Samtidigt återställs
kommunstyrelsens anslag för exploateringsverksamheten med 2,8
mnkr, varvid den åter kommer att uppgå till 5 mnkr
Verksamhetens nettokostnad
Kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden och
äldrenämnden erhöll alla utökade ramar 2015. I den nu upprättade
rapporten är det endast äldrenämnden som förväntas rymma
verksamheten inom anvisade ramar.
Forts
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§ 94 forts
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Innehållet i, och slutsatsen av, den nu upprättade rapporten ger
anledning att hysa fortsatt oro för kostnadsutvecklingen. Det är därför
angeläget att alla nämnder kontinuerligt och intensivt arbetar med att
styra och leda verksamheten så att givna ramar inte överskrids.
Mot denna bakgrund anser kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen bör föreslå att kommunfullmäktige riktar ett absolut
krav på kunskapsnämnden att vidta åtgärder så att den
prognostiserade avvikelsen mot budget till fullo undviks. Samma krav
föreslår kommunledningsförvaltningen riktas mot
funktionsstödsnämnden.
Socialnämnden tillförs genom särskilt beslut resurser för att
säkerställa utredningsarbetet, resurser till familjestödjande
verksamhet, samt återetablering av fältgruppen. Tillskottet av
resurser innebär inte att den prognostiserade avvikelsen elimineras –
den kvarstår i sin helhet om -11,3 mnkr då den härrör från andra
delar av nämndens verksamheter.
Nämndens resursbehov kommer att vara föremål för särskild
prövning i det pågående budgetarbetet. Socialnämndens föreslås
därför i det här skedet inte behöva vidta några åtgärder för att
balansera ökade kostnader för externa placeringar. Det innebär att
socialnämnden föreslås få ett godkännande att överskrida anvisade
ramar med 11 mnkr. Nämnden föreslås dock få ett särskilt uppdrag
att månatligen till kommunstyrelsen rapportera utvecklingen inom
verksamheten. Lämpligt är att nämnden koordinerar sin rapportering
enligt ovan med den rapportering som nämnden ska göra med
anledning av utökningen av nämndens ramar.
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2015-03-23 bl.a. beslutat
att begära full kompensation av kommunfullmäktige för att nå en
budget i balans enligt förvaltningens prognos 2015
att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige slå larm om
förvaltningens mycket utsatta läge, för att definiera resursbehovet
från kommunfullmäktige som motsvarar socialtjänstlagen och de
politiska målen samt ge förvaltningen i uppdrag att till socialnämnden
i april 2015 redovisa förslag till åtgärder för att nå en budget i balans i
samtliga delar av förvaltningen utan att det medför
personalneddragningar samt kopplat till en risk- och
konsekvensanalys.
Mot bakgrund av att nämnden föreslås få den prognostiserade
negativa avvikelsen mot budget godkänd kan nämndens
framställning enligt första att-satsen anses som besvarad. Forts
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§ 94 forts
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Vad gäller andra att-satsen konstaterar
kommunledningsförvaltningen att nämndens resursbehov är en del i
det pågående budgetarbetet.
Arbetsmarknadsnämnden uppvisar en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med -3,2 mnkr. Här kan finnas förhållanden i
den tekniska konstruktionen av budgeten avseende förhållandet mot
främst dåvarande utbildningsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen vill därför att det förhållandet djupare
analyseras inför rapporten efter maj månad. Mot den bakgrunden
anser kommunledningsförvaltningen att nämndens negativa
avvikelse tills vidare ska godkännas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
139, beslutat för egen del
1. att socialnämndens beslut enligt nämndens § 59 – 2015 i och med
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, att-sats nr 7
nedan, är besvarad
2. att uppdra åt socialnämnden att månatligen till kommunstyrelsens
rapportera utvecklingen i verksamheten
3. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att närmare analysera
arbetsmarknadsnämndens budget med utgångspunkt i överförda
medel från dåvarande utbildningsförvaltningen
4. att i övrigt godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
uppföljningsrapport för mars månad
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
140, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar
2. att kunskapsnämnden och funktionsstödsnämnden ska genomföra
åtgärder som nedbringar kostnadsläget till anvisade ramar
3. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad
negativ avvikelse mot budget med 3,2 mnkr
4. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med 11,3 mnkr
Forts
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§ 94 forts
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
5. att öka den budgeterade nivå på reavinster med 10,5 mnkr till
totalt 13,5 mnkr
6. att öka det budgeterade resultatet för kommunen med 10,5 mnkr
till 27,5 mnkr
7. att öka kommunstyrelsens reserv för investeringar med 7,7 mnkr
8. att öka kommunstyrelsens investeringsanslag för exploateringar
med 2,8 mnkr
9. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter
mars månad
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar att
kommunfullmäktige ska avsätta 15 miljoner kronor av årets utbetalda
AFA-medel för en nödvändig sanering runt Östersjöhallen.
Chatarina Holmberg (S), Anna Ekström (FP), Björn Fries (V) yttrar
sig.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar avslag på Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD)
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsberg och Tommy
Olssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar,
2. att kunskapsnämnden och funktionsstödsnämnden ska genomföra
åtgärder som nedbringar kostnadsläget till anvisade ramar,
3. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad
negativ avvikelse mot budget med 3,2 mnkr,
4. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med 11,3 mnkr,
Forts
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§ 94 forts
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
5. att öka den budgeterade nivå på reavinster med 10,5 mnkr till
totalt 13,5 mnkr,
6. att öka det budgeterade resultatet för kommunen med 10,5 mnkr
till 27,5 mnkr,
7. att öka kommunstyrelsens reserv för investeringar med 7,7 mnkr,
8. att öka kommunstyrelsens investeringsanslag för exploateringar
med 2,8 mnkr, samt
9. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter
mars månad
_____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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KS.2015.225.806

§ 95
Taxor för kultur- och fritidsnämnden 2015.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 2 mars 2015 §
17 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa taxor för
idrotts- och fritidsanläggningar för år 2015 enligt framlagt förslag.
Kultur- och fritidsnämnden skriver att kultur- och fritidsförvaltningen
har konstaterat att taxor för olika typer av lokaler saknas i vissa fall
och att korrigering av taxor måste ske relaterat till budget.
Förslag till taxor har därför tagits fram av förvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
141, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor för idrotts- och fritidsanläggningar enligt kultur- och
fritidsnämndens förslag.
Yrkanden
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram
förslag på höjda avgifter för barn och unga. I beredningen av taxoroch avgifter måste det tydliggöras vilken åldersgräns det är som
gäller, eftersom bidragsnormerna har justerats åldersmässigt till 7-25
år.
Christopher Larsson (SD), Billy Åkerström (KD), Sofia Bothorp (MP) ,
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs
återremissyrkande.
Jonas Sandström (S), Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet ska
avgöras i dag röstar ja och den som vill biträda Camilla Brunsbergs
återremissyrkande röstar nej.
Forts
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§ 95 forts
Taxor för kultur- och fritidsnämnden 2015.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster och 33 nej-röster och 5
frånvarande att ärendet ska återremitteras (minoritets återremiss).
Voteringsprotokoll 4.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska återremitteras.
_____
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Berörda sakägare
Länsstyrelsen i Blekinge län
Kommunens Anslagstavla
Akten
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KS.2008.104.210

§ 96
Detaljplan för Pottholmen, etapp 1
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 12
mars 2015 § 59 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att anta
detaljplan för Pottholmen, etapp 1, daterad 23 februari 2015
Nämnden skriver att detaljplanen för Pottholmen 1 m fl, etapp 1, har
varit föremål för allmän granskning mellan 21 november – 19
december 2014. Planområdet omfattar den västra sidan av
Pottholmen och utgör en första etapp i utvecklingen av Pottholmen
enligt planprogram från 2012. Stadsdelen är utpekat som ett
utvecklingsområde för funktionsblandning i översiktsplanen från
2010.
Pottholmen, etapp 1, föreslås få blandade funktioner så som cirka
440 bostäder, kontor, handel och service i huvudsak i 4-7 våningar.
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en
förtätning av centrala Karlskrona med en ny funktionsblandad
stadsdel med ett integrerat miljöanpassat byggande och hållbar
utveckling med en hög ambitionsnivå.
Till detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ett
hållbarhetsprogram som säkerställer hållbarhetsaspekterna för den
nya stadsdelen och ett gestaltningsprogram som ska vara
vägledande för gestaltning och utformning.
Till detaljplanen finns även ett antal utredningar så som miljöteknisk
undersökning, trafiksimulering, bullerberäkning, riskbedömning för
farligt gods, geoteknik, vibrationer, arkeologisk utredning,
dagvattenutredning och luftkvalitet m.m.
Detaljplanen har sedan granskningen ändrats på nedanstående
punkter:
 Utredningen riskbedömning för farligt gods har kompletterats med
farligt gods på järnvägen.
 Utredning miljöteknisk undersökning har kompletterats med en PM
med mätbara åtgärdsmål.
Forts
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§ 96 forts
Detaljplan för Pottholmen, etapp 1
 Hållbarhetsprogrammet har kompletterats med en utredning om
grönytefaktor.
 Planbestämmelse har tillkommit om att nytillkommande
bebyggelse ska uppföras radonsäkert.
 Planbestämmelse har tillkommit om att tekniska anläggningar ska
översvämningsskyddas.
 Planbestämmelse om villkor för lov har tillkommit – Bygglov för
inte ges förrän skyddsåtgärder genomförts för att motverka ras,
skred, översvämning och erosion.
 Byggnad 34:a inom Strandgården, har kompletterats med
planbestämmelsen rivningsförbud och utökad lovplikt för fasadmaterial, fönster, ytterdörrar samt byte av takmaterial.
 Kvarter 3 har kompletterats med planbestämmelse D- vård för att
möjliggöra ett omvårdnadsboende.
 Kvarter 6 har kompletterats med plan bestämmelse S1- förskola.
 Kvarter 7 har justerats så att området omfattas av kvartersmark
med planbestämmelse T- trafik istället för allmän plats markbusstorg. E-området (transformatorstation) inom kvarterat har utgått
då det inryms i ändamålet T, trafik.
 Byggrätten för byggnaden resecentrum, i spårområdets
förlängning, har minskats 3 meter i norr för att möjliggöra passage för
fotgängare under hela dygnet.
 Den tredimensionella fastighetsindelningen har justerats så att
hela ytan i våning 1-4 har planbestämmelsen PC, parkering och
centrumändamål.
 Vidareutveckling och komplettering med mindre textjusteringar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
142, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Pottholmen 1 m.fl, etapp 1, daterad 23
februari 2015.
Sofia Bothorp (MP), Carl-Görans Svensson (M), Jan Lennartsson
(M), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (FP), Christopher Larsson
(SD) och Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten
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KS.2015.95.480

§ 97
Svar på motion Karlskrona en djurvänligare kommun.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 13 februari
2015, § 3, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att allt kött som
köps in till kommunens kök ska som minimum krav minst följa de
lagar som vi har i Sverige
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 4 mars
2015, lämnat yttrande och förslag till beslut. förvaltningen skriver att
upphandlingsavdelningen upphandlar allt kött till Karlskrona kommun
i enlighet med de krav lagstiftningen tillåter. Därav följer bla att vi inte
kan välja att köpa en vara från ett visst land, om varan uppfyller
ställda lagkrav.
Upphandlingsavdelningen säkerställer kraven genom att kravställa i
enlighet med Miljöstyrningsrådets riktlinjer.
Sverigedemokraterna belyser speciellt kyckling. I redovisning anges
de krav som tillåts att ställa och som kommunen har ställt i senaste
upphandlingen av livsmedel avseende kyckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
144, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) och Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Björn Nurhadi bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 97 forts
Svar på motion Karlskrona en djurvänligare kommun.
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Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Björn T
Nurhadi bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 46 ja-röster och 11 nej-röster och 18
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 5.
Reservationer
Camilla Karlman (SD), Robert Andersson (SD), Martin Henriksson
(SD), Pernilla Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD), Susanne
Cederholm (SD), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD),
Björn Nurhadi (SD)Paul Cederholm (SD), Göran Eklund (SD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
____
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§ 98
Avtackning pension
Ordförande Rikard Jönsson (S) tackar kommundirektören Ingrid
Augustinsson Swennergren för gott samarbete under alla år.
____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
16 – 17 juni 2015

§ 99

Presentation av ny kommundirektör

§ 100

Svar på medborgarförslag hur Hattholmen utvecklas

§ 101

Svar på medborgarförslag att ta fram en handlingsplan mot tiggeri

§ 102

Svar på medborgarförslag om att göra en konsekvensbeskrivning av flytt
av brandstationen/räddningskåren, Pottholmen

§ 103

Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/kv Muddret som
basstation för Kustbevakningen m.fl

§ 104

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
flytta verksamheterna i Östersjöhallen respektive idrottshallen till det s k
Arenaområdet på Rosenholm

§ 105

Svar på medborgarförslag om att bygga ny ishall på Rosenholm

§ 106

Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation som att
vara en av Sveriges mest soliga stad och kommun

§ 107

Svar på medborgarförslag om att förvärva fastigheter i kvarteret Bonde

§ 108

Svar på medborgarförslag om att ställa in nyårsfyrverkeri

§ 109

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 110

Folkhälsorådet i Karlskrona kommun

§ 111

Anmälningsärenden

§ 112

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 113

Inkomna interpellationer

§ 114

Kommunala val

§ 115

Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet.

§ 116

Årsredovisning år 2014 för Karlskrona kommun

§ 117

Rapport avseende finansverksamhet första tertialet 2015

§ 118

Förslag till kommungemensam värdegrund

§ 119

Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn

§ 120

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Blekinge

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

§ 121

Godkännande av revisionsberättelse 2014 för Kommunsamverkan Cura
Individutveckling

§ 122

Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2014

§ 123

Förslag till ny arena för handboll m.m.

§ 124

Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning

§ 125

Budget 2016 och planer 2017 – 2018 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 126

Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar
och rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad

§ 127

Ordförandes sommarhälsning
_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
tisdagen den 16 juni 2015 klockan 08.30 – 17.00
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00 -13.30
Onsdagen den 17 juni 2015 klockan 08.30 – 21.20
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00 -13.30,17.00-18.00
Närvarande den 16 juni 2015
Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
Ålderman

Rikard Jönsson (S) jäv del av § 115
Maria Persson (C) jäv del av § 115, jäv § 120
Jörgen Johansson (C) del av § 115
Patrik Hansson (S) jäv del av § 115, jäv § 122
Linda Ekström (S) kl 11.00-17.00 del av §§ 115, 116-125
Peter Johansson (S) jäv del av § 115
Eva-Marie Malmgren (S) jäv del av § 115, jäv § 120
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 08.30-14.05 §§ 99-120, jäv del
av § 115
Patrik Andersson (S) jäv del av § 115
Helene Gustafsson (S) jäv del av § 115
Hind Abdul-Wahab (S) jäv del av § 115
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) jäv del av § 115
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S) jäv del av § 115, jäv § 122
Mikael Hammarin (S) jäv del av § 115
Thomas Karlsson (S) jäv del av § 115
Lisbeth Bengtsson (S) jäv del av § 115, jäv § 120
Åke Håkansson (S) kl 08.30-12.00 §§ 99- del av §§ 119, jäv
del av § 115
Åse Nygren (S) jäv del av § 115
Jan-Anders Lindfors (S) jäv del av § 115
Eva-Lotta Altvall (S) jäv del av § 115
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S) jäv del av § 115
Fredrik Wallin (S) kl 13.45-17.00 §§ 120-del av 125, jäv §
121
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M) jäv del av § 115, jäv § 122
Jan-Åke Nordin (M) jäv del av § 115
Lars-Göran Forss (M) jäv del av § 115
Emina Cejvan (M) jäv del av § 115
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Sign

Sign
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Emma Stjernlöf (M) jäv del av § 115, jäv § 120, jäv § 122
Anders Ovander (M) jäv del av § 115
Jan Lennartsson (M) jäv del av § 115
Emma Swahn Nilsson (M) jäv del av § 115, jäv § 122
Carl-Göran Svensson (M) jäv del av § 115
Anna Ottosson (M) jäv del av § 115, jäv § 122
Sophia Ahlin (M) jäv del av § 115
Camilla Karlman (SD) jäv del av § 115
Martin Henriksson (SD) jäv del av § 115
Pernilla Cederholm (SD) jäv del av § 115
Ove Uppgren (SD) jäv del av § 115
Christopher Larsson (SD) jäv del av § 115, jäv § 122
Björn Nurhadi (SD) jäv del av § 115
Paul Cederholm (SD) jäv del av § 115
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP) jäv del av § 115, jäv § 122
Jan-Olof Petersson (FP) kl 13.45- 17.00 §§ 120- del av 125
Börje Dovstad (FP) jäv del av § 115
Magnus Larsson (C) jäv del av § 115, jäv § 122
Jörgen Johansson (C) jäv del av § 115
Ingrid Hermansson (C) jäv del av § 115
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP) kl 13.45-17.00 §§ 120- del av
§ 125
Ingmarie Söderblom (MP) jäv del av § 115
Sofia Bothorp (MP) kl 10.10- 17.00 §§ 115-del av § 125 , jäv
§ 122
Björn Gustavsson (MP) jäv del av § 115, jäv § 121
Johan Eriksson (V) jäv del av § 115
Ulf Hansson (V) jäv del av § 115
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) jäv del av § 115
Billy Åkerström (KD) jäv del av § 115
Ann-Louise Trulsson (KD) kl 13.45-17.00 §§ 120- del av §
125
Tjänstgörande ersättare

Sign

Sign

Marianne Nordin (M) jäv del av § 115
Ida Henriksson (S) kl 08.30-11.00, 14.05-17.00 §§ 99- del
av § 115, 121-del av §§ 125
Håkan Eriksson (S) jäv del av § 115
Kerstin Ekberg Söderbom (S) jäv del av § 115
Stefan Andersson (S)
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S) kl 08.30-13.45 §§ 99-119, 121, jäv del
av § 115
Morgan Kullberg (M) jäv del av § 115
Birgitta Gamelius (M) jäv del av § 115
Sign
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Charlotta Sahlin (M) jäv del av § 115
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD)
Mikael Augustsson (FP) kl 08.30-13.45 §§ 99-119, 121-122
Gunilla Ekelöf (FP) jäv del av § 115, jäv § 121
Maiellen Stensmark (MP) kl 08.30-10.10 §§ 99-119, 121122
Inga Lill Siggelsten-Blum (KD) kl 08.30-14.30 §§ 99-124, jäv
del av § 115
Tajma Sisic (S) kl 13.45-17.00 §§ 120-del av § 125
Gerd Sjögren (M) del av § 115, 122
Claes- Urban Persson (S) del av § 115, 122
Mats Fagerlund (S) del av § 115
Robert Andersson (SD) del av § 115, 122
Marcus Degerskär (S) del av § 115
Pernilla Persson (C) del av § 115
Fredrik Karlsson (C) del av § 115, 122
Närvarande ersättare

Tajma Sisic (S) kl 10.45-12.00
Mats Fagerlund (S)
Ida Henriksson (S) kl 11.00-14.05
Marcus Degerskär (S)
Claes- Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M)
Robert Andersson (SD)
Mikael Augustsson (FP) kl 13.45-17.00
Anders Persson (S) kl 13.45-17.00
Maiellen Stensmark (MP)
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)

Närvarande den 17 juni 2015
Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S) kl
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S) kl 08.30-13.40 del av §§ 125
Laila Karlsson (S)

Sign
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Sign
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Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S) kl 08.30-15.30 del av §§ 125
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 08.30-13.40 del av §§ 125
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 08.30-20.10 del av §§ 125
Anders Ovander (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M) kl 08.30-17.00 del av §§ 125
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD) kl 08.30-14.50 del av §§ 125
Ove Uppgren (SD) kl 08.30-14.30 del av §§ 125
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP) kl
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 08.30-13.40 del av §§ 125
Ingrid Hermansson (C) kl13.45-21.20 del av §§ 125
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP) kl 08.30-15.30 del av §§ 125
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V) kl 08.30-15.00 del av §§ 125
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
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Billy Åkerström (KD)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Tjänstemän
Nämndsekreterare
Kanslichef

Sign

Marianne Nordin (M)
Ida Henriksson (S) kl 08.30-11.05 del av §§ 125
Håkan Eriksson (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S) kl
Tajma Sisic (S)
Stefan Andersson (S) kl 08.30-11.05, kl 11.05-13.40 del av
§§ 125
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Charlotta Sahlin (M) kl 13.40-21.20 del av §§ 125,126 -127
Gerd Sjögren (M)
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD) kl 15.30-21.20 del av §§ 125,
Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-14.55 del av §§ 125
Pernilla Persson (C)
Harry Rson Svensson (KD) kl 11.05-21.20 del av §§ 125,
126-127
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.30- 21.20, del av §§
125, 126-127
Robert Andersson (SD) kl 15.30-21.20 del av §§ 125, 126127
Mikael Augustsson (FP) kl 14.55-21.20, del av 125, 126-127
Maiellen Stensmark (MP) kl 15.30-21.20, del av §§ 125,
126-127
Mats Fagerlund (S) kl 15.30-21.20, del av §§ 125,126-127
Ida Henriksson (S) kl 11.05-21.20
Anders Persson (S)
Stefan Andersson (S) kl 11.05-21.20
Mats Fagerlund (S)
Marcus Degerskär (S)
Claes-Urban Persson (S)
Robert Andersson (SD)
Göran Eklund (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Mikael Augustsson (FP)
Maiellen Stensmark (MP)

Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark
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Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Roland Andréasson (S), Anders Ovander (M),
Eva-Lotta Altvall (S), Emma Swahn Nilsson (M)

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 99-127
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rickard Jönsson (S) jäv del av §§ 115

Ålderman

…………………………………
Jörgen Johansson (C) del av §§ 115

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jan –Anders Lindfors (S) jäv del av §§ 115
Justeringsledamot ………………………………………………
Anders Ovander (M) jäv del av §§ 115
Justeringsledamot …………………………………………………….
Emma Swahn Nilsson (M) del av §§ 115
Justeringsledamot ………………………………………………
Eva-Lotta Altvall (S) del av §§ 115
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 juni 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 99
Presentation
Den nya kommundirektören Carl-Martin Lanér presenterade sig.
_________
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Akten

KS 2014.618.210

§ 100
Svar på medborgarförslag hur Hattholmen utvecklas
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 10-11 december 2014, § 224, av Magnus Eriksson. Förslaget
visar idéer hur Hattholmen kan utvecklas.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse, upprättad den 10 mars
2015, lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att
förslaget pekar på möjligheten att inom området anlägga parker med
lekytor, maritima verksamheter, husbilparkering, sjöbodar med
båtplatser, kallbadhus och restaurang.
Tanken är också att knyta samman Hattholmen med centrala staden
via ett trädkantat gång- och cykelstråk och att tona ner infartsleden
till en gata med dämpad hastighet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats
planuppdraget att ta fram ett planprogram för Hattholmen.
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt lämpligt in i den
demokratiska planprocessen för aktuellt område. Det planförslag
som utarbetas av förvaltningen kommer att ställas ut för samråd med
möjligheter för alla medborgare att lämna ytterligare synpunkter.
Kommunfullmäktige ordförande beslutar
att ärendet utgår eftersom beslut fattades på kommunfullmäktiges
sammanträde den 3 juni 2015, § 82.
_________
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Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2014.151.709

§ 101
Svar på medborgarförslag om tiggeri
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 juni 2014, § 51, av Roland Törnqvist. Förslaget är att ta fram en
handlingsplan mot tiggeri.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den 8 maj
2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att
socialnämnden lämnade vid sammanträde den 25 augusti 2014, § 103,
yttrande och beslutsförslag.
Förslaget behandlades av kommunfullmäktige den 29 januari 2015.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslaget för en kartläggning och behovsbedömning, samt utifrån den kunskapen återkomma
till kommunfullmäktige med en eventuell åtgärdsstrategi.
Socialnämnden har genomfört en kartläggning av situationen för tiggare i
Karlskrona och har på nytt behandlat ärendet vid sammanträde den
23 mars 2015, § 57. Nämnden har lämnat ett yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 180,
beslutat för egen del
att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för samarbete med kommuner i Rumänien.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 180,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna socialnämndens redovisning och kartläggning av
situationen för tiggare i Karlskrona, samt
2. att medborgarförslag därmed skall anses besvarat. Forts
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§ 101 forts
Svar på medborgarförslag om tiggeri
Yrkande
Björn Fries (V) yrkar att ansöka från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
för att skyndsamt i samarbete med kyrko- och frivilliga organisationer
utveckla trygga boendemöjligheter för utsatta EU-migranter som vistas i
Karlskrona.
Christopher Larsson (SD), Ingrid Hermansson (C) och Birgitta Gamelius
(M) yttrar sig.
Propositions och förslag
Ordförande ställer proposition på Björn Fries tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Björn Fries
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 15 ja-röster och 57 nej-röster, 1 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkandet. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna socialnämndens redovisning och kartläggning av
situationen för tiggare i Karlskrona, samt
2. att medborgarförslag därmed skall anses besvarat.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.202.170

§ 102
Svar på medborgarförslag om at göra en konsekvensbeskrivning av
flytt av brandstationen/räddningskåren, Pottholmen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att det görs en
konsekvensbeskrivning över flytten av brandstation/räddningstjänst.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Roland
Thörnqvist har inlämnat ett medbogarförslag med önskemål om att
flyttningen av brandstationen/räddningskåren från Pottholmen ska
konsekvensbeskrivas. Förslagsställaren anser att effekterna på Trossö och
stadsdelarna söder om brohålan vad gäller möjligheterna till livräddande
insatser och insatser för skydd av den unika kulturmiljön måste utredas
innan förslaget till detaljplan för Pottholmen antages av kommunfullmäktige
och vinner laga kraft.
Räddningstjänsten genomförde 2001 en Brandstationsutredning som bland
annat omfattade analys av körtider, risk- och skyddsvärda objekt samt vilka
dimensionerande olyckor som skall beaktas vid lokalisering av en ny
brandstation. Resultatet pekade ut Stadsträdgården som förstahandsalternativ och Oskarsvärn som andrahandsalternativ för en lokalisering.
Stadsträdgården har därefter utvecklats till ett externhandelsläge och är
därför inte längre aktuellt. Kommunstyrelsen beslut därför 2015-03-31 att
den nya brandstationen skall placeras på Oskarsvärn.
Uppdraget att detaljplanelägga Pottholmen baseras på förutsättningen att
brandstationen flyttas i enlighet med ovanstående utredning. Det kan
noteras att Länsstyrelsen under hela planprocessen inte har ifrågasatt
flyttningen av brandstationen till en lokalisering vid Oskarsvärn.
Insatstiderna kommer att förlängas för stadsdelarna innanför brohålan med
cirka tre minuter men kommer att förkortas motsvarande för stadsdelar
som ligger norr om Sunna kanal.
Forts
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§ 102 forts
Svar på medborgarförslag om at göra en konsekvensbeskrivning av
flytt av brandstationen/räddningskåren, Pottholmen
Oavsett Räddningstjänstens lokalisering så är egenskyddet för varje
fastighet den viktigaste och primära förebyggande insatsen. Varje
fastighetsägare har ett ansvar att upprätthålla ett lämpligt brandskydd.
Räddningstjänsten är en kompletterande resurs till detta egenansvar.
Räddningstjänsten arbetar därtill med förebyggande information och
utbildning och medverkar vid besiktningar för att minska risker och för att
verka skadeförebyggande i verksamheter och byggnader.
Skyddsbehovet för världsarvsobjekten har särskilt lyfts till Världsarvsrådet
där samtliga fastighetsägare tillsammans med kommun och länsstyrelse
samverkar i dessa och andra frågor av betydelse.
Frågan får anses tillräckligt utredd och processad genom hela
planläggningen för Pottholmens utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 182,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.169.210

§ 103
Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/kv Muddret
som basstation för Kustbevakningen m.fl.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att Hattholmen/kv
Muddret planläggs för Kustbevakningen, Sjöräddningen, Lots och
Räddningskårens havs- och vattenverksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
förslagsställaren pekar på att området har en god befintlig infrastruktur och
har goda förutsättningar att samla nämnda verksamheter på ett och
samma geografiska område med goda samordningsförutsättningar.
Tillräckliga markytor finns för att rymma allt som krävs för de olika
verksamheterna.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats planuppdraget att
ta fram ett planprogram för Hattholmen. I Översiktsplan 2030 pekas
inriktningen ut för området med en ambition att skapa en stadsmässig grön
stadsdel som är funktionsblandad med ett önskvärt inslag av bostäder och
rekreationsytor.
I sammanhanget kan också nämnas att Kustbevakningen i samverkan
med Försvarsmakten sedan en tid planerar för att bereda plats för Kustbevakningens fartyg och förråd på Marinbasens område.
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt lämpligt in i den
demokratiska planprocessen för aktuellt område och har överlämnats för
fortsatt handläggning till planavdelningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det planförslag som utarbetas av förvaltningen kommer
senare ställas ut för samråd med möjlighet för alla medborgare att lämna
ytterligare synpunkter.
Forts
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§ 103 forts
Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/kv Muddret
som basstation för Kustbevakningen m.fl.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 183,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.179.800

§ 104
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut
om att flytta verksamheterna i Östersjöhallen respektive
Idrottshallen till det s k Arenaområdet i Rosenholm
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att flytta
verksamheterna från Östersjöhallen och Idrottshallen till Arenaområdet, Rosenholm, för att samla all sport och idrottsutövning på
samma ställe.
Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått uppdrag
att utreda placering av framtida idrottshallar som ska jämföras med
nuvarande eller som ska ersätta nuvarande Östersjöhall och
Idrottshall. En arbetsgrupp utreder nu detta med tillägget att en
framtida hall ska vara sådan att den fyller kraven för at spela elithandboll.
I utredningen måste också hänsyn tas till att hallarna används dagtid
av de skolor som finns på Trossö. Behovet av hallar för skolidrott
kommer också att öka när brandstationens gymnastiksal på
Pottholmen rivs.
Arbetsgruppen kommer att bereda frågan under våren och
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer sannolikt att fatta
beslut innan sommaren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 184,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.205.821

§ 105
Svar på medborgarförslag om att bygga ny ishall på Rosenholm
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att en ny
ishall byggs på Rosenholm och att den gamla ishallen byggs om till
handbollsarena.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den
8 april 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver
att förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att
bygga en ny ishall på Rosenholms arenaområde. När sedan den nya
ishallen är klar, byggs den nuvarande ishallen om till en handbollsoch multiarena. Förslagsställaren menar att det är hållbar utveckling
att fortsätta utveckla Rosenholmsområdet. Vad gäller finansieringen
ska Karlskrona kommun stå för en del och klubbarna tillsammans
med näringslivet för resten.
Inom Karlskrona kommun pågår ett arbete med att utreda hur våra
hanbolls- och ishockeyhallar ska se ut och var det ska ligga.
Rosenholmsområdet är ett av de ställen som vi funderar över. Även
finansieringen bereds. Förslag om både handbolls- och ishockeyhall
skall beslutas av kommunfullmäktige innan sommaren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 185,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.98.840

§ 106
Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation
som att vara en av Sveriges mest soliga stad och kommun
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnvist. Förslaget är att
Karlskrona kommun fattar beslut om att ta tillvara vår unika situation
att vara en av Sveriges soligaste städer.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den
7 mars 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att förslagsställaren menar att Karlskrona kommun ska fatta
beslut om att lyfta fram vår unika situation som at vara en av Sverige
mest soliga stad och kommun. Denna förutsättning, tillsammans med
vår skärgård, bör lyftas fram och marknadsföras. Vidare anser
förslagsställaren att det bör tas fram strategier för att ta tillvara
solenergin.
I kommunens turistverksamhet och marknadsföring inom det
kommunala bolaget, Utveckling i Karlskrona AB, används flitigt solen
marknadsföringen av staden och kommunen. Ett tidigare medborgarförslag ledde till att kommunen investerade i en solmätare. Det
visade sig snart att vår stad och kommun var en av landets soligaste
platser. När det gäller skärgården så är den kommunens unika profilbärare. Uttrycket ”Karlskrona. Mitt i Skärgården” finns med i all
profilering från bolagets sida. Detta ger vid handen att såväl sol som
skärgård är säkerställd i kommunikationen och marknadsföringen.
När det gäller att ta tillvara solenergin så har kommunens
fastighetsavdelning liksom Karlskronahem AB och Affärsverken
Karlskrona AB låtit uppföra solceller och solfångare på olika
byggnader. Vidare har Affärsverken AB projekterat och undersökt
möjligheterna att placera en solcellspark i kommunen. Vidare sker
över tiden samverkan med Energikontor Sydost för att inhämta
kunskap om solenergi.
Forts
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§ 106 forts
Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation
som att vara en av Sveriges mest soliga stad och kommun
Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har tagit fram
riktlinjer/policy för att underlätta för den enskilde att montera solceller
inom sin fastighet.
Vidare har kommunens energirådgivning möjlighet att ge råd till
enskilda intressenter i denna fråga. Detta innebär att Karlskrona
kommun redan nu arbetar aktivt med frågor rörande solenergi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 186,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2014.464.252

§ 107
Svar på medborgarförslag om att förvärva fastigheter i
kvarteret Bonde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att förvärva de fastigheter som Stadsförsamlingen i
Karlskrona avser att avyttra i kvarteret Bonde 8 och därmed låta ett nytt
planerat ”kulturhus” byta form och plats och möjliggöra skapandet av ett
kulturkvarter i kvarteret Bonde.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 29 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att den 3 mars
2015 godkände kommunstyrelsen ”slutrapport 2014” från styrgruppen för
nytt kulturhus i Karlskrona. I samband med det fick kommundirektören
uppdraget att utreda om det är möjligt att skapa ett kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde. Att utreda förutsättningarna att förvärva Stadsförsamlingens fastigheter i kvarteret Bonde 8 ingår som en del av
uppdraget. Redovisningen av uppdraget kommer att ske i samband med
vårens budgetberedningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 187,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2014.647.843

§ 108
Svar på medborgarförslag om att ställa in nyårsfyrverkeriet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att ställa in kommande nyårsfyrverkeri på
Stakholmen och använda pengarna till annat.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun har sedan 90-talet anordnat ett officiellt nyårsfyrverkeri. Syftet till
detta är starkt kopplat till säkerhetsaspekten. Det sker tyvärr ofta olyckor i
samband med avfyrandet av fyrverkerier. Genom att erbjuda ett
kontrollerat avfyrande av utbildade pyrotekniker från en avspärrad plats tar
kommunen sitt ansvar för att bidra till att minska risken för personskador.
Genom att samla fyrverkerierna till en plats och under en begränsad
tidpunkt kan även störningarna på miljön minskas.
Mervärdet är även att Karlskrona kommuns invånare och besökare erbjuds
möjlighet till en gemensam upplevelse i Upplevelsernas Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 109
Avsägelser av kommunala uppdrag
Reine Svensson (V) har i en skrivelse daterad 16 juni 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
________
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Folkhälsorådet
Kommunledningsförvaltningen
Landstinget Blekinge
Länsstyrelsen Blekinge
Region Blekinge
Akten

KS 2011.417.440

§ 110
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen ansvarar sedan 1 januari 2013 för folkhälsofrågorna
vilket beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2012.
Då beslutades också att kommunfullmäktige fortsättningsvis ska utse
Karlskrona kommuns ledamöter i Folkhälsorådet för aktuell mandatperiod.
Sammansättningen i Folkhälsorådet har varit tre ordinarie ledamöter och
tre ersättare från kommunen och motsvarande antal från landstinget.
Kommunen har haft ordförandeposten och landstinget vice ordförandeposten.
Under 2014 har en länsgemensam folkhälsopolicy tagits fram. Det har
gjorts i samverkan mellan länets fem kommuner. Landstinget Blekinge,
Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge. Samtliga parter har också
antagit policyn.
I den gemensamma folkhälsopolicyn finns rollerna beskrivna. Landstinget
har ansvaret att driva det strategiska övergripande folkhälsoarbetet i länet,
samordna insatser och att föra in ett folkhälsoperspektiv i det regionala
utvecklingsarbetet.
Den politiska samordningen i länet innebär att en gång om året samlas de
ledande politikerna till ett möte. Med ledande politiker avses regionråd,
landstingsråd, kommunalråd och ledande oppositionspolitiker. På mötet
deltar även kommun- och förvaltningschefer samt tjänstepersoner som
arbetar inom folkhälsoområdet.
Landstingsfullmäktige har med anledning av folkhälsopolicyn också
beslutat att inte utse representanter till kommunernas folkhälsoråd. Det
innebär att Karlskrona kommun får bilda ett folkhälsoråd i en ny
konstellation med kommunpolitiker. Kommunens ledningsgrupp fortsätter
att vara styrgrupp för folkhälsofrågor.
Forts
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§ 110 forts
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun
Folkhälsorådet i Karlskrona ska fortsättningsvis bestå av sju ledamöter,
inga ersättare. Ansvarigt kommunalråd för folkhälsofrågorna utses till
ordförande. Ledamöterna till folkhälsorådet utses av kommunfullmäktige.
Kommunens ledningsgrupp är styrgrupp för folkhälsoarbetet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun ska bilda ett lokalt folkhälsoråd,
2. att det nya folkhälsorådet ska bestå av sju ledamöter som utses av
kommunfullmäktige,
3. att utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp, samt
4. att tidigare beslut som rör folkhälsorådets sammansättning upphör
(protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012 § 63).
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att en av folkhälsorådets sju ledamöter utses till
vice ordförande i rådet.
Björn Gustavsson (MP) yrkar att folkhälsorådets sammanställning ser till
att möjliggöra för att samtliga partier att vara representerade i
folkhälsorådet.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på Björn Gustavssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till attsats 2
mot Björn Gustavssons ändringsyrkande av attsatsen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på attsats 2.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag på attsats 2 röstar ja och den som vill bifalla
Björns Gustavsson förslag på attsats 2 röstar nej. Forts
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§ 110 forts
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun
Fullmäktige beslutar med 61 ja-röster och 11 nej-röster, 1 avstår och 2
frånvarande att bifalla kommunstyrelsens förslag på attsats 2.
Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till
attsats 2 mot Börje Dovstads ändringsyrkande på attsats 2 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Börje Dovstads förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun ska bilda ett lokalt folkhälsoråd,
2. att det nya folkhälsorådet ska bestå av sju ledamöter och att en av de
sju ledamöterna utses till vice ordförande i rådet och att samtliga utses av
kommunfullmäktige,
3. att utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp, samt
4. att tidigare beslut som rör folkhälsorådets sammansättning upphör
(protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012 § 63).
_________
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Akterna

KS 2014.577.214
KS 2014.042.013
KS 2015.177.041

§ 111
Anmälningsärenden
a) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-06, § 106,
detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Karlskrona kommun.
b) Socialnämnden 2015-05-18, § 94, budgetuppföljning per 30 april
2015.
c) Socialnämnden 2015-05-18, § 95, besparingsförslag
_________
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Akterna

KS.2015.441.821
KS.2015.442.100
KS.2015.451.861
KS.2015.452.106
KS.2015.453.315
KS.2015.454.879
KS.2015.457.861
KS.2015.459.879

§ 112
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya arenor på remiss, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att redovisa att beslutsunderlag angående beslutet
att bygga om/till ishallen Arena Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att införa nationaldagsfirande med
nationaldagsparaden på Stortorget, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att under sommaren bygga upp den mindre kopian
av saluhallen på Fisktorget, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna parkeringsplatser för bussar vid Stortorget,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna guider för cykelturister, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att samband med Lövmarkanden förbereda firandet
av midsommarafton med att löva midsommarstången, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun under sommaren gör
satsningar på cykelkampanjer, av Roland Thörnqvist.
Komunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
________
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Aktern

KS. 2015.450.03

§ 113
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
Kommunfullmäktiges 29 september.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
om sysselsättningsfasen på Bubbetorps gård, av ledamot Emina Cejvan
(M).
__________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 114
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Folkhälsorådet
Ordförande Börje Dovstad (FP)
Vice ordförande Sophia Ahlin (M)
Ledamot Linda Ekström (S)
Jonas Sandström (S)
Lars Karlsson (C)
Sigrid Johansson (M)
Björn Nurhadi (SD)
Äldrenämnden
Ersättare Ann Nilsson (KD) efter Britt-Marie Strömqvist.
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2013.233.041

§ 115
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Vice ordförande i revisionen Mats Nilsson (S) och Thomas Almqvist från
EY redovisar revisionsberättelsen för år 2014.
Mats Nilsson (S), Sven-Otto Ullnér (M), Lars-Erik Johansson (SD),
Bernt Runesson (C) och Pål Wetterling (M) från revisionen har med
skrivelse den 23 april 2015 lämnat revisionsberättelse för år 2014.
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom
utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag.
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till
kommunfullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt
kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionernas påpekanden
Revisorerna ställer sig kritiska till socialnämndens hantering av
verksamheten under 2014.
Under årets har det uppmärksammats väsentliga brister i processer
som har stor betydelse för enskilda medborgares livssituation.
Bristerna bedöms vara särskilt allvarliga eftersom det rör vård av
barn, ungdomar och familjerätt.
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionen kommer att följa upp verkställigheten av de åtgärder som
nämnden har tagit fram beaktat de brister som har
uppmärksammats.
Revisorerna noterar med oro att handikappnämndens underskott
överstider det av fullmäktiges godkända överdraget.
Vidare anser revisorerna att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
nämnderna kan utvecklas.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i
Karlskrona kommun i allt väsentligt har bedrivet verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentlighet är
rättvisande.
Revisorerna bedömer att socialnämndens interna kontroll inte har
varit tillräcklig. Vi bedömer att styrelsens och övriga nämnders
interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är
förenligt med de finansiella målen som fullmäktige uppställt. Inga av
de finansiella målen för 2014 är uppnådda. För fullmäktiges
verksamhetsmål har kommunstyrelsen inte gjort någon samlad
bedömning av måluppfyllelsen vilket medför att vi inte kan göra
någon bedömning av densamma.
Revisorernas uttalanden
Vi riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning,
ledning, uppföljning och kontroll.
----Ledamot revisionen Bo Löfgren (FP) redovisar sin revisionsberättelse
2014. Undertecknad, av fullmäktige utsedd förtroendevald revisor i
kommunen och lekmannarevisor i Affärsverken AB med tillhörande
dotterbolag, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder och i kommunens företag. Jag anser min bedömning vara väl
underbyggd, opartisk och saklig.
Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
I enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet bedömer
revisorerna självständigt och objektivt om de ska yrka anmärkning och/eller
avstyrka ansvarsfrihet. Enligt praxis riktas anmärkning till styrelse eller
nämnd vid allvarliga brister eller när revisorerna vill uppmärksamma brister
som de inte åtgärdas kan leda till att revisorerna kan eller kommer att leda
till att revisorerna avstyrker ansvarsfrihet vid senare tillfälle.
I den av övriga revisorer lämnade revisionsberättelsen delar jag det som
skrivits om revisorernas uppdrag och utgångspunkter och redogörelse för
resultatet för det gångna året, med koppling till revisorernas uppdrag.
Jag tillstyrker att årsredovisningen för 2014 godkänns men är tveksam till
om resultatet i årsbokslutet med de mål för god ekonomisk hushållning
som fullmäktige beslutat om.
Jag tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
och enskilda nämnder i dessa organ.
I övrigt åberopar jag bifogat dokument ”Revisorernas redogörelse
avseende 2014 års revision”, samt de rapporter som övriga revisorer
hänvisar till.
Nedan lämnar jag ett särskilt yttrande över mina anmärkningar mot
socialnämnd och kommunstyrelse och de väsentliga grunderna för detta.
Socialnämnd
Jag biträder helt de skäl som majoriteten av övriga revisorer åberopar för
att även 2014 rikta anmärkning mot socialnämnden.
Kommunstyrelsen
SKL har till vägledning för revisorer angett nyckelmoment i prövning av
ansvarsprocessen. Åtta grunder beskrivs som var för sig eller tillsammans
kan aktualisera frågan om anmärkning och/eller avstyrkan av ansvarsfrihet.
Jag finner att tre av dessa grunder har sin giltighet vid ansvarsprövningen
av kommunstyrelsen.
Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av
fullmäktige eller i föreskrifter.
Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Förtroendeskada eller annan immateriell skada.
Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Underlag för bedömning
Jag delar helt vad övriga förtroendevalda revisorer skriver i sin
revisionsrapport: ”Kommunstyrelsen har i förvaltningsberättelsen inte gjort
någon samlad bedömning huruvida de övergripande verksamhetsmålen för
god ekonomisk hushållning har uppnåtts. En analys av målen har
genomförts kopplat till fastställda indikatorer men det görs ingen
bedömning av de enskilda målen har uppnåtts respektive om utfallet för
samtliga verksamhetsmål är tillfredställande. Sammantaget innebär detta
att vi inte kan göra någon bedömning om i vilken grad fullmäktiges
verksamhet har uppnåtts. Mot bakgrund till den låga måluppfyllelsen kring
de finansiella målen bedömer vi emellertid att kommunen för 2014 inte når
god ekonomisk hushållning fullt ut. Vi vill särskilt poängtera att kommunen
behöver finna en väg för att hantera det faktum att verksamhetens
nettokostnader överstiger skatteintäkter och generella statsbidrag.”
Av ”Revisorernas redogörelse avseende 2014 års revision” framgår vidare:
”Ändamålsenlig verksamhet innebär således bland annat genomförandet
av lagstadgade uppgifter samt hörsamhet och följsamhet till av
kommunfullmäktige beslutade mål.”
”Revisorerna anser att det inte finns någon bedömning från
kommunstyrelsen avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen. Detta
finner vi anmärkningsvärt”
”Ekonomiskt utrymme för att klara av andra risker och osäkerhetsfaktorer”
Som framgår av grafen på sidan 4 har kommunen inte någon gång under
de senaste fem åren uppnått ett överskott om två procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag
”Den underliggande problematiken med nämndernas underskott kvarstår
emellertid. De senaste åren har vi kunnat konstatera återkommande
negativa budgetavvikelser för dessa tre nämnder och i likhet med tidigare
år bedömer vi att det finns en överhängande risk att budgeten som centralt
styrinstrument förlorar sin styrande effekt.”
Även i budget 2014 tog verksamhetens nettokostnader i anspråk mer än
100 % av skatteintäkterna”
”Resultatet under ett antal år har räddats via engångsposter. Revisorerna
har under en följd av år påtalat risken med att vara beroende av poster av
engångskaraktär”
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
”Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en
tillräcklig intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. ”
Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1§ i kommunallagen ha uppsikt över
övriga nämnder och de kommunala företagen.
Uppsikten innebär att kommunstyrelsen skall leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter. För detta behöver
kommunstyrelsen ha uppsikt över de olika verksamheterna.
Kommunstyrelsen skall övervaka den ekonomiska förvaltningen, att
nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och medlen används
ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning finner brister
skall kommunstyrelsen lämna råd alternativt föra frågan till
kommunfullmäktige som får fatta beslut.
I en kontroll ingår – enligt ”Revisorernas redogörelse avseende 2014 års
revision”: Kommunstyrelsen har följt nämndernas utveckling under året. I
missiven till fullmäktige har förslag lämnats beträffande underskotten i bl a
social-, handikapp- och äldrenämnden. Vi anser att denna uppföljning kan
utvecklas vidare.
”Intern kontroll definieras som en process, där såväl politisk och
professionell ledning som all personal samverkar. Processen är utformad
för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål;
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. ”
Med ovanstående bedömning som underlag finner jag skäl till att
rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. Min sammantagna
bedömning är att kommunstyrelsen inte har varit tillräckligt aktiv med
bakgrund i utövande av sin tillsynsplikt. Kommunstyrelsen har inte
vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underliggande
problem genom att inte vidta adekvata och tillräckligt effektiva
åtgärder.
Kommunstyrelsen har brustit i att styra, leda, följa upp och kontrollera
verksamheten. Den har brustit i att i tid sätta in tillräckliga åtgärder. Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Kommunens förtroende har allvarligt skadats i samband med
socialnämndens och kommunstyrelsens oförmåga att hantera brister inom
socialtjänsten på ett sätt som strider mot gränsar till lagstiftning,
etiska/moraliska regler.
Ansvarsprövning
Bo Löfgrens sammanfattande slutsats med huvudskäl enligt ovan för 2014
som bakgrund är att:
Jag bedömer i likhet med övriga förtroendevalda revisorer att
årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Det lagstadgade balanskravet är inte uppfyllt.
Fullmäktiges två finansiella målsättningar är inte uppfyllda.
Jag riktar - i likhet med majoriteten av de förtroendevalda revisorerna –
även 2014 anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.
Jag riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande måluppfyllelse,
ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter,
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll samt förtroendeskada
eller annan immateriell skada.
I övrigt åberopar jag de av den förtroendevalda revisionsmajoritetens
bifogade redogörelse och rapporter. Jag åberopar också de externa
utredningar som gjorts av utomstående konsulter i samband med den
uppmärksammade händelsen våren 2014.
-----Ledamot revisionen Anna-Karin Leufstedt (S) redovisar sin
revisionsberättelse 2014.
----Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Barn- och ungdomsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Jäv
Emina Cejvan (M), Helen Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V),
Chatarina Holmberg (S), Morgan Kullberg (M), Christopher Larsson
(SD) och Emma Stjernlöf (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
------Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
handikappnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Jäv
Anna Ekström (FP), Thomas Karlsson (S), Anders Ovander (M), Inga
Lill Siggelsten Blum (KD), Gerd Sjögren (M) och gerd Sjögren (M)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för handikappnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
------
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
idrott- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Jäv
Kerstin Ekberg- Söderbom (S), Björn Gustavsson (MP), Ida
Henriksson (S), Christopher Larsson (SD), Charlotta Sahlin (M) och
Billy Åkerström (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för idrott- och fritidsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Med anledning av Bo Löfgrens anmärkning mot Kommunstyrelsen så har
kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring från kommunstyrelsen.
Mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i Bo Löfgrens
revisionsberättelse och den inhämtade förklaringen från kommunstyrelsen
riktas ingen anmärkning från kommunfullmäktige mot kommunstyrelsens
ledamöter 2014.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M) och Björn Fries (V) yttrar sig.
Jäv
Sophia Ahlin (M), Lisbeth Bengtsson (S), Camilla Brunsberg (M), Börje
Dovstad (FP), Anna Ekström (FP), Håkan Eriksson (S), Elina Gustafsson
(S), Björn Gustavsson (MP), Åsa Gyberg Karlsson (V), Patrik Hansson (S),
Ulf Hansson (V), Chatarina Holmberg (S), Rikard Jönsson (S), Camilla
Karlman (SD), Christopher Larsson (SD), Magnus Larsson (C), jan
Lennartsson (M), Jan-Anders Lindfors (S), Eva-Marie Malmgren (S), Björn
Nurhadi (SD), Anna Ottosson (M), Maria Persson (C), Emma Swahn
Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M) och Billy Åkerström (KD) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet.
Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i Bo
Löfgrens revisionsberättelse och den inhämtande förklaringen från
kommunstyrelsen riktas ingen anmärkning mot kommunstyrelsen för 2014,
samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
kommunstyrelsen ansvarsfrihet.
-------Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Hind Abdul Wahab (S), Sophia Ahlin (M), Ulf Hansson (V), Martin
Henriksson (SD), Jan Lennartsson (M) och Anders Persson (S) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för kulturnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
miljö- och byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Jäv
Paul Cederholm (SD), Johan Eriksson (V), Susanne Johansson (S), Björn
Nurhadi (SD), Anna Ottosson (M), Carl-Göran Svensson (M) och Ingmarie
Söderblom (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
-----Forts
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Sign
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Med anledning av revisionens och Bo Löfgrens anmärkning mot
socialnämnden så har kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring
från nämnden. Av förklaringen framgår det att nämnden tagit del av
revisionens kritik och påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram för att rätta
till bristerna.
Mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen, Bo Löfgrens och den inhämtade förklaringen från
Socialnämnden riktas även anmärkning från kommunfullmäktige mot
Socialnämndens ledamöter 2014.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Ingrid Hermansson (C) och Björn Fries (V) yttrar sig.
Jäv
Ingrid Hermansson (C), Hind Abdul Wahab (S), Pernilla Cederholm (SD),
och Camilla Karlman (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen, Bo Löfgrens och den inhämtande förklaringen från
nämnden, riktas anmärkning mot Socialnämnden för 2014, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
socialnämnden ansvarsfrihet.
-----

Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för tekniska
nämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Patrik Andersson (S), Paul Cederholm (SD), Gunilla Ekelöf (FP), LarsGöran Forss (M), Åke Håkansson (S), Jörgen Johansson (C), Anna
Ottosson (M) och Claes-Urban Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Forts
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Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

42

Sammanträdesprotokoll

§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för tekniska nämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Jäv
Mikael Hammarin (S), Åsa Nygren (S), Jonas Sandström (S) och Emma
Swahn Nilsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
valnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Mats Fagerlund (S), Birgitta Gamelius (S) och Susanne Johansson (S) och
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
------
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
äldrenämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Eva-Lotta Altvall (S), Pernilla Cederholm (SD), Peter Johansson (S), JanÅke Nordin (M) och Marianne Nordin (M) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för äldrenämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Jäv
Anna Ottosson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2013.233.041

§ 116
Årsredovisning år 2014 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, § 71, godkänt
bokslutet för år 2014 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 23 april 2015 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2014 godkänns av fullmäktige då den upprättats i
enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Camilla Brunsberg (M) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2014.
________
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Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2011.127.045

§ 117
Rapport avseende finansverksamheten första tertialet 2015
I av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy framgår att
kommunstyrelsen ska tillhandahålla rapportering om finansverksamheten i
enlighet med de årligt fastställda anvisningarna samt tre gånger om året till
kommunfullmäktige avge en rapport med en beskrivning av
finansverksamheten och riskhanteringen i den finansiella verksamheten.
All extern kapitalanskaffning, derivattransaktioner, likviditetshantering och
finansiella placeringar i kommunkoncernen (den samlade verksamheten)
ska samordnas. Samordning sker genom den inom kommunledningsförvaltningen organiserade internbanken.
Målsättningen för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att:


Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital;



Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella riktlinjer,
eftersträva bästa möjliga finansnetto;



Inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar och effektivisera
finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och
övriga finansiella tjänster.

Upprättad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för planering
och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 169,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansiell rapport per 30 april 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Ekonomiavdelningen
Controller KLF
Akten

KS 2011.172.140

§ 118
Förslag till kommungemensam värdegrund
Under arbetet med Vision Karlskrona 2030 och Kommunkompassen blev
det tydligt att Karlskrona kommun saknar en gemensam värdegrund. Syftet
med en sådan värdegrund är att tydliggöra synen på oss själva och vårt
uppdrag. Värdegrunden blir också ett kitt som binder samman kommunens
olika verksamheter och ger oss en gemensam grund när det gäller
förhållningssätt till brukare, kunder och medarbetare.
Fem förvaltningar och tre kommunala bolag har gått före med egna
värdergrunder som till stor del bygger på de senaste årens arbete med
brukare/kundfokus och förbättrad service.
Ett förslag till kommungemensam värdegrund som bygger på de åtta
befintliga, togs fram under hösten 2014 och är väl förankrat i kommunens
ledningsgrupp.
MÖTE – den gemensamma värdegrunden.
Medborgar-kundfokus
Genom dialog och bra bemötande skapar vi värde för dem vi finns till för.
Öppenhet
Vi är tillgängliga, tydliga och trovärdiga.
Tillit
Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att samarbeta och möta
utmaningar.
Engagemang
Vi utvecklas genom förnyelse och ständiga förbättringar.
Vid två chefsdagar, hösten 2014 och våren 2015, har samtliga chefer i
Karlskrona kommun involverats i arbetet med att ta fram en kommungemensam värdegrund.
Forts
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§ 118 forts
Förslag till kommungemensam värdegrund
De har också fått möjlighet att ge förslag på hur värdegrunden kan
implementeras i verksamheterna.
Den kommunövergripande samverkansgruppen fick information om
förslaget till värdegrund och genomförandeplan i mars 2015. Frågan
diskuterades i samverkansgruppen som är positiv till förslaget och ser
behovet av en kommungemensam värdegrund.
Genomförandeplan 2015-2017
Värdegrundsarbetet är långsiktigt och ett ständigt pågående arbete. En del
av kommunens medarbetare är redan involverade i den egna
verksamhetens värdegrundsarbete, medan det för andra är något helt nytt.
Införandet bör därför delas in i tre steg:


Att känna till värdegrunden



Att förstå värdegrunden



Att agera utifrån värdegrunden

2015
Samtliga chefer involveras;


Projektgrupp utses



Verktygslåda tas fram – filmer, trycksaker, intranät med mera



Chefsdag med inspiration

2016 – 2017
Samtliga medarbetare involveras – arbetet med värdegrunden måste
utformas så att orden får mening och betydelse för var och en som arbetar
i kommunen;


Medarbetardagar med inspiration



APT

Ägare
HR-chefen

Forts
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§ 118 forts
Förslag till kommungemensam värdegrund
Budget
Det kommunövergripande arbetet med värdegrunden finansieras inom
kommunstyrelsens projektbudget. I övrigt ingår värdegrunden som en
naturlig del i förvaltningarnas och bolagens ordinarie arbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 170,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta den kommungemensamma värdegrunden,
2. att godkänna genomförandeplanen för 2015-2017, samt
3. att det kommunövergripande arbetet finansieras inom
kommunstyrelsens projektbudget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

49

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2011.301.406

§ 119
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 april
2015 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa taxebilaga 2
enligt upprättat förslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver; Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan. Den
senaste revideringen av miljöbalkstaxan fastställdes av kommunfullmäktige
den 24 november 2011.
Aktuell revidering avser avgifter för bostadstillsyn och föranleds av att
fastighetsägarna upplevt den gällande taxan som orättvis. Därför har ett
förslag utarbetats i samarbete med fastighetsägarföreningen och har
följande innebörd.
Varje lägenhet debiteras en kostnad på 100 kronor per år med ett tak på
10 000 kronor per fastighet. Ett takpris införs även på 100 000 kronor som
högsta kostnad för ett enskilt fastighetsbolag.
Förslaget innebär en minskning av budgeterade intäkter för år 2014 och
ger på helårsbasis minskade intäkter motsvarande cirka 500 000 kronor.
Taxebilaga två ändras avseende punkterna 200.60-1 – 200.60-7 som
ersätts med ny lydelse.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 171,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxebilaga två enligt förslaget.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att taket på 100 000 kronor per
fastighetsbolag stryks i taxa 200.60-1.
Magnus Larsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt avslag
på Carl-Göran Svenssons ändringsyrkande.
Forts
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§ 119 forts
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn
Billy Åkerström (MP), Morgan Kullberg (M) yrkar bifall på Carl-Görans
Svenssons ändringsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag
Johan Eriksson (V), Björn Nurhadi (SD),
Gunilla Ekelöf (FP) och Ingrid Hermansson (C) yttrar sig
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att begära fram
ett klargörande kring om ärendet är förenligt med lagstiftning kring
likställighetsprincipen.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs
återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda att ärendet
ska avgöras i dag röstar ja och de som vill biträda Camilla Brunsbergs
återremissyrkande röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 44 ja-röster mot 27 nej-röster och 1 avstår
och 3 frånvarande att ärendet ska återremitteras (minoritetsåterremiss).
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

KS 2015.239.042

§ 120
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Jäv
Lisbeth Bengtsson (S), Eva-Marie Malmgren(S), Maria Persson (C) och
Emma Stjernlöf (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Revisionen har med skrivelse upprättad den 16 mars 2015 lämnat
revisionsberättelse för år 2014. Av Karlskrona kommunfullmäktige utsedda
revisorer, har granskat Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet
som bedrivs av direktionen. Ernest och Young har biträtt i denna
granskning.
Revisionen skriver att direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. Den ansvarar även för att det finns intern kontroll.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med en inriktning
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Revisionen bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänsten
Östra Blekinge har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Revisionen bedömer utifrån årets granskning att direktionens interna
kontroll varit tillräcklig.
Inom varje mandatperiod ska direktionen fastställa ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst. Ett sådant handlingsprogram finns fastställt
för mandatperioden 2011-2014.
Revisionen bedömer att det i årsredovisningen ges en sammanfattande
redovisning och utvärdering av direktionens fastställda verksamhetsmål på
ett tillfredsställande sätt.
Forts
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§ 120 forts
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Revisionen bedömer att de av direktionen fastställda operativa målen har
uppnåtts.
Förbundet redovisar för år 2014 ett positivt resultat om 34 tkr, vilket
innebär att förbundet uppfyller målet om en budget i balans.
Sammantaget uppnår förbundet tre av tre finansiella mål för 2014.
Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i
direktionen ansvarsfrihet.
Revisionen tillstyrker att Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning
godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 172,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja ledamöterna i direktionen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge ansvarsfrihet, samt
2. att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.551.701

§ 121
Godkännande av revisionsberättelse 2014 för Kommunsamverkan
Cura Individutveckling
Jäv
Gunilla Ekelöf (FP), Björn Gustavsson (MP) och Fredrik Wallin (S) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet.
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har efter
sedvanlig granskning av organisationens årsredovisning för år 2014
översänt denna tillsammans med revisionsberättelsen till respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige för prövning av förnyad
ansvarsfrihet för den sittande direktionen.
Revisorerna å sin sida tillstyrker att direktionen på nytt beviljas
ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret och att den upprättade
årsredovisningen samtidigt godkänns.
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten åter
uppvisar ett positivt resultat om dryga 5 miljoner kronor (dvs samma nivå
som för år 2013). I sammanhanget ska då också beaktas att i slutet av året
återbetalades till medlemmarna i likhet med i fjol delar av tidigare under
året inbetalade vårdavgifter.
Förbundets nuvarande egna kapital uppgår därmed till hela dryga
38 miljoner kronor. Detta är då fortfarande betydligt över den långsiktiga
nivå (max 20 mnkr) som bedömts som lämplig för förbundet och som
också angivits som ett finansiellt mål för förbundet.
Förbundet har samtidigt på nytt uppfyllt balanskravet och dessutom
merparten av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som direktionen
har fastställt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 173,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
ansvarsfrihet för år 2014 och samtidigt även godkänna den av förbundet
upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Region Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.358.107

§ 122
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2014
Jäv
Camilla Brunsberg (M), Anna Ekström (FP), Elina Gustafsson (S), Patrik
Hansson (S), Christopher Larsson (SD), Magnus Larsson (C), Emma
Stjernlöf (M), Emma Swahn Nilsson (M), Anna Ottosson (M) och Sofia
Bothorp (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till Karlskrona
kommun med flera översänt de valda revisorernas revisionsberättelse för
år 2014 jämte upprättad årsredovisning för samma år.
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att verksamheten även
detta år har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att de finansiella målen har uppnåtts och att
regionen fortfarande har en ekonomi i balans.
Den interna kontrollen bedöms också nu i motsats till föregående år vara
tillräcklig.
Revisorerna ser det samtidigt som angeläget att regionen dels fortsätter
sin utveckling mot tydliga och mätbara mål, dels att en ekonomiska
redovisningen av resultatet bör utökas.
Revisorerna tillstyrker sedan att styrelsen beviljas ansvarsfrihet även för år
2014 och att den upprättade årsredovisningen för samma år samtidigt
godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år 2014, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2014 upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kultur och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2012.309.820

§ 123
Förslag till ny arena för handboll m. m.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med behandling av ”Slutrapport av
arbetet med Östersjöhallen/Idrottshallen” att ge kommundirektören i
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, med uppdraget.
1. Att utreda placering av framtida idrottshallar som ska jämföras med
nuvarande eller som ska ersätta nuvarande Östersjöhall och idrottshall,
2. Att se vilka effekter dessa placeringar medför för skolans idrottverksamhet i samband med att brandstationens idrottshall rivs.
Arbetsgruppen fick också direktivet att den nya Arenan ska fylla Svenska
Handbollsförbundets krav för spel i elitserien.
Arbetsgruppen har letts av kultur- och fritidsförvaltningens chef och i
gruppen har deltagit representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, driftoch serviceförvaltningen, Utveckling i Karlskrona AB, kunskapsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen behandlade delvis ärendet 2015-05-05, varvid medel
beviljades till förbättringar av idrottshallen, så att HIF Karlskrona ska kunna
spela i elitserien i hallen från och med höst i år.
Gruppens arbete har också redovisats del i budgetberedningen, dels på
kommunstyrelsens AUs sammanträde 2015-05-19.
I skrivelse upprättad den 12 maj föreslås fyra att-satser. Tre av dessa är
inte längre aktuella, eftersom de antingen beslutas om vid
kommunstyrelsens AU sammanträde 2015-05-05 eller finns upptagna i den
politiska ledningens förslag till budget för 2016, med plan för 2017 och
2018.
Kvarstår gör arbetsgruppens förslag: Att etablera en ny arena för
handboll/innebandy m.fl. idrotter med utgångspunkt från de förslag som
tagits fram.
Forts
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§ 123 forts
Förslag till ny arena för handboll m. m.
Kommunstyrelsens AU beslutade 2015-05-19 att ge kommundirektören i
uppdrag att göra en ny omarbetad bedömning och jämförelse av
alternativen till placering med förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 maj 2015
lämnat redogörelse och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att man har
jämfört tre alternativ:
1. Ombyggnation av nuvarande Östersjöhallen
2. Nybyggnation av hall på Chapmans plan, samt
3. Nybyggnation av hall på Rosenholmsområdet
Av jämförelsen framgår att det snabbaste, mest ekonomiska alternativet,
med tillgång till parkeringsplatser är att bygga en ny arena på Rosenholmsområdet. Huruvida den i skissen presenterade placeringen av arenan är
den bästa placeringen inom området är osäkert. Arenan bör dock anslutas
till nuvarande arenakomplex så att de olika faciliteterna som finns i hela
arenakomplexet kan utnyttjas maximalt.
Dessutom finns Rosenholmsområdet bl.a. Blekinge Health Arena, med hög
kompetens inom idrottsområdet och en mycket bra test- och träningsmiljö.
Samtliga föreningar i Rosenholmsområdet bör också gemensamt kunna ge
underlag för cuper, lägerverksamhet m.m. på plats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 176, för
egen del beslutat
1. att en lösning med en försäljning och återförhyrning ska presenteras
som ett alternativ när slutgiltigt investeringsbeslut skrivs fram,
2. att förslag till framtida driftsorganisation, tillsammans med
intressenterna, ska presenteras i samband med investeringsbeslutet, samt
3. att Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att senast den 31
oktober 2015 återkomma med slutligt förslag enligt ovan samt med en
reviderad tidplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 176,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att en ny idrotts- och evenemangsarena ska lokaliseras till Trossö vid
nuvarande idrottshall/Östersjöhallen, samt
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§ 123 forts
Förslag till ny arena för handboll m. m.
2. att den ram som finns till investeringen begränsas till 100 mkr.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Yvonne Sandberg-Fries (MP), Börje Dovstad (FP),
Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson (M), Magnus Larsson (C) och
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Billy Åkerström (MP) och Johan Eriksson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.602.040

§ 124
Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
Av kommunallagens 8:e kapitel, 1 § framgår att kommunfullmäktige ska
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Om kommunen eller
landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 3 d §, ska
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Inom Kommunledningsförvaltningen har förslag till riktlinjer för God
Ekonomisk Hushållning upprättats. Förslaget har föredragits för och
slutligen förankrats inom kommunstyrelsens budgetberedning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.112.041

§ 125
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2016 och
planer 2017-2018 finns följande handlingar.
1. Majoritetens = socialdemokraternas, folkpartiets och
centerpartiets förslag till budget för 2016 samt ramar för 2017 och
2018, som innehåller 24 stycken att-satser
2. Moderaternas ”Ett starkare Karlskrona”, förslag till budget för
2016, samt ramar 2017-2018
3. Sverigedemokraternas budget för 2016 samt planer för 20172018
4. Synpunkter från Lärarnas Riksförbund på Budget 2016 samt
ramar för 2017-2018
5. Synpunkter från Lärarförbundet på Budget 2016 samt ramar för
2017-2018.
Inför kommunfullmäktigas sammanträde överlämnas följande
budgetförslag.
1. Miljöpartiets budget för år 2016, samt ramar för 2017 och 2018.
2. Vänsterpartiets budget 2016, en välfärd att lita på.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 178,
beslutat för egen del att under förutsättning av att
kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens förslag till
budget och plan för åren 2016-2018
1. att uppdra åt kommundirektören att i det pågående arbetet med
kostnadsminskade
åtgärder väga in de ytterligare 11 mnkr som upptagits i budget 2016-2018
2. att uppdrag åt kommundirektören att initiera och leda det
kommunövergripande arbetet med att utveckla
samhällsbyggnadsprocessen
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§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 178,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelser för åren 2016-2018 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan,
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2016-2018, avsnittet ”Vi gör det tillsammans – en framtid som håller”,
under rubriken ”Ekonomiskt,
3. att fastställa verksamhetsmål i enighet med god ekonomisk
hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen enligt
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2016-2018 under
rubriken ”Mål” under respektive utvecklingsområde,
4. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 237, 2014 om
budget och plan för åren 2015-2017 upphör att gälla från och med år
2016.
5. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt attsatserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen,
6. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende direktiv som framgår av
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2016-2018,
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2016-2020 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed
sammantaget för kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2016-2018 fastställa 2016 års ram för upplåning, utlåning och
borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till
totalt 4 917 mnkr för år 2016,
Forts
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§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till – 15,3 mnkr för år
2016,
10. att fastställa krav på utdelning 2016 från AB Karlskrona
Moderbolag till 7,5 mnkr,
11. att utdelning år 2016 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem ska
användas för sociala ändamål som framgår av kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
12. att VA-verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
13. att Hamnverksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
14. att med hänvisning till dels kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2016-2018, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjuta ärenden
och skrivelser besvarade,
15. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2016 till
oförändrat 22,10 %,
16. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om
förslag till budget och plan för åren 2016-2018 lämnats till fackliga
organisationer,
17. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2016 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens
budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och
lönereserven,
18. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning
under perioden år 2016-2018 satsa 3 mnkr per år som
medfinansiering av Skärgårdsfesten,
Forts
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§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
19. att anslå ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Karlskrona Moderbolag om 9 mnkr,
20. att uppdra åt Karlskrona Moderbolag att finansiera Utveckling i
Karlskrona AB kostnader för medverkan i Skärgårdsfesten under
åren 2016-2018 om totalt 9 mnkr,
21. att i investeringsbudgeten för 2015 uppta 39 mnkr avseende
förskottering av Trafikverkets del av investeringen i planfri korsning i
Bergåsa,
22. att i investeringsbudgeten för 2015 återta tidigare anvisade
medel om 13 mnkr avseende industriväg på Verkö,
23. att minska den budgeterade investeringsutgiften 2015 för
Pottholmsprojektet, etapp 1 med 5,4 mnkr, samt
24. att återta i budget 2015 anvisade investeringsmedel om 10 mnkr
avseende Östersjöhall.

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (FP), Jonas
Sandström (S), Chatarina Holmberg (S), Gunilla Ekelöf (FP), Elina
Gustafsson (S), Jan-Olof Petersson (FP) och Linda Ekström (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till budget.
Camilla Brunsberg (M), Billy Åkerström (KD), Jan Lennartsson (M),
Carl-Göran Svensson (M), Ann-Louise Trulsson (KD), Sophia Ahlin
(M) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till moderaternas och
kristdemokraternas förslag till budget,
Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Johan Eriksson (V) och Björn Fries (V)
yrkar bifall på Vänsterpartiets förslag till budget, samt yrkar att den
slutgiltiga budgeten beslutas i november då vi vet hur kommunen
påverkas av höstens nationella budgetproposition.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på Miljöpartiets förslag till budget 2016.
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§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Lars-Göran Forss (M), Björn Nurhadi (SD), Emina Cejvan (M), Tajma
Sisic (S), Yvonne Sandberg-Fries (MP), Björn Nurhadi (SD) yttrar sig
Anna Ekström (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar avslag på övriga budgetförslag.
-------------

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Christopher Larsson (SD), Johan Eriksson (V), Camilla Brunsberg (M), JanOlof Petersson (FP), Emma Swahn Nilsson (M), Björn Fries (V) och AnnLouise Trulson (KD) yttrar sig.
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
-------------

KUNSKAPSNÄMNDEN
Chatarina Holmberg (S), Ann-Louise Trulson (KD), Lotta Antman (SD), ÅSA
Gyberg Karlsson (V), Sharam Buhrouz (S), Sofia Bothorp (MP) OCVH
Morgan Kullberg (M) yttrar sig.
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till moderaternas och
kristdemokraternas förslag till budget.
Roland Andreasson (S), Tajma Sisic (S), Pernilla Persson (C) och Jan-Olof
Petersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Lotta Antman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget.
----------------
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§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Anna Ottosson (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Sofia Bothorp (MP) och Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
----------------

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till moderaternas och
kristdemokraternas förslag till budget.
Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget.
Patrik Hansson (S), Björn Gustavsson (MP), Åsa Gyberg Karlsson (V),
Börje Dovstad (FP), Sharam Buhrouz (S), och Sofia Bothorp (MP)
yttrar sig
-----

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Jonas Sandström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget
och avslag på övriga budgetförslag.
Billy Åkerström (KD), Sophia Ahlin (M), Börje Dovstad (FP), Christopher
Larsson (SD), Göran Eklund (SD) och Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till budget.
Yvonne Sandberg-Fries (MP) yrkar bifall på Miljöpartiets förslag till budget.
---------------Forts
Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

65

Sammanträdesprotokoll

§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C) och Jan-Olof Petersson FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Patrik Hansson (S), Göran Eklund (SD), Christopher Larsson (SD), Börje
Dovstad (FP), Elina Gustafsson (S) och Robert Andersson (SD) yttrar sig.
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Björn Fries (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till budget.
Maiellen Stensmark (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till budget.
-------------

FUNKSTIONSSTÖDSNÄMNDEN
Anna Ekström (FP) och Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD) och Björn Fries (V)yttrar sig
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Björn Fries (V) yrkar bifall till vänsterpartiets
förslag till budget och tilläggsyrkandet.
-------------------

ÄLDRENÄMNDEN
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Forts

Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

66

Sammanträdesprotokoll

§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Yvonne Sandberg-Fries (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till budget.
Christopher Larsson (SD), Åsa Gyberg-Karlsson (V), Camilla Brunsberg (M)
och Peter Johansson (S) yttrar sig.
-------------------

VALNÄMNDEN
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.

-----ÖVERFÖRMYNDANÄMNDEN
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Jeanette Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.

---KOMMUNSTYRELSEN
Mikael Augustsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget
och avslag på övriga budgetförslag.
Björn Nurhadi (SD), Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD) yttrar
sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till budget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Moderaternas/Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och
Vänsterpartiets förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Forts
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samlade verksamheter
Därefter ställer ordförande proposition på Moderaternas/kristdemokraternas
Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat att anta moderaternas/kristdemokratiernas
förslag som motförslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslagröstar ja, den som vill bifalla moderaternas/kristdemokratiernas
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 16 nej-röster och 18 avstår, 3
frånvarande och finner att kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4.
Därefter ställer ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg
Karlssons tilläggsyrkande att den slutgiltiga budgeten beslutas i
november då vi vet hur kommunen påverkas av höstens nationella
budgetproposition och finner att kommunfullmäktige avslår Åsa
Gyberg Karlssons tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Åsa Gyberg
Karlssons förslag röstar ja, den som vill avslå det samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 3 ja-röster och 58 nej-röster, 11 avstår och 3
frånvarande att kommunfullmäktige beslutar att avslå Åsa Gyberg
Karlssons förslag. Voteringsprotokoll 5.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelser för åren 2016-2018 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan,
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2016-2018, avsnittet ”Vi gör det tillsammans – en framtid som håller”,
under rubriken ”Ekonomiskt,
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§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter

3. att fastställa verksamhetsmål i enighet med god ekonomisk
hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen enligt
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2016-2018 under
rubriken ”Mål” under respektive utvecklingsområde,
4. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 237, 2014 om
budget och plan för åren 2015-2017 upphör att gälla från och med år
2016.
5. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt attsatserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen,
6. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende direktiv som framgår av
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2016-2018,
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2016-2020 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed
sammantaget för kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2016-2018 fastställa 2016 års ram för upplåning, utlåning och
borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till
totalt 4 917 mnkr för år 2016,
9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till – 15,3 mnkr för år
2016,
10. att fastställa krav på utdelning 2016 från AB Karlskrona
Moderbolag till 7,5 mnkr,
11. att utdelning år 2016 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem ska
användas för sociala ändamål som framgår av kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
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12. att VA-verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
13. att Hamnverksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
14. att med hänvisning till dels kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2016-2018, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjuta ärenden
och skrivelser besvarade,
15. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2016 till
oförändrat 22,10 %,
16. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om
förslag till budget och plan för åren 2016-2018 lämnats till fackliga
organisationer,
17. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2016 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens
budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och
lönereserven,
18. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning
under perioden år 2016-2018 satsa 3 mnkr per år som
medfinansiering av Skärgårdsfesten,
19. att anslå ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Karlskrona Moderbolag om 9 mnkr,
20. att uppdra åt Karlskrona Moderbolag att finansiera Utveckling i
Karlskrona AB kostnader för medverkan i Skärgårdsfesten under
åren 2016-2018 om totalt 9 mnkr,
21. att i investeringsbudgeten för 2015 uppta 39 mnkr avseende
förskottering av Trafikverkets del av investeringen i planfri korsning i
Bergåsa,
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22. att i investeringsbudgeten för 2015 återta tidigare anvisade
medel om 13 mnkr avseende industriväg på Verkö,
23. att minska den budgeterade investeringsutgiften 2015 för
Pottholmsprojektet, etapp 1 med 5,4 mnkr, samt
24. att återta i budget 2015 anvisade investeringsmedel om 10 mnkr
avseende Östersjöhall.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Morgan Kullberg (M), Jan-Åke Nordin (M), LarsGöran Forss (M), Birgitta Gamelius (M), Emina Cejvan (M), Marianne
Nordin (M), Anders Ovander (M), Gerd Sjögren (M), Charlotta Sahlin (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M),
Camilla Karlman (SD), Susanne Cederholm (SD), Martin Henriksson (SD),
Göran Eklund (SD), Robert Andersson (SD), Tove Håkansson (SD), Lotta
Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul
Cederholm (SD), Åsa Larsson (SD), Yvonne Sandberg- Fries (MP),
Maiellen Stensmark (MP), Sofia Bothorp (MP), Björn Gustavsson (MP), Ulf
Hansson (V), Björn fries (V), Åsa Gyberg Karlsson (V), Billy Åkerström
(KD), Ann-Louise Trulsson (KD) OCH Harry Rson Svensson (KD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_____
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Kommunfullmäktige
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2014.245.206

§ 126
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, omoch tillbyggnad
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2014 av Börje Dovstad (FP). Förslaget är att avskaffa bygglovsavgift
för solenergianläggningar och rabatt på solceller, solfångare och
solpaneler i samband med byggnation.
Ärendet har vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2015
återremitterats för att bygglovsavgiften för solenergianläggningar ska
ses över i samband med kommande översyn av bygglovsavgifter
m.m. samt att se över möjligheten för att undanta en större area solcellsanläggningar från bygglovsplikt.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
9 april 2015, § 79 lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden
skriver att intresset för att uppföra solenergianläggningar har ökat
under senare år, vilket är positivt. I plan- och bygglagen (PBL) och
plan- och byggförordningen (PBF) anges vilka åtgärder som är
bygglovs-pliktiga.
En solenergianläggning omfattas generellt sett inte av bygglovsplikt
men bygglov kan krävas i de fall anläggningen utformas som en
byggnad eller sådan anläggning som anges i 6 kap 1 § PBF. Bygglov
kan också krävas om anläggningen placeras på en byggnad inom
detaljplanelagt område, om åtgärden innebär en väsentlig fasadändring (9 kap 2 och 5 §§ PBL).
Detta innebär bland annat att större solenergianläggningar,
placerade på stativ på mark och utanför detaljplanelagt område inte
omfattas av bygglovsplikt.
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§ 126 Forts
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, omoch tillbyggnad
Om kommunen vill ändra eller ställa andra krav på bygglovsplikten
än vad som anges ovan, krävs att kommunen gör detta genom
detaljplanebestämmelser.
Kommunen har dock möjlighet att förtydliga hur man tolkar begrepp
som ”väsentlig fasadändring” m.m. Detta har också gjorts i miljö- och
byggnadsnämndens antagna policy för solpaneler från 2010. Policyn
innehåller följande riktlinjer.
1. För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är
solfångare bygglovsbefriande.
2. För byggnader inom detaljplanelagt område gäller,
bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader under förutsättning att:


Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull
kulturmiljö, till exempel riksintresse, eller omfattas av
bestämmelser om förvanskning,



Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och
inte är större än åtta kvm,



Solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.

Med hänsyn till övriga lättnader som införts i lovplikten för en- och
tvåbostadshus, bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra
solenergianläggningar på byggnader utan lov. Genom de nya
reglerna har det bland annat blivit möjligt att utan lov eller anmälan
uppföra två takkupor som omfattar högst halva takfallet. Om en
solenergianläggning utförs i takfallets lutning bör därför ytan kunna
utökas till att omfatta max halva takfallet utan att lovplikt inträder.
För större anläggningar eller sådana som inte placeras i takfallets
lutning, bedöms det lämpligt att behålla bygglovsplikten. Detta i syfte
att bidra till en god bebyggd miljö och kunna bistå sökanden med
rådgivning kring utformning och placering. Förutom denna justering
bedöms riktlinjerna i gällande policy fortfarande vara aktuella.
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Med ovanstående förändring i riktlinjerna kommer flertalet solenergianläggningar på en- och tvåfamiljshus att bli bygglovsbefriade.
Någon avgift kommer därmed inte heller att tas ut. I de fall där
lovplikt inträder kan nämnas att avgiften för ett bygglov för en solenergianläggning idag är cirka 2 300 – 5 000 kronor. I ärenden där
solenergianläggning uppförs i samband med ny- och ombyggnation
tas ingen separat avgift ut för anläggningen.
Bygglovavdelningen hanterar cirka 10-15 lovärenden årligen rörande
solenergianläggningar vilket innebär att intäkterna ligger på cirka
20 000 – 30 000 kronor årligen. Den avgift som tas ut ska täcka
kostnader för bland annat ritningsgranskning, administration och
utfärdande av lov, start- och slutbesked m.m.
Skattefinansieringsgraden för bygglovavdelningen är marginell vilket
medför att avskaffande eller sänkningar av avgifter måste
kompenseras i budgetram. Förvaltningen gör redan idag hårda
prioriteringar i verksamheten med hänsyn till ekonomiska och
personella resurser. Med hänsyn till dessa förhållanden
rekommenderas inte en sänkning av avgiften i nuläget. En helhetsöversyn av plan- och bygglovtaxan planeras dock ske under 2015,
med inarbetning i budget 2016.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs.
_________
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§ 127
Ordförande sommarhälsning.
Ordförande Rikard Jönsson (S) tackar och önskar ledamöter, tjänstemän,
journalister och tjänstemän en trevlig sommar.
1:e vice ordförande Maria Persson (C) önskar ordförande och hans familj
en glad sommar.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015

§ 127

Muntlig frågestund.

§ 128

Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformning av ny
bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla förfallna
hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.

§ 129

Svar på medborgarförslag om att göra övergångstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget, säkrare.

§ 130

Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem och
införa P-skiva.

§ 131

Svar på medborgarförslag om att göra parkering tillåten i hörnan
korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby.

§ 132

Svar på medborgarförslag. Bygg fler parkeringsplatser i Jämjö Centrum.

§ 133

Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice.

§ 134

Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna lokala
ordningsföreskrifter.

§ 135

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen ”Stadsliv
Karlskrona 2004”.

§ 136

Svar på medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar.

§ 137

Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj.

§ 138

Svar på medborgarförslag att bygga en cykelväg längs Torhamnsvägen,
mellan vägen mot Byfallet och Hallarums gammelgård.

§ 139

Svar på medborgarförslag om att fortsätta prioritera, driva och förbättra
den lokala cykelutvecklingen.

§ 140

Svar på medborgarförslag om att göra en komplettering av gång- och
cykelvägssystemet i centrum.

§ 141

Svar på medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
Varmbadhus.
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§ 142

Svar på medborgarförslag om att redovisa allt beslutsunderlag angående
beslutet att bygga om/till ishallen Arena Rosenholm.

§ 143

Svar på medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya arenor på
remiss.

§ 144

Svar på medborgarförslag om att i utredningarna om ishall och handbollshall studera hur andra kommuner gjort.

§ 145

Svar på medborgarförslag om att utlysa en tävling om att ta fram
”Frasse & Klaura”-staty, att placerads vid Tårarnas allé, Kungsbron.

§ 146

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta
fram en renoveringsplan för Karlskrona Varmbadhus samt att avsätta
ekonomiska resurser för den planerade renoveringen.

§ 147

Science Park.

§ 148

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 149

Kommunala val.

§ 150

Anmälningsärenden.

§ 151

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 152

Svar på interpellation om Bubbetorps gård och FAS 3.

§ 153

Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.

§ 154

Rättelseärende – sänkt låneram för Kruthusen företagsfastigheter AB.

§ 155

Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.

§ 156

Avtal om konsumentvägledning.

§ 157

Revidering av sotningsindex år 2015.

§ 158

Cykelbokslut 2014 Karlskrona kommun – årsredovisning med ekonomioch åtgärdsuppföljning.

§ 159

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa för förskola och fritidshem.

§ 160

Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

§ 161

Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.

§ 162

Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar
och rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare och
solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad.

§ 163

Svar på motion om alkolås på kommunens fordon.
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§ 164

Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnd om hyresgaranti.

§ 165

Svar på motion om Fairtrade City.

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 24 september 2015 klockan 13.00 –17.30
Beslutande

Ordförande Rikard Jönsson (S)
2:e vice ordf. Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Sign

Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M) kl 15.15-17.30 §§ 152-165
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.00-15.10 §§ 135-150
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Camilla Karlman (SD) kl 14.40-17.30 §§ 135-165
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.10-17.30 §§ 134-165
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
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Jan-Olof Petersson (FP) kl 14.40-17.30 §§ 135-165
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Magnus Larsson (C) kl 13.00-14.40, §§ 127-134
Jörgen Johansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Sofia Bothorp (MP) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V) kl 13.00-17.00 §§ 127-161
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-15.10 §§ 135-150
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Sign

Sign

Sven Borén (C) kl 13.00-17.00, §§ 127-161
Håkan Eriksson (S)
Sattar Zad (S)
Stefan Andersson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Anna Strömqvist (S)
Lotta Holgersson (S)
Daniel Håkansson (S)
Mattias Leidholm (M)
Bengt Fröberg (M)
Charlotta Sahlin (M)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Marianne Nordin (M)
Göran Eklund (SD)
Tove Håkansson (SD)
Lars-Erik Persson (SD)
Robert Andersson (SD) kl 13.00-14.10 §§ 127-133
Mikael Augustsson (FP)
Pernilla Persson (C)
Tommy Andersson (MP)
Marcus Ottosson (V)
Gerd Sjögren (M) kl 15.10-17.30 §§ 151-165
Ida Henriksson (S) kl 16.25-17.00, §§ 157-161
Mats Fagerlund (S) kl 16.25-17.30, §§ 157-165
Desiree Hoberg (V) kl 17.00-17.30, §§ 162-165
Marcus Degerskär (S) kl 17.00-17.30, §§ 162-165
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Ida Henriksson (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S)
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Marcus Degerskär (S) kl 13.00-17.00, §§ 142-161
Claes-Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M) kl 13.00-15.10 §§ 135-150
Ulf Danielsson (M)
Robert Andersson (SD) kl 14.10-17.30 §§ 134-165
Fredrik Karlsson (C)

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lotta Antman (SD) och Jan-Anders Lindfors (S)

Justerade paragrafer

§§ 127 - 165

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rickard Jönsson

Justerare

_______________________________
Lotta Antman

_______________________________
Jan-Anders Lindfors
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den onsdagen den
7 oktober 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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Sammanträdesprotokoll

§ 127
Muntlig frågestund
Ledamot Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till
kunskapsnämndens ordförande Chatarina Holmberg (S) om man
bedömer att de 9 Mkr som man hemställer om kommer att räcka.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) svarar.
--------Ledamot Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Larsson (C) om
inte bygglovet av en minaret med tillhörande böneutrop i Karlskrona
som är taget av en tjänsteman borde behandlats på
kommunfullmäktige.
Ordförande Magnus Larsson (C) svarar.
---------Ledamot Jan Lennartsson (M) ställer en fråga till Karlskronahems
ordförande Börje Dovstad (FP) om vilket ansvar Karlskronahem har
och om man tänkt bygga lägenheter för studenter.
Börje Dovstad (FP) svarar.
------------

Ledamot Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ledamoten
Christopher Larsson (SD) om historisk fakta och bakgrund i
Karlskrona.
Christopher Larsson (SD) svarar.
_______
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Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015.72.210

§ 128
Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformning
av ny bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla
förfallna hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun ställer krav på utformningen av bebyggelse som
ersätter hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
6 maj 2015, § 101, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden
skriver att förslagsställaren föreslår att kommunen tar beslut om att
ställa vissa krav på utformningen av ny bebyggelse som eventuellt
kommer att ersätta de gamla förfallna hamnmagasinen i stadsdelen
Kalvhagen. Kommunens krav bör vara att utformning och volymer på
eventuell ny bebyggelse följer de karaktärs- och särdrag som idag
finns på de gamla hamnmagasinen. Förslagsställaren hänvisar till
hotellbyggnaden i närliggande kvarter, som tog vara på arkitektformerna från den tidigare hamnmagasinsbebyggelsen, som ett
mycket bra och lyckat exempel.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 12 mars 2015, § 60, i
uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ny
detaljplan för kv Gulin i stadsdelen Kalvhagen. I ansökan framgår
förslag att byggnader placeras så att de förstärker kvarterets längdriktning med gavlar mot vattnet i likhet med magasinen och äldre
hamnbebyggelse.
Att säkerställa bevarandet av den södra magasinsbyggnaden samt
utformning av ny bebyggelse med hänsyn till närmiljön är avgörande
frågor som kommer att hanteras i arbetet med att ta fram den nya
detaljplanen för kv Gulin.
Forts
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§ 128 forts
Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformning
av ny bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla
förfallna hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.595.512

§ 129
Svar på medborgarförslag om att göra övergångsstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen om ansluter till Fisktorget,
säkrare.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10-11 december 2015, § 224, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun tar beslut om att göra övergångstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget säkrare.
Övergångstället är placerat i en kurva och dåligt belyst.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015 § 82,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att övergångstället
ligger i kurvan och är därmed den bästa platsen för ett övergångställe på
den aktuella platsen. I och med att fordonsförare från båda riktningarna ser
gående innan de kör in i kurvan och därmed undviker man hastiga inbromsningar än om man i stället haft övergångstället efter kurvan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.238.514

§ 130
Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem
och införa P-skiva.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015, § 224, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun avvecklar den nuvarande parkeringsstrategin och i stället inför Pskiva. Förslagsställaren föreslår också införande av besökspaket till turister
och tillfälliga besökare som ska innefatta kostnadsfri parkering.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 79,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
parkeringsstrategin infördes år 2014. Den 24 mars 2015 fastställde driftoch servicenämnden att förvaltningen ska arbeta vidare med tidigare
direktiv som beslutats i kommunfullmäktige, bland annat
parkeringsstrategin. Den ska ses över under 2015 och vid behov justeras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 228,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Yrkande
Mikael Augustsson (FP) yrkar bifall till motionen.
Jan Lennartsson (M) och Peter Johansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael
Augustssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Forts
Sign

Sign
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§ 130 forts
Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem
och införa P-skiva.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Mikael
Augustssons förslag till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 ja-röster och 2 nej-röster, 4 avstår och 4
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.29.315

§ 131
Svar på medborgarförslag om att göra parkering tillåten i hörnan,
korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Benny Sigvardsson. Förslaget är att det ska bli
tillåtet att parkera på parkmark i korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 81,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att platsen som
förslagsställaren hänvisar till är idag parkmark i detaljplanen och ej
förberedd för parkering, samt att där finns många träd runt platsen. I dag
får man parkera på Ringövägen längsmed parken, och då får man plats
med lika många fordon som på parkmarken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 229,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.357.315

§ 132
Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i
Jämjö centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 september 2014, § 157, av Alice Johansson. Förslaget är att bygga fler
parkeringsplatser i Jämjö centrum för de som samåker.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 80,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att under tiden 30
mars till den 2 april 2015 gjorde drift- och serviceförvaltningen sju stycken
besök på plats, då samtliga tomma parkeringsplatser räknades.
Eftersom det i dagsläget finns gott om tomma parkeringsplatser inom en
radie av cirka 150 meter från centrumparkeringen, avser drift- och
serviceförvaltningen att det inte behövs byggas fler parkeringsplatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 230,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Äldrenämnden
Akten

KS 2015.64.776

§ 133
Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
12 februari 2015, § 33, av Gull Britt Göransson Lind. Förslaget är att
Villa Vik hel renoveras och används till hospice.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2015, § 81, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att hospice drivs utifrån en
speciell vårdfilosofi i den betonas att man inte bara kan tala om palliativ
(lindrande) vård utan också måste betona ett palliativt förhållningssätt
inbegriper fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensioner.
Målen för ett hospice är att lindra plågsamma symtom, ge patienter och de
närstående psykologiskt stöd under vårdtiden och i sorgen samt hjälpa
patienter att leva så aktivt som möjligt, var de än vårdas, tills döden
inträffar. Målet är att minska obehag och lidande och hjälpa patienter att
leva så aktivt och normalt som möjligt även i livets slutskede.
Den palliativa vården delas in i allmän palliativ vård, det är vård som ges till
patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande
kunskap och kompetens i palliativ vård.
Behovet tillgodoses via kommunens distriktsköterskor tillsammans med
primärvårdsläkare i hemmet eller på kommunalt boende eller via slutenvårdens kliniker och sjukhusets vårdplatser.
Specialiserad palliativ vård är vård som ges till patienter med komplexa
symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av
ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ
vård.
Kommunen ansvarar inte för den vård som kräver läkarkompetens utan för
vård upp till och med sjuksköterskekompetens därför är det viktigt i all vård
och omsorg med samverkan mellan kommun, primärvård och landstingets
specialistvård för att främja rätt vård och omsorgsnivå och en god
planering.
Forts
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§ 133
Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice.
Karlskrona kommun bedriver sedan 2011 en enhet för palliativ omsorg på
korttidsboendet Storören, Gullberna Park. Enhetens uppdrag utgår från det
övergripande målet i palliativ vård att uppnå bästa möjliga livskvalitet för
patienten och dennes familj utan att vare sig förlänga patientens liv eller
påskynda död. Målsättningen och ambitionsnivån vid vården av döende
formuleras utifrån den enskildes önskan och behov, farhågor och oro
liksom de närståendes behov av omtanke, stöd och hänsyn. Varje patient
har sina speciella behov och varje människa är unik från födseln till döden.
Vården och omsorgen syftar till en aktiv helhetsvård av hela människan
och deras närstående under vägen fram till döden. Uppdraget stämmer
därmed väl överens med den vårdfilosofi som ligger till grund för hospicetanken.
Enheten är ett komplement till den palliativa omsorg och vård som kan ges
i den enskildes ordinära bostad av kommunens hemtjänst, hemsjukvård
och primärvården. Den palliativa omsorgsenheten utgör en trygghet för att
omsorg och vård skall kunna ges individuellt med omtanke, stöd och
hänsyn. Enheten utgör också en trygghet så att den enskilde och dess
anhöriga skall känna trygghet av att få sin omsorg och vård i ordinärt
boende genom att det finns en plats tillgänglig inom ett dygn inom den
palliativa omsorgen.
Den palliativa omvårdnadsenheten klarar idag det behov som finns av
korttidsvård med allmän palliativ inriktning. Om stora komplexa sjukdomstillstånd uppstår finns tillgång till specialiserade slutenvårdsplatser på
Blekingesjukhuset.
Gull Britt Göransson Lind berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 231,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ann-Louise Trulsson (KD), Eva-Marie Malmgren (S) och Jan-Åke Nordin
(M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Sign

Sign

Sign

Blad

17

Sammanträdesdatum

24 september 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Kommunjurist
Akten

KS 2014.645.754

§ 134
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna
ordningsföreskrifter.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun i de lokala ordningsföreskrifterna förbjuder tiggeri.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti 2015,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
socialnämnden har den 18 maj 2015, § 93, beslutat att till
kommunstyrelsen överlämna förslag till svar på medborgarförslag om
tiggeri, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget om tiggeri ska avslås.
I socialnämndens förslag till beslut anges bl.a. följande ”Av ovanstående
framgår att en kommun i Sverige saknar laglig möjlighet att förbjuda tiggeri
om inte ett förbud är nödvändigt för att upprätthålla ordning på allmän
plats. Det kan emellertid inte hävdas att ett förbud av tiggeri är nödvändigt
för att upprätthålla ordning på allmän plats”.
Ett förtydligande bör här göras. Tiggeri – att utan erbjudande av någon
motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd – är inte straffbart eller
otillåtet enligt svensk lag, inte ens om det bedrivs i organiserad form. Om
den som tigger använder sig av handgripligheter eller hot kan det dock
utgöra ofredande vilket är straffbart. Detsamma gäller om den som tigger
gör det på ett vilseledande sätt genom att t.ex. utge sig för att vara
handikappad vilket skulle kunna utgöra bedrägeribrott.
Kommuner har dock en rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter.
Sådana föreskrifter får endast meddelas om de behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på en offentlig plats. I förarbetena till ordningslagen anges att det är viktigt att kommunerna endast meddelar sådana
lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Förbud bör begränsas
endast till sådana områden där föreskrifterna verkligen behövs.
Forts
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§ 134 forts
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna
ordningsföreskrifter.
Obefogade inskränkningar av den enskildes frihet får inte göras. Vidare
anges att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller annat
konstnärligt verk inte får begränsas och att det därför inte bör förekomma
lokala ordningsföreskrifter som uteslutande tar sikte på penninginsamling i
samband med gatumusik där musikern lägger fram en instrumentlåda eller
klädesplagg att lägga pengar i. Vad gäller musikanter som däremot går
runt bland publiken och samlar in pengar torde ett sådant tillvägagångsätt
regelmässigt vara att betrakta som penninginsamling som kan omfattas av
tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift.
Någon möjlighet till ett generellt förbud mot tiggeri synes inte möjligt, vilket
framgår av Länsstyrelsen i Västmanlands beslut att upphäva Sala
kommuns beslut att i lokala ordningsföreskrifter införa ett generellt förbud
mot tiggeri på offentlig plats. Föreskriften ansågs vara för geografiskt vidsträckt, inte var motiverad med hänsyn till ordning och säkerhet på offentlig
plats och det ansågs föreligga gränsdragningsproblematik i förhållande till
vilket handlande som skulle straffbeläggas. En jämförelse gjordes mellan
tillåtet gatumusicerande med passiv insamling och passivt tiggeri.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är utrymmet för att i lokala
ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri begränsat, men möjligheten torde
finnas – särskilt vid livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid
gallerior eller omstigningsplatser för kollektivtrafik. Grundförutsättningen är
dock att det måste föreligga ett behov av ett förbud för att upprätthålla
ordningen på den aktuella platsen.
Det finns stora gränsdragningsproblem vad gäller i vilka situationer tiggeri
skulle kunna förbjudas. Det kan inte hävdas att ett förbud mot tiggeri
verkligen behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats
inom kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 232,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Mattias Liedholm (M) och Lotta Antman (SD) yttrar sig.
Morgan Kullberg (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Sign

Sign

Sign

19

Sammanträdesdatum

24 september 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 134 forts
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna
ordningsföreskrifter.
Björn Fries (V), Ann-Louise Trulsson (KD), Eva-Marie Malmgren (S), Eva
Strömqvist (S), Sofia Bothorp (MP) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall på Morgan Kullbergs ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christoper Larssons bifalls yrkande till
medborgarförslaget mot Morgan Kullbergs förslag att medborgarförslaget
ska anses besvarat och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Morgan Kullbergs förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Christopher
Larssons förslag röstar ja och den som vill biträda Morgan Kullbergs
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 9 ja-röster och 19 nej-röster, 44 avstår och 3
frånvarande enligt Morgan Kullbergs förslag. Voteringsprotokoll 3.

Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Morgan Kullbergs förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Morgan
Kullbergs förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 47 ja-röster och 14 nej-röster, 11 avstår och 3
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4.
Reservationer
Christopher Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015.173.209

§ 135
Svar på medborgarförslag om att Karlskronakommun tar beslut om
att göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen
”Stadsliv Karlskrona 2004”.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun gör en uppföljning och utvärdering av stadsanalysen Karlskrona
2004.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
11 juni 2015, § 123, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver
att förslagsställaren skriver att det har passerat drygt 10 år sedan analysen
gjordes och att det vore intressant att se hur denna analys har använts och
vad analysen har bidragit med. Utifrån värderingens resultat anser
förslagsställaren at det kan finna skäl och anledning till att göra en ny
stadsanalys.
Karlskrona kommun har vidareutvecklat tankarna i Stadsliv 2004 och
tillsammans med en handelsutredning och en trafikstrategi gjort en ny
utredning tillsammans med Gehl arkitekter, Strategi Karlskrona, färdigställd
2008. Strategi Karlskrona har inarbetats i översiktsplan Karlskrona 2030
som kommunfullmäktige antog 2010 och fungerar som ett väl fungerande
underlag för planering, byggande och stadsmiljöåtgärder.
Som ett direkt resultat av dessa strategiska dokument har fortsatta
projekteringar och genomförandeåtgärder vidtagits i olika etapper. Vi har
sett ombyggnad och upprustning av t.ex. Hoglands park, Parkgatan,
Stortorget, Ristorgsbacken, Borgmästaregatan, Rådmansplan och
Fisktorget.
Åtgärder som har gjorts möjliga genom ett mycket bra samarbete och
samfinansiering med fastighetsägare i staden. De goda resultaten har
bidragit till utnämningar genom arkitekturpris 2010 utdelat av Sveriges
Arkitekter och pris för den fotvänliga staden 2011 av Fotgängarnas
förening.
Forts
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§ 135
Svar på medborgarförslag om att Karlskronakommun tar beslut om
att göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen
”Stadsliv Karlskrona 2004”.
För närvarande pågår ytterligare etapper i denna stadsmiljöutveckling i
Hoglands park samt på Landbrogatan och Västra Ronnebygatan. Program
och policys för stadens möblering, markbeläggningar, uteserveringar,
belysning och skyltning har dessutom tagits fram vilka tillämpas på
detaljnivå.
Kommunen arbetar aktivt tillsammans med fastighetsägare m.fl. för att
prioritera och genomföra ytterligare förbättringar under de kommande åren
med syfte att stärka stadens attraktionskraft för upplevelser och trivsel.
Kvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden lyfts fram och nya
mötesplatser skapas i stadsmiljön. En ny handelsutredning som
uppdatering av den tidigare är under framtagande.
Karlskrona kommun anser att utredningen Strategi Karlskrona från 2008,
med grund i bl.a. Stadsliv 2004, är väl fungerande som strategidokument.
Någon ny stadsanalys anses inte nödvändig då strategin är långsiktigt
formulerad och fortfarande känns aktuell. I projekteringsfas sker ställningstagande utifrån rådande förhållanden och i samverkan med ingående
parter med utgångspunkt från den övergripande strategin.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 233,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.569.310

§ 136
Svar på medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
20 november 2014, § 202, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun beslutar om att ordna väderskyddade cykelparkeringar runtom på strategiska platser i centrum. De ska vara belysta
och gärna försörjas av solceller samt att det ska vara platser för
kommuninformation och annonsplatser.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 96,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Cykelstrategi
2030 finns avsatta medel för utbyggnad av cykelparkering vid målpunkter
samt kollektivknutpunkter. Väderskyddade cykelparkeringar finns med i
den planeringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 234,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.501.512

§ 137
Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar initiativ till en reflex- och cykelbelysningskampanj, gärna
tillsammans med aktuella myndigheter, näringslivet, organisationer m.fl. i
syfte att upplysa om vikten av att synas i mörkret för att minska antalet
olyckor.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 95,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Cykelstrategi
2030:s åtgärdsprogram finns en kampanj som heter ”Syns du inte, finns du
inte” som är ett samarbete med polisen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 235,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.336.312

§ 138
Svar på medborgarförslag att bygga en cykelväg längs
Torhamnsvägen, mellan vägen mot Byfallet och Hallarums
gammelgård.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 september 2014 § 157, av Christoffer Berntsson. Förslaget är att
Karlskrona kommun ska bygga cykelbana längs Torhamnsvägen, mellan
vägen mot Byfallet och Hallarums gammelgård. Förslagsställaren vill också
att det markeras en cykelöverfart mellan den nuvarande gång- och
cykelvägen och den nya cykelbanan för att öka tryggheten för cyklande till
Hallarum samt för skolbarn på väg till och från skolan.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 94,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Torhamnsvägen
är en statlig väg, där Trafikverket är väghållare. De vägar som ansluter till
denna väg är enskilda, varför kommunen inte kan anlägga cykelöverfart
eller cykelväg på dessa vägar. Förslagsställaren bör därför rikta sina
önskemål till Trafikverket. Jämjö vägars samfällighetsförening kan ha
liknande önskemål på åtgärder, varför en kontakt med dem kan vara
lämplig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 236,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015.2017.312

§ 139
Svar på medborgarförslag om att fortsätta prioritera, driva och
förbättra den lokala cykelutvecklingen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att fortsätta att prioritera, driva och förbättra den
lokala cykelutvecklingen och förslagsställaren är frågande inför hur den
kommunala cykelsatsningen ser ut fram till år 2030.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 98,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Cykelstrategi
2030 antogs 2014 och det är styrdokumentet för Karlskrona kommuns
fortsatta utveckling av cyklingen i kommunen. I den redogörs för vilka mål
kommunen satt upp, samt vilka åtgärder som krävs för att nå dit.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 237,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 140
Svar på medborgarförslag om att göra en komplettering av gång- och
cykelsystemet i centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att göra en komplettering av gång- och
cykelvägssystemet i centrum. Sträckan mellan Björkholmskajen och
Fisktorgets östra del, saknar gång- och cykelväg som löper längs med
vattenområdet Borgmästarefjärden. Förslagsställaren menar att genom att
göra cykelväg här möjliggörs en fantastisk upplevelse och kvalitet att
färdas längs med fjärden.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 97,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i dag viker
cykelvägen av från Björkholmskajen för att fortsätta runt hotell Scandic och
Fisktorget, en plats med många gående samt på- och avstigning för
skärgårdsbåtarna.
Kompletteringar av cykelvägnätet görs främst där det i nuläget saknas
cykelväg eller där det saknas viktiga länkar. Detta utbyggnadsbehov finns
dokumenterat i Cykelstrategi 2030.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 238,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 141
Svar på medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
Varmbadhus.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
snarast ska bjuda in allmänheten till ett informationsmöte för att informera
om vad som kommer att hända med Karlskrona Varmbadhus.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 93,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att fastighetsavdelningen har informerat allmänheten om vad som kommer att hända
med Karlskrona Varmbadhus, genom ett för allmänheten sedvanligt öppet
nämndsmöte i drift- och servicenämnden, genom reportage i Sveriges
Television – Blekingenytt, genom reportage i Sveriges Radio, samt genom
artiklar i lokaltidningen Blekinge Läns Tidning. Dessutom har
fastighetschefen haft ett särskilt informationsmöte för Varmbadhusets
vänner den 23 april.
Något ytterligare behov av att informera allmänheten anses ej
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 239,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 142
Svar på medborgarförslag om att redovisa allt beslutsunderlag
angående beslutet att bygga om/till Ishallen Arena Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
offentliggör allt beslutsunderlag som tagits fram i samband med
rubricerade beslut. Anledningen skulle vara att det inte förekommit någon
medborgardialog och att förslagsställaren upplever att beslutet forcerats
fram.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 juli 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
har efter det blev klart att KHK kvalificerat sig för spel i SHL snabbutrett
frågan om ombyggnad av ishockeyarenan vid Rosenholm för att klara de
krav som krävs för att erhålla licens för spel i SHL. Tidplanen för att göra
detta har varit mycket snäv på grund av kraven från Hockeyförbundet och
SHL. Under utredningen har samråd och dialog skett med berörda
myndigheter och förvaltningar, med berörda föreningar och det har förts en
öppen diskussion där en mängd åsikter kommit till tals.
Beslutsunderlaget har framtagits enligt önskemål från de förtroendevalda
som haft som uppgift att ta ställning i frågan. Beslutsunderlaget har
tillfogats beslutet och är offentligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 240,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 143
Svar på medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya arenor på
remiss.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
skickar frågan om att bygga nya arenor till allmänheten, medborgare och
skattebetalare på remiss innan beslut.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 6 juli 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att kommunfullmäktige
har i juni 2015 fattat slutligt beslut av om- och tillbyggnad av Arena
Rosenholm för ishockeyändamål. Vidare har beslut tagits om att utreda
handbollshall med en deadline för uppdraget som är 31 oktober 2015.
Beslutet innehåller inte något uppdrag om att genomföra särskild
medborgardialog i ärendet.
Utredningen avseende handbollshall måste för att hinna bli klar i tid ske
med skyndsamhet och innehåller också att utreda möjligheten till
alternativa lösningar, t.ex. i form av annat ägande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 241,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 144
Svar på medborgarförslag om att i utredningarna om ishall och
handbollshall studera hur andra kommuner gjort.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen i
samband med byggande av ishockey- och handbollshallar undersöker hur
andra kommuner gjort.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 juli 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
genomför ofta omvärldsstudier i samband med beredning av beslut. Det
sker också i de nu föreslagna fallen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 242,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kultur- och fritidsnämnden
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KS 2014.661.866

§ 145
Svar på medborgarförslag om att utlysa en tävling om att ta fram
”Frasse & Klaura”-staty, att placeras vid Tårarnas allé, Kungsbron.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun ska ta beslut om en tävling om att ta fram ”Frasse och Klaurastaty”, vilken placeras vid Tårarnas allé, Kungsbron. Vid denna plats tog
anhöriga farväl inför långresor och världsomseglingar i flottans tjänst.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 maj 2015, § 45,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de ser fyra olika
ingångar/möjligheter i medborgarförslaget; tävling, staty, platsen och de
fiktiva personerna ”Frasse & Klaura”.
Vad gäller tävlingsförfarande vid konstnärlig gestaltning såsom en staty i
Karlskrona kommun är det brukligt att kultur- och fritidsförvaltningen träder
in först vid framtagandet av ett nytt gestaltningsprogram. I nämnda
gestaltningsprogram kan en tävling först bli utlyst när belopp överskrider en
specifik summa av projekteringskostnaden. Platsen anser kultur- och
fritidsförvaltningen är intressant och värdefull ur flera aspekter; marinens
historia, social- och kvinnohistoria, Karlskronas världsarv m.m. De fiktiva
personerna ”Frasse & Klaura” har redan uppmärksammats i Karlskronas
stadsbild i form av en ”Frasse & Klaura bänk” placerad i den stadsdel dit
de kopplas i sin historia, nämligen Björkholmen.
Kultur- och fritidsförvaltningen finner att en del av förslaget är intressant,
men att det innebär stora kostnader. I nuvarande läge har förvaltningen
inte möjlighet att bära dessa kostnader.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 243,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015.176.288

§ 146
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att ta fram en renoveringsplan för Karlskrona Varmbadhus samt att
avsätta ekonomiska resurser för den planerade renoveringen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen ska
ta fram en renoveringsplan, samt avsätta ekonomiska resurser för den
planerade renoveringen av Varmbadhuset.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 77,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
fastighetsavdelningen har under 2014/2015 genomfört en omfattande
projektering, med syfte att ta fram beslutsunderlag till politiken för att skapa
förutsättningar för att iordningställa Varmbadhuset till det skick som krävs
för att fortsätta bedriva den verksamhet som bedrivs där idag.
Denna utredning har presenterats för kommunalråd, nämndsordföranden
drift- och servicenämnden, drift- och servicenämnden samt för vissa
kommunala tjänstemän under mars-april 2015.
Politiken har gett i uppdrag att utreda huruvida renoveringen är att
jämställa med en reinvestering, vilket skulle skapa bättre förutsättningar för
kommunen att genomföra planerade åtgärder.
Fastighetsavdelningens avsikt i nuläget är att planera in reinvesteringen i
samband med budgetarbetet för investeringsbudget 2017-2021. Under
tiden, fram till stängning av Varmbadhuset fört nämnda reinvestering,
planerar fastighetsavdelningen att under sommaren 2015 utföra tillfälliga
åtgärder för att säkerställa bärigheten i de mellan bjälklag som idag är
behäftade med osäkerhet kring bärigheten, vilket är orsaken till att
Varmbadhuset idag till vissa delar är tillfälligt stängt för besökare. Planen
är att Varmbadhuset åter igen kan öppna upp för besökare efter
sommaren.
Forts
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§ 146 forts
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att ta fram en renoveringsplan för Karlskrona Varmbadhus samt att
avsätta ekonomiska resurser för den planerade renoveringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 244,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 147
Science Park.
Förutsättningarna för dagens näringsliv förändras snabbt och alla insatser
samhället, företagsfrämjare och lärosäten gör för att stimulera
företagsutveckling måste vara proaktiva. Noden i sådana regionala
innovationssystem är ofta en Science Park, vilken bidrar till
näringsutveckling, regional attraktivitet, tillväxt och välstånd.
Uppstart och långsiktig finansiering av Science Park Karlskrona Ronneby
är beslutad om på kommunfullmäktige med ett årligt bidrag på tre mkr
under en 10-årsperiod med start 2016.
Karlskrona-Ronneby Science Park ska erbjuda en stimulerande och
utvecklande miljö för kunskapsintensiva tillväxtföretag. Företagen erbjuds
bl.a. infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En Science Park kan
beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och
kreativitet och utgör en plattform för större innovations- och
utvecklingsprojekt. En viktig del blir att hålla ihop arbetet med
projektansökningar till olika instanser för att växla upp medel.
Deltagande företag kommer att erbjudas olika typer av affärsnätverk,
utvecklingsprojekt, klusterverksamhet samt utvecklingsmiljöer såsom
laboratorier, test- och demonstrationsmiljöer. Vid behov kommer även
affärsutveckling, finansiering och/eller stöd för att nå en internationell
marknad att erbjudas.
Målgruppen för tjänsterna varier, men innefattar generellt allt ifrån nya
innovationsbolag, SME-företag till multinationella företag. Även företag
utanför parken är välkomna att utnyttja tjänster.
Den genomgående processen och fokusområdet ligger inom ICT och de
idag nämnda fokusområdena finns inom Marin teknik, IT och
kommunikation samt Hälsa och teknik.
En ideell förening ska bildas som ska äga Science Park. Föreningen ska
bestå av akademi, offentlig sektor och näringsliv där alla har lika stor
andel.
Finansieringen ska ske av samtliga tre sektorer. Beslut fattas i koncensus
och samarbetet ska bygga på tillit.
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§ 147 forts
Science Park.
Styrelsens sammansättning består av tre personer från respektive
ägarandel, kommunen är ordförande. Föreningen bildar ett SvB bolag
(non-profit bolag) och äger detta bolag till 100 %. Bolaget agerar som ett
AB vilket ger tydliga regler och känd spelplan. Samma personer som sitter
i föreningens styrelse sitter också i Science Park AB styrelse.
Förslaget ser ut som följer:
•

Tre personer från Blekinge Tekniska Högskola, BTH – utses av BTH

•

Tre personer från näringslivet – utses av valberedning från Industrigruppen

•

Tre personer från offentliga – två personer Karlskrona, varav en
ordförande (+ två adjungerade tjänstehen) – ordförande, en person
Landstinget (+ adjungerad tjänstehen).

Science Park kommer att driva sitt arbete i nära samverkan med Netport i
Karlshamn och andra klusterinitiativ i länet. Våra fokusområden
kompletterar varandra och samverkan kommer därför att vara högt
prioriterad.
Målen är att få fler invånare, studenter, anställda (arbetstillfällen), företag
och forskare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 210,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bilda den ideella föreningen och uppdra åt dem att bilda ett
aktiebolag enligt ovan,
2. att utse en person som ska verka som ordförande i den ideella
föreningen och likaså i det helägda bolaget,
3. att utse ytterligare en person som ordinarie ledamot tillsammans med
ordförande och en person från Landstinget, samt
4. att utse två tjänstemän att företräda kommunen som ständigt
adjungerade till styrelsen.
Patrik Hansson (S) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Sign

Sign

Sign
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 148
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Ingmarie Söderblom (MP) har i en skrivelse den 25 juni 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i
arbetsmarknadsnämnden.
Jens Sjösten (S) har i en skrivelse den 15 juli 2015 avsagt sig uppdraget
som ersättare i drift- och servicenämnden.
Magnus Manhammar (S) har i en skrivelse den 10 september 2015 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Lotta Holgersson (S) har i en skrivelse den 23 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Tommy Olsson (KD) har i en skrivelse den 24 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Räddningstjänsten Östra Blekinge och som
ledamot i kommunstyrelsen från den 1 oktober 2015.
Ida Larsson (S) har i en skrivelse den 14 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Kunskapsnämnden.
Maja Sandberg (S) har i en skrivelse den 3 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden från den 1 december 2015.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten
§ 149
Kommunala val.

KS 2015.5.102

Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden
Ersättare Mikael Auberg (MP) efter Ingmarie Söderblom
Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare Per Thorngren (KD) efter Frans Sri Wong
Karlskronahem AB
Revisor Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Kruthusen Företagsfastigheter
Ersättare Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
AB Karlskrona Moderbolag
Ersättare Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Utveckling i Karlskrona AB
Revisor Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Science Park
Ordförande Patrik Hansson (S)
Ledamot Camilla Brunsberg (M)
Ersättare Magnus Larsson (C)
Ersättare Carl-Göran Svensson (M)
Ombud ordinarie Rikard Jönsson (S)
Ombud ersättare Peter Glimvall (M)
Valberedning ordinarie Helene Gustafsson (S)
Valberedning ersättare Emma Swahn Nilsson (M)
Tjänstemän (adjungerade)
Pia Holgersson
Carl-Martin Lanér
Sign

Sign

Sign
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§ 149 forts
Kommunala val.
Kommunstyrelsen
Ledamot Billy Åkerström (KD) efter Tommy Olsson
Ersättare Tommy Olsson (KD) efter Billy Åkerström
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Harry Rson Svensson efter Tommy Olsson (KD)
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande från den 1 januari 2016 till och med den 31 december
2019:
Nämndemän
Cecilia Nyström (S)
Jonas Sandström (S)
Inga-Lena Åbom (S)
Kaj Jansson (S)
Irene Forsberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Ulf Härstedt (S)
Malin Tingelholm (S)
Chistoffer Oxelborn (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Laila Johansson (S)
Birgitta Ståhl (M)
Britt-Marie Ammer Forss (M)
Johan Svensson (M)
Eva Ottosson (M)
Björn Liljekrantz (M)
Peter Glimvall (M)
Vakant (M)
Anne-Marie Lundmark (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mats Mattiasson (SD)
Göran Eklund (SD)
Mona Svantesson (C)
Karl-Anders Holmkvist (C)
Karin Dovstad (FP)
Gun-Britt Danielsson (FP)
Margareta Rodin (FP)
Håkan Andrén (V)
Maiellen Stensmark (MP)
Luc Manicia (MP)
Carina Olsson (KD)
____
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Sign

Sign
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Akterna

KS 2015.478.102
KS 2015.443.001
KS 2015.20.214
KS 2015.588.759
KS 2014.349.700

§ 150
Anmälningsärende.
a)

Blekinge Tingsrätt, val av nämndemän.

b)

Länsstyrelsen Skåne län, protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.

c)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-13, § 166, detaljplan för
Frimuraren 8, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.

d)

Socialnämnden 2015-08-24, § 130, beslut gällande rapport icke
verkställda beslut rapportperiod 2015 kvartal 2.

e)

Äldrenämnden 2015-02-25, § 40, rapporteringsskyldighet enligt 16 kap
6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagens
4 kap 1 §.

f)

Äldrenämnden 2015-05-27, § 99, rapporteringsskyldighet enligt 16 kap
6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagens
4 kap 1 § per den 31 mars 2015.

_________
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Akterna

KS se nedan

§ 151
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/495.106
Medborgarförslag om att utveckla samarbete med Visby inom
”Östersjöturism” m.m., av Roland Thörnquist.
KS 2015/491.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun blir medlem i föreningen
Svenska cykelstäder, av Roland Thörnquist.
KS 2015/512.230
Medborgarförslag om att förtöja de flytande studentbostäderna i direkt
anslutning till BTH och Campusområdet vid Gräsvik, av Roland Thörnquist.
KS 2015/501.106
Medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med Länsstyrelsen,
Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för att åter få igång
servicen på Utklippan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/505.030
Medborgarförslag om att bli pilotkommun för att införa kombinationen av
gratis resor med lokal kollektivtrafik och belöningssystem för den som
väljer att cykla, av Roland Thörnquist.
KS 2015/502.106
Medborgarförslag om att i samarbete med Länsstyrelsen, Statens
fastighetsverk m.fl. ordna mobil tömningsstation för båt toaletter på
Utklippan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/480.882
Medborgarförslag om mindre filialer till stadsbiblioteket – ”sommarbibliotek”.
Forts

Sign

Sign

Sign
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/479.330
Medborgarförslag om att staketet kring tunnelsektionen vid Amiralitetsparken kompletteras med nät, av Ida Colvin.
KS 2015/482.514
Medborgarförslag om ljusskyltar för att se lediga P-platser, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/483.611
Medborgarförslag om att göra Sunnadalskolan till en bättre skola och en ur
arbetsmiljö bättre arbetsplats, av Ann Åkesson.
KS 2015/489.310
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar längs med
Borgmästaregatan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/488.879
Medborgarförslag om att inventera tillgängligheten i kommunens kulturarv,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/473.531
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att vid
arrangemang på Arena Rosenholm ordnar så att kollektivtrafiken kan
erbjuda ett resealternativ för besökarna, av Roland Thörnquist.
KS 2015/469.103
Medborgarförslag om att marknadsföra kommunen med ”Sol, vind och
vatten”, av Roland Thörnquist.
KS 2015/467.842
Medborgarförslag om digitala skyltar vid husbilsparkeringen i
handelshamnen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/477.103
Medborgarförslag om att utveckla den nya tidningen som gör reklam för
Karlskrona, av Roland Thörnquist.
Forts

Sign

Sign

Sign
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/468.312
Medborgarförslag om att komplettera den nya avfartsvägen från
Aspöfärjan vid handelshamnen, med mark text/symboler som varnar för
korsande cykeltrafik innan fordonstrafiken svänger in på Hamngatan, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/470.331
Medborgarförslag till rondellsmyckning på Riksvägen vid bostadsrättsföreningen Växthuset, kv Trädgårdsmästaren i Vedebylund, Lyckeby, av
Stefan Gunnarsson.
KS 2015/462.233
Medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för el cyklar, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/463.514
Medborgarförslag om att ta fram en parkeringskarta för staden, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/519.331
Medborgarförslag om att inte bebygga utan skapa ett mer parkliknande
område söder om brofästet till nya Saltöbron, vid Björkholmen, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/514.821
Medborgarförslag om att utreda alternativa platser för ny
handbollsarena/parkeringshus, av Roland Thörnquist.
KS 2015/529.332
Medborgarförslag om att sätta upp staket mot vägen vid lekplats Eklövet,
av Terese Chrona-Adamou.
KS 2015/531.825
Motion om fler båtplatser, av Carl-Göran Svensson (M).
KS 2015/525.312
Medborgarförslag om fast monterade parkbänkar utmed promenadvägen
Östra Strandgatan på Långö, av Birgitta Stening.

Forts
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Sign
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/540.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att skapa
någon vettig, användbar verksamhet för det gamla fängelset, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/539.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar om uppsättande av
fler symboler på cykelvägnätet, av Roland Thörnquist.
KS 2015/536.106
Medborgarförslag om att införa turist-/besökskort, av Roland Thörnquist.
KS 2015/533.310
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/543.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra kajen
längs Skeppsbrokajen och handelshamnen till gång- och cykelväg, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/545.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att ordna
cykelmotorväg från Högvakten fram till Sunna kanal, av Roland Thörnquist.
KS 2015/550.510
Medborgarförslag om att bilda ett cykelråd, av Roland Thörnquist.
KS 2015/553.171
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att se över
brandskyddet för kulturbyggnader och kulturmiljöer, av Roland Thörnquist.
KS 2015.561.219
Medborgarförslag om att som standard införa platsbesök för kommunala
politiker och kommunala tjänstemän innan beslut om planläggning och
större ändringar av befintlig miljö påbörjas, av Roland Thörnquist.
KS 2015/557.312
Medborgarförslag om uppsättning av betonggrisar vid cykelleden från
Verkö till Gullberna, av Tomas Westerholm.

Sign

Sign

Sign
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/559.109
Medborgarförslag om att utlysa en tävling om ny kommunlogotype, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/556.103
Medborgarförslag om att marknadsföra kommunen status som världsarvsstad, av Roland Thörnquist.
KS 2015/572.292
Medborgarförslag om att ordna tillfälliga lokaler för världsarvets besökscentrum i konserthusteaterns foajé eller konsthallens foajé, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/570.233
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inte bygger ny handbolls/idrottsarena på Trossö, av Roland Thörnquist.
KS 2015/579.009
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om vår kommunflagg, av Roland Thörnquist.
KS 2015/580.200
Medborgarförslag om att ordna en inbjudan till internationell arkitekttävling
för nuvarande kv Bonde, samt att resultaten redovisas till allmänheten, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/581.514
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Trossö, speciellt
vid entréerna till gallerian Wachtmeister på Borgmästaregatan, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/582.317
Medborgarförslag om att det borde installeras ett relä som styrs av dagsljuset vid Rosenholm väg 22, bron, av Mikael Henrysson. Forts
KS 2015/593.312
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Hattholmen
och Skeppsbrokajen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/594.219
Medborgarförslag om att arbeta med flera metoder inom stadsutveckling
för ökat medborgararrangemang, av Roland Thörnquist.
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Sign
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/599. 456
Medborgarförslag om att försköna återvinningsstationerna, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/600.106
Medborgarförslag om att i samarbete med Karlskrona Lampfabrik, ta fram
gatlysen enligt äldre modell, av Roland Thörnquist.
KS 2015/183.1.2.2
Medborgarförslag om att renovera idrottshallar eller bygga nya, av
Erik Schlyter.
KS 2015/35.1.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp informationsskylt om Kronoredden, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/184.1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram tillgänglighetsguide i den bebyggda
miljön, av Roland Thörnquist.
KS 2015/235.1.2.2
Medborgarförslag om att utveckla och utöka kommunens turist- och
besöksnäring, av Roland Thörnquist.
KS 2015/182.1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en komplett arkitekturguide för
bebyggelsen och bebyggelsemiljön i kommunen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/303.1.2.2
Medborgarförslag om att starta en internationell utbildning om att förvalta
världsarv, av Roland Thörnquist.
KS 2015/37.1.2.2
Medborgarförslag om att presentera resultatet av kommunens bostadsförsörjningsprogram, av Roland Thörnquist.
KS.2015/329.1.2.6
Motion om att annullera oanvända utsläppsrätter, av Yvonne SandbergFries (MP)
KS.2015/330.1.2.6
Motion om hållbar IT-strategi, av Yvonne Sandberg-Fries (MP)
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/353.1.2.2
Medborgarförslag om att ordna en speciell service för cykel-felanmälan, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/376.1.2.2
Medborgarförslag om att göra ett minnesmärke i samband med projektet
Pottholmen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/378.1.2.2
Medborgarförslag om att förstärka Karlskrona kommuns varumärke som
”staden på öar”, Kihlströms kaj, av Inger Pettersson.
KS 2015/405.1.2.2
Medborgarförslag om att förbättra möjligheten att ta med cykel vid resor
inom kollektivtrafiken, av Roland Thörnquist.
KS 2015/472.1.2.2
Medborgarförslag om att ordna ett centralt medborgarkontor, av Roland
Thörnquist.
KS 2015/473.1.2.6
Motion kring kostnader för ensamkommande barn, Christopher Larsson
(SD)
KS 2015/517.1.2.2
Medborgarförslag om att informera om värdefulla kulturmiljöer och
byggnader, av Roland Thörnquist.
_________
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Akten

KS 2015.450.03

§ 152
Svar på interpellationer om Bubbetorps gård och FAS 3.
Interpellation 16-17 juni 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) från Emina Cejvan (M).
Patrik Hansson har den 8 september 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Emina Cejvan (M) och Patrik Hansson (S)
__________
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Kunskapsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Drift- och servicenämnden
Controller, kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.24.041

§ 153
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.
I den av kommunfullmäktige i juni 2015 fastställda investeringsbudgeten/
planen har investeringsmedel, 1 650 tkr, upptagits under år 2016 för
planerade och angelägna upprustningsåtgärder i Ramdala medborgarhus
för främst grundskolans behov. Kunskapsnämnden begär nu att denna
investering tidigareläggs till hösten 2015, eftersom planerade åtgärder blivit
akuta ur såväl kapacitets- som arbetsmiljösynpunkt. Det begärda
investeringsbeloppet ökar samtidigt med 625 tkr till totalt 2 275 tkr.
Kommunledningsförvaltningen kan dela bedömningen att behovet av
åtgärder i Ramdala blivit akut, varför planerade åtgärder bör genomföras
snarast möjligt. Den nu aktuella fördyrningen om 625 tkr kan samtidigt till
största delen täckas genom vissa omdispositioner inom den totala
investeringsbudgeten för år 2015. 360 tkr (för handikapptoalett och entréramp) kan således täckas ur funktionsstödsnämndens investeringsram för
tillgänglighetsanpassning (totalt 1 000 tkr) och ytterligare 200 tkr ur driftoch servicenämndens ospecificerade investeringsreserv inom fastighetsverksamheten. Resterande 65 tkr får sedan inrymmas inom kunskapsnämndens totalt tilldelade investeringsutrymme för år 2015.
Finansiering av återstående ursprungliga 1 650 tkr får sedan övergångsvis
ske genom en tillfällig disponering av medel ur kommunstyrelsens
ospecificerade investeringsreserv för år 2015. Dessa medel kan sedan år
2016 återföras till denna reserv från kunskapsnämndens redan tilldelade
investeringsutrymme för fastighetsverksamhet för detta år.

Forts

Sign

Sign

Sign
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§ 153 forts
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 205,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2015 med 2 210 000 kronor avseende upprustningsåtgärder i Ramdala
medborgarhus,
2. att täcka denna utökning genom omdisponering av dels
1 650 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2015,
dels 360 000 kronor från funktionsstödsnämndens investeringsram för
fastighetsverksamhet år 2015 och dels 200 000 kronor från drift- och
servicenämndens investeringsram för fastighetsverksamhet år 2015,
3. att från år 2016 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för avskrivningar,
dels beräknad ram för finansförvaltningen,
4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för denna investering,
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa denna
investering, samt
6. att dessutom omdisponera 1 650 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2016 till
kommunstyrelsens investeringsreserv för samma år.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att i samband med ombyggnaden skall
lokalen anpassas så att föreningar kan utnyttja den för olika aktiviteter
utanför skolans användning.
Chatarina Holmberg (S) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på Carl-Görans Svenssons
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande
och finner att förslaget avslås.
Votering begärs
Sign

Sign

Sign
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§ 153 forts
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Carl-Göran
Svenssons tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå den samma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 23 ja-röster och 43 nej-röster, 6 avstår och 3
frånvarande att avslå Carl-Görans Svenssons tilläggsyrkande.
Voteringsprotokoll 5.
Reservationer
Peter Glimvall (M), Mattias Liedholm (M), Bengt Fröberg (M), Jan-Åke
Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Emina Cejvan (M),
Morgan Kullberg (M), Anders Ovander (M), Birgitta Gamelius (M), Gerd
Sjögren (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M), Anna
Ottosson (M), Marianne Nordin (M), Ann-Louise Trulsson (KD), Tommy
Olsson (KD) och Björn Gustavsson (MP).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2015 med 2 210 000 kronor avseende upprustningsåtgärder i Ramdala
medborgarhus,
2. att täcka denna utökning genom omdisponering av dels
1 650 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2015,
dels 360 000 kronor från funktionsstödsnämndens investeringsram för
fastighetsverksamhet år 2015 och dels 200 000 kronor från drift- och
servicenämndens investeringsram för fastighetsverksamhet år 2015,
3. att från år 2016 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för avskrivningar,
dels beräknad ram för finansförvaltningen,
4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för denna investering,
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa denna
investering, samt
6. att dessutom omdisponera 1 650 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2016 till
kommunstyrelsens investeringsreserv för samma år.
_________
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Karlskrona Moderbolag AB
Affärsverken AB
Kruthusens Företagsfastigheter AB
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.184.040

§ 154
Rättelseärende – sänkt låneram för Kruthusen
Företagsfastigheter AB.
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den
6 mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att utöka
Affärsverkens låneram, att sänka Kruthusen Företagsfastigheter ABs
låneram samt att sänka AB Karlskronahems låneram för 2015.
Moderbolagets VD förslag avseende Kruthusen Företagsfastigheter AB var
att sänka bolagets lånerram till 515 miljoner kronor för år 2015.
I beslutet avseende Kruthusen Företagsfastigheters AB låneram har i
protokollen från Moderbolagets och kommunstyrelsens sammanträde skett
en felskrivning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 211,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att göra en rättelse av kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2015, § 77,
beslutsattsats 2, som således ska ha följande lydelse: ”att sänka
Kruthusen Företagsfastigheter ABs låneram till 515 miljoner kronor för år
2015”.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunjurist
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2011.301.406

§ 155
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
9 april 2015 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa
taxebilaga 2 enligt upprättat förslag. Förslaget har följande lydelse: ”Varje
lägenhet debiteras en kostnad på 100 kronor per år med ett tak på
10 000 kronor per fastighet. Ett takpris införs även på 100 000 kronor som
högsta kostnad för ett enskilt fastighetsbolag”.
Kommunfullmäktige har den 16-17 juni 2015 beslutat att återremittera
ärendet för ett klargörande kring om taxan är förenlig med lagstigningen
kring likställighetsprincipen.
Av 2 kap 2 § kommunallagen följer att ”Kommuner och landsting ska
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något
annat”.
En taxa med tak innebär visserligen att fastighetsägarna kan anses
behandlas olika, men avgifter får differentieras så länge detta sker på
objektiv och saklig grund. Det råder således inget hinder mot att
differentiera avgifter med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika
prestationer eller annan saklig grund.
Vad gäller den aktuella miljötaxan görs inspektionerna genom stickprover
på ett antal lägenheter varefter standarden på hela fastigheten respektive
lägenhetsbeståndet kan bedömas. Det medför att vid stora fastighetsinnehav minskar arbetsinsatsen i proportion till storleken på tillsynen
eftersom man når en brytpunkt.
När det gäller schablonisering av avgifter är det viktigt att avgiften står i
rimlig proportion till de kostnader som de avgiftsbetalande åsamkar
kommunen. Vid bedömningen av vilka kostnader kommunen har
(självkostnader) för att tillhandahålla tjänsten får såväl direkta- som
indirekta kostnader medräknas (exempelvis personalkostnader, pensionskostnader, materialkostnader, försäkringar, lokalkostnader, administrativa
kostnader etc).
Forts
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§ 155 forts
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.
Enligt uppgift från förvaltningschefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen står taxan i proportion till den tillsynsinsats som har bedömts
föreligga. Det finns ingen grund för att ta ut avgifter för de fastighetsbestånd som överstiger de fastslagna taken på 10 000 kronor respektive
100 000 kronor eftersom kommunens kostnader inte överstiger dessa
summor. Den nu föreslagna taxan medför en minskning av intäkter i
förhållande till tidigare fastslagen taxa som bedömdes slå hårt mot framför
allt små fastighetsägare. Den föreslagna taxan har framarbetats i
samarbete med fastighetsägarna. Att ta ut en avgift för fastighetstillsyn är
nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra sina åligganden och
utföra dessa inspektioner. Den föreslagna miljöbalkstaxan är utifrån dessa
premisser att ses som förenlig med likställighetsprincipen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 171, beslutat
att återemittera förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 212,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn återigen ska
underställas kommunfullmäktige.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar att takpriset på
100 000 kr per fastighetsbolag stryks.
Patrik Hansson (S) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall på Björn Nurhadis (SD) och Carl-Göran
Svenssons (M) ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Björn Nurhadis och Carl-Göran
Svenssons tilläggsyrkande och finner att ändringsyrkandet avslås.
Votering begärs
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Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Björn Nurhadis och
Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 45 ja-röster och 28 nej-röster, 1 avstår och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 6.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxebilaga två enligt förslaget.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

55

Sammanträdesdatum

24 september 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.346.150

§ 156
Avtal om konsumentvägledning.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 69,
beslutat att avtalet med Konsument Södra Småland senast sägs upp den
30 juni 2015 och istället hänvisa till den nationella tjänsten Hallå
Konsument på Konsumentverket.
Drift- och servicenämnden skriver att Karlskrona kommun ingår sedan
2009 samarbete med andra kommuner om en gemensam konsumentvägledning. Ljungby kommun fungerar som värdkommun för samverkan
med namnet Konsument Södra Småland. Under 2014 omfattade
samverkan 14 kommuner. Samtliga kommuner i Kronobergs län ingår i
samarbetet, därutöver ingår enskilda kommuner från näraliggande län,
däribland alltså Karlskrona kommun.
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för kommunerna.
Konsumentverket redovisar varje år den aktuella situationen för kommunal
konsumentvägledning i Sverige. Aktuell statistik från Konsumentverket
visar att cirka 270 av landets 290 kommuner erbjuder
konsumentvägledning. Tendensen de senaste åren är att allt fler
kommuner erbjuder konsumentvägledning i någon form. Antalet anställda
som arbetar med konsumentvägledning har dock inte ökat.
Konsument Södra Småland erbjuder telefonrådgivning vilket utgör
huvudparten, samt rådgivning via e-post och Facebook till enskilda i
konsumentfrågor. Däremot tar man normalt inte emot besök.
Konsument Södra Småland finansieras av de samverkande kommunerna i
förhållande till kommunernas invånarantal. En redogörelse finns i verksamhetsberättelsen 2014. 2014 hade verksamheten 471 ärenden från
Karlskrona kommun. Viktiga frågor 2014 var bilköp, bostadsfrågor och
tele/TV/internet.
Forts
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§ 156
Avtal om konsumentvägledning.
Konsumentvägledningen kan bistå konsument med råd inför köp av varor
och tjänster. Tanken är att verksamheten skall leda till större kunskap om
näringsidkares och konsumenters rättigheter och skyldigheter.
Socialnämnden föreslog i juni 2014 att avtalet med Konsument Södra
Småland skulle sägas upp. Kommunfullmäktige beslutade dock
annorlunda.
Konsumentvägledningen överfördes den 1 januari 2015 till drift- och
servicenämnden från socialnämnden efter ett beslut i kommunfullmäktige.
Beslutet innebar också att samarbetsavtalet med Konsument Södra
Småland skulle förlängas för 2015 och utvärderas under 2015.
Anledningen var bl.a. att en nationell konsumentupplysningstjänst ”Hallå
Konsument” etablerats hos Konsumentverket, dit personer med
informationsbehov fritt kan vända sig. Utvärdering av denna tjänst skulle
också ligga till grund för kommunens ställningstagande.
Nuvarande avtal med Konsument Södra Småland löper under 2015 och
skall sägas upp senast den 30 juni 2015. Avtalet fortlöper annars för
ytterligare ett år. Den årliga kostnaden för kommunen för att delta i
samarbetstjänsten är cirka 250 000 kronor.
Drift- och servicenämnden har ingen egen kompetens i konsumentfrågor.
Tjänsten levereras från Konsument Södra Småland och är en ambitionsfråga för kommunen om vilken service man vill erbjuda.
Eftersom gällande avtal måste sägas upp sex månader innan och ärendet
inte har behandlats i kommunfullmäktige så föreslår kommunledningsförvaltningen att avtalet sägs upp senast den 30 juni 2016.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 augusti
2015 tillstyrkt drift- och servicenämndens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avtalet med Konsument Södra Småland senast sägs upp den
30 juni 2016 och istället hänvisa till den nationella tjänsten
Hallå Konsument på Konsumentverket.
Forts
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§ 156 forts
Avtal om konsumentvägledning.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Yvonne Sandberg Fries (MP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Patrik Hansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om avtalet
ska förlängas, samt nämndtillhörighet.
Sofia Bothorp (MP), Jan-Olof Petersson (FP) och Carl-Göran Svensson
(M) yrkar bifall på Patrik Hansson återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_________
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.37.406

§ 157
Revidering av sotningsindex.
Direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har
vid sammanträde den 20 maj 2015, § 24, beslutat föreslå
kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommuner att justera taxor
för rengöring och brandskyddskontroll.
Direktionen skriver att Sveriges skorstensfejarmästare och Svenska
Kommunalarbetarförbundet har kommit överens om nytt sotningsindex
som kompensation för ökade lönekostnader och övriga kostnader.
För år 2015 har sotningsindex fastställts till 1,91 %. Då taxan förra året
justerades den 1 juni 2014 och datum för årets justering är satt till den
1 juli 2015 ska höjning av taxan göras enligt avtal med 1,91 % enligt
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, cirkulär 14:11.
Detta innebär att timtaxan för rengöring höjs från och med den 1 juli 2015
till 413 kronor i Ronneby och 389 kronor i Karlskrona.
Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs från och med den
1 juli 2015 till 593 kronor i Ronneby och 559 kronor i Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att besluta om justering av taxor för rengöring och brandskyddskontroll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.424.510

§ 158
Cykelbokslut 2014 Karlskrona kommun – årsredovisning med
ekonomi- och åtgärdsuppföljning.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 74,
föreslagit kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige att besluta
godkänna årsredovisning – Cykelbokslut 2014.
Drift- och servicenämnden skriver att drift- och servicenämnden ansvarar
för att genomföra Cykelstrategi 2030. Cykelbokslut 2014 är en
årsredovisning med åtgärder och ekonomisk uppföljning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 216,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad årsredovisning Cykelbokslut 2014.
Tommy Andersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kunskapsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.428.611

§ 159
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa på förskola och fritidshem.
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 28 maj 2015, § 55, beslutat
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta höga
inkomsttaket för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och att
indexering av avgiftsnivåerna tillämpas från med den 1 november 2015.
Kunskapsnämnden skriver att maxtaxan infördes 2002 och tillämpas nu av
alla kommuner. Taxan bygger på olika procent av hushållets bruttoinkomst
med ett tak för hur hög avgiften kan bli.
Detta inkomsttak (42 000 kr/mån) har varit oförändrat sedan 2004.
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har nu ändrats och ändringen
innebär att inkomsttaket i maxtaxan från och med den 1 juli 2015
indexeras.
Beloppet fastställs årligen av Skolverket och kommer därefter att
förändras årligen.
Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna för förskola och
fritidshem höjs. Statsbidragen kommer att minska i motsvarande mån som
avgiftsintäkterna beräknas öka för kommunerna
Förskole- och fritidshemsavgiften i Karlskrona har följt den statligt
beslutade maxtaxenivån som framgår av maxtaxeförordningen.
Karlskrona kommun behöver göra en anpassning av taxan för förskola och
fritidshem så att den överensstämmer med de nya reglerna i förordningen.
Taxan ska alltså kunna förändras utan nya beslut, när nya belopp för
inkomsttaket årligen fastställs av Skolverket.
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§ 159 forts
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa på förskola och fritidshem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med
förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och Skolverkets årliga
meddelande, samt
2. att indexering av avgiftsnivåerna tillämpas från och med
den 1 november 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
Kunskapsförvaltningen
Drift- och serviceförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Utveckling i Karlskrona AB
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.455.870

§ 160
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 mars 2015, § 32
beslutat att hemställa till kommunfullmäktige at fastställa organisationen för
det fortsatta arbetet med Världsarvet enligt marknadsstrategin, samt att
anslå medel för genomförande av marknadsstrategin och
utvecklingsplanen
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 17 augusti 2015
skrivit yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
utvecklingsplanen och marknadsstrategin togs fram inom ett projekt som
genomfördes under 2014 och som till stor del finansierades av
Länsstyrelsen Blekinge.
Utvecklingsplanen föreslår en tydlig intern struktur för världsarvsfrågor där
de förvaltningar ingår som kontinuerligt arbetar med frågor kopplade till
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.
Förslaget är att det under 2015 ska bildas en intern styrgrupp och en intern
arbetsgrupp. I förslaget anges att ordförande för styrgruppen ska vara
kommunstyrelsens ordförande. Övriga ledamöter i styrgruppen ska vara
kommundirektör, VD för Utveckling i Karlskrona AB samt förvaltningschefer
för kultur- och fritidsförvaltningen, kunskapsförvaltningen, drift- och
serviceförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I
förslaget anges att det i arbetsgruppen ska ingå representanter från kulturoch fritidsförvaltningen, näringslivsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen, kunskapsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen, miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen samt turismdelen inom Utveckling i
Karlskrona AB. Den organisation som ska fastställas av kommunfullmäktige baseras på utvecklingsplanen och inte marknadsstrategin som
det står i missivet från kultur- och fritidsnämnden.
Forts
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§ 160 forts
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
I marknadsstrategin föreslås en budget för marknadsföring på
200 000 kronor för 2015, 500 000 kronor för 2016, 750 000 kronor för 2017
och 1 000 000 kronor för 2018. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
eventuella insatser för marknadsföring av Världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona under 2015-2018 får rymmas inom Utveckling i Karlskrona AB:s
fastställda resultatkrav.
Under november 2015 kommer det en utlysning inom Södra Östersjöprogrammet som har en tydlig inriktning inom hållbar destinationsutveckling av natur- och kulturarv. Ett samarbete har påbörjats med
Regionförbundet i Kalmar län angående att skicka in en ansökan till detta
program inriktat på destinationsutveckling av världsarv i programmets
geografiska området. Projektet planeras vara pågående under åren
2016-2019. Karlskrona kommun har blivit erbjuden att bli projektägare i
denna projektansökan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att avdelningen för analys och
tillväxt får i uppdrag att samordna arbetet med ansökan. I detta projekt, om
det blir beviljat, kommer det att finnas avsatta EU-medel för enskild och
gemensam marknadsföring av ingående världsarv i projektet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att insatser för marknadsföring av
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona under 2016-2018 i första hand ska
inrymmas inom Utveckling i Karlskrona AB fastställda resultatkrav för
dessa år och kompletterande finansiering ska ske via EU-medel.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den
25 augusti 2015 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa utvecklingsplan och marknadsföringsstrategi för
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona,
2. att fastställa den interna organisation som föreslås i utvecklingsplanen
med kommunstyrelsens ordförande som ordförande. Övriga ledamöter i
styrgruppen föreslås vara kommundirektör, VD för utveckling i Karlskrona
samt förvaltningschefer för kultur- och fritidsförvaltningen, kunskapsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
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§ 160 forts
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
3. att ställa sig positiv till att Karlskrona kommun blir projektägare i ett
projekt inom Södra Östersjöprogrammet med syfte att främja utveckling av
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona,
4. att eventuella insatser för marknadsföring av Världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona under 2015 får rymmas inom Utveckling i Karlskrona AB
fastställda resultatkrav, samt
5. att finansiera den del av budget, för marknadsföring av Världsarvet
Örlogsstaden Karlskrona under 2016-2018, som inte inryms inom
Utveckling i Karlskrona AB fastställda resultatkrav via extern finansiering,
t.ex. inom ovan nämnda projekt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Styrelser/Nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.59.041

§ 161
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 16.45-16.55.
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till +35,4 mnkr. Av resultatet
ska 10,5 mnkr avseende ökade realisationsvinster räknas bort i den s.k.
balansavstämningen. Den balansavstämda resultatet uppgår därmed till
+24,9 mnkr. I resultatet ingår återbetalning från AFA med 24 mnkr.
Det positiva resultatet är i sig tillfredsställande betraktat i det korta
ettårsperspektivet. Men, det måste understrykas att nettokostnadsutvecklingen sammantaget inom verksamheten ger anledning till oro för
framtiden.
Kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden och
äldrenämnden erhöll alla utökade ramar 2015. I rapporten efter mars
månad var det endast äldrenämnden som förväntas rymma verksamheten
inom anvisade ramar. I den nu upprättade rapporten redovisar både
äldrenämnden och kunskapsnämnden noll i avvikelse mot budget.
Socialnämnden och funktionsstödsnämnden fortsätter redovisa negativa
avvikelser mot budget. För socialnämnden har kommunfullmäktige i
rapporten efter mars månad accepterat en negativ avvikelse om 11 mnkr.
Det finns ingen anledning att föreslå något annat ställningstagande i den
här rapporten.
Kommunfullmäktiges beslut i marsrapporten avseende funktionsstödsnämnden var att nämnden ålades att vidta åtgärder så den befarade
negativa avvikelsen helt skulle elimineras. I majrapporten kan konstateras
att nämndens prognostiserade negativa avvikelse nu ökat till -6 mnkr.
Nämnden har beslutat om vissa åtgärder, men pekar ändå på en kvarstående risk att delar av underskottet kommer att kvarstå. För att hantera
den risken kommer ytterligare förändringar i verksamhetens resursfördelning att genomföras från och med augusti.
Forts
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Effekterna som kan falla ut av den förändringen har dock inte räknats in i
den nu avlämnade prognosen. Kommunledningsförvaltningen anser att det
är ett korrekt sätt att hantera den ekonomiska bedömningen – d.v.s. att inte
ta in effekter i prognosen som inte bedöms vara säkerställda.
För funktionsstödsnämnden vidkommande anser kommunledningsförvaltningen att den fortsatta inriktningen trots allt måste vara att åtgärder
ska genomföras så att kostnadsläget anpassas till anvisad ram.
Beträffande de mål som kommunfullmäktige fastställt, och som kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige därefter fördelat till
nämnderna gör kommunledningsförvaltningen den bedömningen att kravet
på anpassning till budget inte behöver medföra någon förändring av de mål
som riktats mot funktionsstödsnämnden.
Kunskapsnämnden har begärt tilläggsanslag för att täcka kostnaderna för
verksamheten i Fur. Nämndens bedömning är att upparbetade kostnader
för vårterminen uppgår till 1,7 mnkr. Nämndens bedömning är vidare att
ytterligare kostnader för höstterminen kan komma att uppstå. I det här
skedet går det emellertid inte beräkna eller bedöma storleken.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden tillförs 1,7 mnkr ur
reserven för välfärd och utveckling.
Arbetsmarknadsnämnden har begärt att investeringsmedel överförs från
dels kommunstyrelsen (i dess egenskap av nämnd för kommunledningsförvaltningen), dels från kunskapsnämnden. I samband med att ramarna
förändrades kopplat till ny organisation borde arbetsmarknadsnämnden
även ha tillförts investeringsmedel, vilket alltså inte skedde. Sammantaget
handlar det om 160 kkr. Kommunledningsförvaltningens uppfattning är den
begärda omflyttningen är att betrakta som en teknisk justering, och därmed
kan den hanteras inom den delegation som är riktad till ekonomichefen.
Det finns tydliga signaler på att anslaget för den politiska organisationen
riskerar att bli överskridet totalt sett.
Forts
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår nu ett arbete med att analysera
vad kostnadsutvecklingen beror på. Intill dess att den analysen är klar gör
kommunledningsförvaltningen bedömningen att inga ytterligare medel ska
tillföras nämnderna i det här avseendet.
Sammantaget ger innehållet i, och slutsatsen av, den nu upprättade
rapporten anledning att hysa fortsatt oro för kostnadsutvecklingen och
därmed också för resultatutvecklingen framöver. Det är därför angeläget
att kommunstyrelsen principiellt gentemot alla nämnder påtalar vikten av
fortsatt kontinuerligt och intensivt arbeta med att styra och leda
verksamheten så att givna ramar inte överskrids.
Utöver ett sådant generellt uttalande föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige riktar ett
absolut krav mot funktionsstödsnämnden att den ska vidta åtgärder så att
den prognostiserade avvikelsen mot budget till fullo undviks.
Arbetsmarknadsnämnden uppvisar i majrapporten en prognostiserad
negativ avvikelse mot budget med -3,2 mnkr vilket är på samma nivå som
efter marsrapporten. Kommunfullmäktige beslutade i sin hantering av
marsrapporten att medge nämnden överskrida sitt anslag med 3,2 mnkr.
Det medgivandet bör enligt kommunledningsförvaltningen kvarstå.
Utveckling av skatter och statsbidrag är markant sämre än vad som
underlaget för budgeten indikerade. Sammantaget har kommunen en
prognos efter maj månad som ligger 15 mnkr lägre än budget. Förutom
lägre löneökningar generellt i riket och något högre arbetslöshet än vad
som tidigare kunde förutspås så finns det även negativa effekter kopplat till
slutligt utfall i den generella kostnadsutjämningen och i den specifika LSSutjämningen.
Försämringen inom skatter och statsbidrag slår direkt och med full kraft
igenom på kommunens resultaträkning.
Forts
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Det torde vara svårt att med samma omedelbara effekt förändra i
verksamheterna i syfte att parera minskade intäkter. I det korta
perspektivet är den här utvecklingen i år det tydliga beviset på
nödvändigheten av att ha en tillräckligt bra resultatnivå i grunden. Årets
budgeterade resultat är bättre än tidigare, men med den försämring som
nu redovisas ändå inte tillräckligt bra. Det är därför av största vikt att de
åtgärdsnivåer som finns inbyggda i resultatbudgeten för kommande år
realiseras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 221,
beslutat för egen del att uppdra till kommundirektören till kommunstyrelsen
den 6 oktober 2015 redovisa den sammantagna utvecklingen av
kostnaderna för den politiska organisationen, samt förelägga
kommunstyrelsen förslag till åtgärder för att anpassa kostnaderna till
anvisade medel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar,
2. att med finansiering ur anslaget för välfärd och kvalitet tillföra
kunskapsnämnden 1,7 mnkr för täckning av kostnader för verksamheten i
Fur,
3. att funktionsstödsnämnden ska genomföra åtgärder som nedbringar
kostnadsläget till anvisade ramar,
4. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med 3,2 mnkr,
5. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ avvikelse
mot budget med 11,3 mnkr, samt
6. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter maj
månad.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Karin Månasson (FP), Björn Fries (V), Björn Nurhadi (SD) och Carl-Göran
Svensson (M) yttrar sig.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att för funktionsstödsnämnden godkänna
en prognostiserad negativ avvikelse mot budget med 6,0 Mkr.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 3
mot Åsa Gyberg Karlssons ändringsyrkande på attsats 3 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på attsats 3.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Åsa Gybergs
Karlssons ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 43 ja-röster och 3 nej-röster, 26 avstår och 3
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 7.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar,
2. att med finansiering ur anslaget för välfärd och kvalitet tillföra
kunskapsnämnden 1,7 mnkr för täckning av kostnader för verksamheten i
Fur,
3. att funktionsstödsnämnden ska genomföra åtgärder som nedbringar
kostnadsläget till anvisade ramar,
4. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med 3,2 mnkr,
5. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ avvikelse
mot budget med 11,3 mnkr, samt
6. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter maj
månad.
____
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2014.245.206

§ 162
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2014,
av Börje Dovstad (FP). Förslaget är att avskaffa bygglovsavgift för solenergianläggningar och rabatt på solceller, solfångare och solpaneler i
samband med byggnation.
Ärendet har vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2015 återremitterats för att bygglovsavgiften för solenergianläggningar ska ses över i
samband med kommande översyn av bygglovsavgifter m.m. samt att se
över möjligheten för att undanta en större area solcellsanläggningar från
bygglovsplikt.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 april
2015, § 79, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att
intresset för att uppföra solenergianläggningar har ökat under senare år,
vilket är positivt. I plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) anges vilka åtgärder som är bygglovspliktiga.
En solenergianläggning omfattas generellt sett inte av bygglovsplikt men
bygglov kan krävas i de fall anläggningen utformas som en byggnad eller
sådan anläggning som anges i 6 kap 1 § PBF. Bygglov kan också krävas
om anläggningen placeras på en byggnad inom detaljplanelagt område,
om åtgärden innebär en väsentlig fasadändring (9 kap 2 och 5 §§ PBL).
Detta innebär bland annat att större solenergianläggningar, placerade på
stativ på mark och utanför detaljplanelagt område inte omfattas av
bygglovsplikt.
Om kommunen vill ändra eller ställa krav på bygglovsplikten än vad som
anges ovan, krävs att kommunen gör detta genom detaljplanebestämmelser.
Forts
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§ 162 forts.
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Kommunen har dock möjlighet att förtydliga hur man tolkar begrepp som
”väsentlig fasadändring” m.m. Detta har också gjorts i miljö- och byggnadsnämndens antagna policy för solpaneler från 2010. Policyn innehåller
följande riktlinjer.
1.

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare
bygglovsbefriande.

2.

För byggnader inom detaljplanelagt området gäller, bygglovsbefrielse
för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader
under förutsättning att:
•

Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö,
till exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelser om förvanskning,

•

Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte är
större än åtta kvm,

•

Solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.

Med hänsyn till övriga lättnader som införts i lovplikten för en- och
tvåbostadshus, bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra
solenergianläggningar på byggnader utan lov. Genom de nya reglerna har
det bland annat blivit möjligt att utan lov eller anmälan uppföra två takkupor som omfattar högst halva takfallet. Om en solenergianläggning
utförs i takfallets lutning bör därför ytan kunna utökas till att omfatta max
halva takfallet utan att lovplikt inträder.
För större anläggningar eller sådana som inte placeras i takfallets lutning,
bedöms det lämpligt att behålla bygglovsplikten. Detta i syfte att bidra till
en god bebyggd miljö och kunna bistå sökanden med rådgivning kring
utformning och placering. Förutom denna justering bedöms riktlinjerna i
gällande policy fortfarande vara aktuella.
Med ovanstående förändring i riktlinjerna kommer flertalet solenergianläggningar på en- och tvåfamiljshus att bli bygglovsbefriade. Någon
avgift kommer därmed inte heller att tas ut. I de fall där lovplikt inträder kan
nämnas att avgiften för ett bygglov för en solenergianläggning idag är cirka
2 300 – 5 000 kronor. I ärenden där solenergianläggning uppförs i
samband med ny- och ombyggnation tas ingen separat avgift ut för
anläggningen.
Forts
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§ 162 forts
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Bygglovavdelningen hanterar cirka 10-15 lovärenden årligen rörande
solenergianläggningar vilket innebär att intäkterna ligger på cirka
20 000 – 30 000 kronor årligen. Den avgift som tas ut ska täcka kostnader
för bland annat ritningsgranskning, administration och utfärdande av lov,
start- och slutbesked m.m.
Skattefinansieringsgraden för bygglovavdelningen är marginell vilket
medför att avskaffande eller sänkningar av avgifter måste kompenseras i
budgetram. Förvaltningen gör redan idag hårda prioriteringar i
verksamheten med hänsyn till ekonomiska och personella resurser. Med
hänsyn till dessa förhållanden rekommenderas inte en sänkning av
avgiften i nuläget. En helhetsöversyn av plan- och bygglovtaxan planeras
dock ske under 2015, med inarbetning i budget 2016.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16-17 juni, § 126, bordlagt
ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till motionen
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Björn
Gustavssons bifallsyrkande på motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad.
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.209.512

§ 163
Svar på motion om alkolås på kommunens bilar.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att alkolås
ska införas i kommunens bilar för att undvika alkoholrelaterade olyckor.
Drift- och servicenämnden har på sammanträde den 26 maj 2015, § 76,
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att för närvarande
äger respektive förvaltning rätt att besluta i vilken omfattning alkolås skall
användas i de fordon verksamheterna förfogar över. Den väg den enskilde
förvaltningen väljer är en sammanvägning av ekonomi-, verksamhets-,
personal- och arbetsmiljöansvar. Det finns inga tekniska hinder för att göra
användning av alkolås obligatorisk.
Karlskrona kommun leasar cirka 400 motordrivna fordon. Därutöver äger
kommunen omkring 100 motordrivna fordon. Kostnad för att utrusta de 400
leasingfordonen med alkolås skulle uppgå till omkring 4,8 mnkr på tre år,
kostnad för årlig kalibrering medräknad. Beaktat att vanligast förekommande leasing period är tre år skulle detta ge en beräknad årlig
kostnad om 1,6 mnkr.
Motsvarande kostnad för de 100 egenägda fordonen skulle uppgå till
omkring 1 mnkr var sjätte till åttonde år. Årlig kostnad för kalibrering
uppgår då till cirka 100 tkr. Detta ger en beräknad årlig kostnad om knappt
0,3 mnkr.
Totalt för både leasade samt egenägda fordon, ger detta en beräknad återkommande årlig kostnad om knappt 1,9 mnkr. Beaktat att totala kostnaden
för leasingfordon uppgår till omkring 19 mnkr per år innebär motionens
förslag en 10 % ökning av kommunens kostnader för fordon.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 augusti
2015 tillstyrkt drift- och servicenämndens förslag.
Forts
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§ 163 forts
Svar på motion om alkolås på kommunens bilar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 223,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan- Åke Nordin (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande på motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Christopher Larssons
bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 59 ja-röster och 12 nej-röster och 4 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 8.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2011.555.106

§ 164
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
15 december 2011, § 221, av Börje Dovstad (FP). Förslaget är att
Karlskrona kommun ansluter sig till systemet för hyresgaranti.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 30 mars 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att syftet med
hyresgarantisystemet, som funnit sedan 2007, är att underlätta för
individer, hushåll och familjer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.
Motionärerna föreslår att Karlskrona kommun ansöker om bidrag från
Statens Bostadskreditnämnd, BKN, för att kunna införa en hyresgaranti.
För varje hyresgaranti kan erhållas ett bidrag på 5 000 kronor per hushåll.
Efter ett positivt besked från BKN föreslås att Karlskrona kommun inför
hyresgaranti enligt rådande regelverk samt att antalet garantier ska vara
30 stycken gällande under en period av två år och sex månaders hyra.
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida
som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en
kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk
förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har
svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med
besittningsskydd. Det kan till exempel bero på att den sökande har en
projektanställning istället för en tillsvidareanställning, men har en löpande
inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir
en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den som
söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad. Kommuner som väljer att
ställa ut kommunala hyresgarantier har möjlighet att få ett statligt bidrag på
5 000 kronor per garanti. Det statliga bidraget administreras av Boverket.
Forts
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§ 164 forts
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
Hyresgarantin omfattar minst sex månaders hyra. Garantin ska gälla under
minst två år. Varje kommun kan se välja om de vill utöka garantin
ytterligare. Varje kommun har även rätt att välja hur de vill utforma de
borgensåtaganden som en hyresgaranti innebär. Hyresgarantin innebär
inte att den som är hyresgäst kan låta bli att betala hyran. Om
hyresgarantin måste utnyttjas har kommunen rätt att i efterhand kräva
tillbaka skulden, så kallad regressrätt. Med andra ord kvarstår den enskilde
hyresgästens betalningsansvar. Det är upp till varje kommun att besluta
om hur hyresgarantin ska kunna nyttjas samt vilka återbetalningsskyldigheter som ska gälla.
Vid en ansökan om hyresgaranti gör kommunen en behovsprövning för att
se att den sökande har ekonomiska förutsättningar att klara kostnaden för
bostaden. Kommunen tittar på hela ekonomin och eventuella skulder och
betalningsanmärkningar. I behovsprövningen kontrolleras även att den
sökande inte har ett självständigt boende i nuläget samt att den sökande
inte skulle få tillgång till ett eget boende utan en kommunal hyresgaranti.
Behovsprövningen bör omfatta en bedömning av hushållets betalningsförmåga och bör grundas på skriftliga uppgifter. Det är lämpligt att göra en
budget för hushållet för att kunna bedöma om det finns utrymme för att
betala hyran.
Under förutsättning att kommunen ställt ur hyresgaranti enligt förordningen
(2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier och det finns
tillgängliga medel inom den ram som regeringen avsatt så uppgår det
statliga bidraget till 5 000 kronor per garanti. Anslaget för statligt bidrag för
kommunala hyresgarantier uppgår till cirka 43 miljoner kronor för år 2014.
Boverket fördelar ramen och beslutar om bidraget.
Under 2013 uppgick det beviljade bidraget för kommunala hyresgarantier
till 805 000 kronor, vilket motsvarar 161 utfärdade hyresgarantier som
utfärdats av 13 kommuner.
Bostadskreditnämnden genomförde 2010 en utvärdering av hyresgarantierna och då kom man fram till följande sammanfattning.
Bedömningen är att det finns etableringshinder på bostadsmarknaden,
både på hyresmarknaden och på ägarrättsmarknaden. Hyresgarantier
infördes som ett led i att stärka den enskilda individens möjligheter till ett
förstahandskontrakt eller ett bolån. När nu hyresgarantier funnits i drygt tre
år konstaterar vi att utfallet inte blivit det förväntade. Forts
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§ 164
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
De nuvarande garantiutformningarna ger så liten effekt att de måste
ifrågasättas. Unga Vuxna bedöms ha svårigheter att nå upp till de
inkomstkrav som ställs på hyresmarknaden, samtidigt som de ofta inte har
ett eget sparat kapital vilket försvårar på bolånemarknaden. Unga vuxna
har oftare kortare projektanställningar eller visstidsanställningar vilket
försvårar deras möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden.
Kommunerna är väl informerade om möjligheterna med kommunala
hyresgarantier som ett verktyg för att hjälpa hushåll att få ett förstahandskontrakt. Kommunerna ser framförallt hyresgarantier som ett komplement
till andrahandskontrakt. Det är framförallt personer med betalningsanmärkningar och låg inkomst som har blivit hjälpta. Det är endast ett fåtal
kommuner som aktivt informerar om hyresgarantier till allmänheten. De
kommuner som har ställt ut hyresgarantier är eniga om att verktyget spelar
roll och gör en skillnad för de hushåll som blir hjälpta. De bedömer att
deras fortsatta användning kommer att ligga på en nivå som idag.
BKN föreslår att hyresgarantier behålls i dagens utformning, men med en
medvetenhet om att det hjälper hushåll på marginalen och att omfattningen
inte kommer att vara mycket större än idag. BKN bedömer att det statliga
bidraget inte har en avgörande betydelse för kommunernas användning av
hyresgarantier, men föreslår ändå att bidraget kvarstår.
Förhållandevis få kommuner har anslutit sig till systemet med
hyresgarantier. Bostadskreditnämnden ifrågasätter, i den egna utvärdering
som gjorts, effekten av bostadsgarantin.
Om Karlskrona kommun ansluter sig till systemet med hyresgarantier är de
facto så att det blir ytterligare såväl kontroll- och utredande arbetsuppgifter.
Med alla steg i förfarandet skulle det behövas utökad administration som
det idag inte finns resurser till.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 224,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till motionen
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 164 forts
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke
Nordins bifallsyrkande på motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Jan-Åke Nordins
bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster och 31 nej-röster och 4 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 9.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2011.229.140

§ 165
Svar på motion om Fairtrade City.
Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011,
§ 44, av Christina Mattisson (S). Förslaget är att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att söka samarbete med det lokala näringslivet och den ideella
sektorn för kommunen som helhet ska uppfylla kriterierna för Fairtrade
City. Några svarsförslag har skrivits fram som av olika skäl har
återremitterats.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse den 4 augusti 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun beaktar hållbar utveckling på många olika sätt. Från övergripande
nivå till våra olika verksamheter. Karlskrona kommun ingår i
forskningsprojektet ”Hållbar kommun- och regionalutveckling” som drivs av
Blekinge Tekniska Högskola.
I kommunens inköps- och upphandlingspolicy framgår det att kommunen
ska bedriva hållbar upphandling där ekonomi, miljö- och sociala hänsyn
har samma värde. Kommunen ska påverka för hälsa och miljö på ett
positivt sätt genom att i sina upphandlingar med hållbarhetsprinciperna
som ledstjärna ställa miljökrav där så är möjligt/relevant. Vi ska också
beakta sociala och etiska hänsyn vid offentlig upphandling om
upphandlingens art motiverar detta.
Vi anser att det innebär ett åtagande att bli och vara Fairtrade kommun.
Åtagandet fordrar resurser både i form av tid och i form av pengar. Vi
bedömer att det krävs 50 % av en tjänst för att komma igång med arbetet
initialt för att arbeta specifikt med Karlskrona kommuns eget
upphandlingsområde.
Därutöver behövs det resurser för att kunna handla särskilt rättvisemärkta
produkter men också för at marknadsföra och genomföra särskilda insatser
inom området.
Dessutom bör näringslivsrepresentanter och handeln engageras där de
möjligheter att påverka arbetet och deras insatser för att kunna uppnå de
krav som finns på att vara Fairtrade kommun.
Forts
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§ 165 forts
Svar på motion om Fairtrade City.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen, samt
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag på organisation och upplägg där kommunledningsförvaltningens
upphandlingsavdelning och näringslivsavdelning får i uppdrag att arbeta
fram förslag på hur ett kommande engagemang skulle kunna se ut.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V), Christopher Larsson (SD), Patrik Hansson (S)
och Roland Andreasson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mattias Liedholm (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mattias
Liedholms avslagsyrkande på motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Mattias Liedholms
avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 53 ja-röster och 16 nej-röster, 2 avstår och 4
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 10.
Reservation
Morgan Kullberg (M) reservera sig till förmån för eget yrkande
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla motionen, samt
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag på organisation och upplägg där kommunledningsförvaltningens
upphandlingsavdelning och näringslivsavdelning får i uppdrag att arbeta
fram förslag på hur ett kommande engagemang skulle kunna se ut.
_________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015

§ 166

Muntlig frågestund

§ 167

Svar på medborgarförslag om kulturkvarter i kv Bonde

§ 168

Svar på medborgarförslag om arkitekttävling för ett nytt kulturkvarter i
kv Bonde

§ 169

Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor

§ 170

Svar på medborgarförslag om at skapa renoverings- och underhållsplaner för
bebyggd miljö

§ 171

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet att få
igång tidkulan på inventariekammare Nr 1

§ 172

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att bjuda in till
möte för bildandet av en extern referensgrupp för att öppna varmbad-husets
verksamhet igen

§ 173

Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 174

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 175

Kommunala val

§ 176

Anmälningsärenden

§ 177

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 178

Avskrivna motioner (återkallade)

§ 179

Inkomna interpellationer

§ 180

Svar på interpellation angående kunskapsförvaltningen

§ 181

Svar på interpellation om funktionsstödsnämnden.

§ 182

Svar på interpellation om stöd och omsorg.

§ 183

Finansrapport tertial 2, 2015

§ 184

Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och 4,
detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1

forts.

Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

22 oktober 2015

2

Sammanträdesprotokoll

§ 185

Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner den
1 september 2015

§ 186

Svar på motion gällande lovskolor

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 13.00 – 16.25

Beslutande

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

Sign

Sign

Rickard Jönsson (S)
Marie Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S) kl 14.15-16.25 § 174-186
Eva-Lotta Altvall (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Jan-Åke Nordin (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.15 §§ 166-184
Annica Engblom (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
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Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Anna Ekström (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 14.15-16.25 §§ 174-186
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Ersättare

Sign

Sign

Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Tajma Sisic (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Anders Persson (S) kl 13.00-14.15 §§ 166-173
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Bengt Fröberg (M)
Mattias Liedholm (M)
Tove Håkansson (KD)
Göran Eklund (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Augustsson (FP)
Pernilla Persson (C) kl 13.00-15.25 §§ 166-180
Tommy Andersson (MP)
Desiree Hoberg (V)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Marianne Nordin (M) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
Susanne Cederholm (SD) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
Fredrik Karlsson (C) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
Harry Rson Svensson (KD) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
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Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Sattar Zad (S)
Ida Henriksson (S)
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S) kl 14.15-16.25 §§ 174-186
Anna Strömqvist (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.30- 16.15 §§ 173-184
Charlotta Sahlin (M)
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Fredrik Karlsson (C) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Harry Rson Svensson (KD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Paul Cederholm (SD) och Jonas Sandström (S)

Justerade paragrafer

§§ 166 - 186
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Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rickard Jönsson

Justerare

______________________________
Paul Cederholm

_______________________________
Jonas Sandström

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 oktober 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 166
Muntlig frågestund
Anna-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ordförande Chatarina
Holmberg (S) i kunskapsnämnden om underskottet på 9 Mkr kommer att
bli värre år 2016.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) svarar.
________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

22 oktober 2015

8

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.394.870

§ 167
Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret i kv Bonde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen ska
bilda och bygga ett kulturkvarter i kv Bonde.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den
31 augusti 2015 lämnat yttrande och förslag till beslut.
Förvaltningen skriver att en utredning under våren 2015 visar att det är möjligt
att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för stadsbibliotek, konsthall
och besökscentrum på egen mark i kv Bonde. Utredningen visar också att de
delar av kvarteret som ägs av Svenska kyrkan inte svarar mot de behov som
kommunens verksamheter har.
Utredningen är nu på remiss hos kommunens samtliga nämnder och bolag.
Under hösten 2015 väntas kommunstyrelsen ta ställning till om förslaget om
ett kulturhus/kulturkvarter ska förverkligas i kv Bonde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 314,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.404.880

§ 168
Svar på medborgarförslag om arkitekttävling för ett nytt kulturkvarter i
kv Bonde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att utlysa en
arkitekttävling för kv Bonde, samt att tävlingsförslagen ska ställas ut så att
kommuninvånarna får möjlighet att tycke till om förslagen.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den
31 augusti 2015 lämnat yttrande och förslag till beslut.
Förvaltningen skriver att en utredning under våren 2015 visar att det är möjligt
att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för stadsbibliotek, konsthall,
och besökscentrum på cirka 5 000 kvm i kvarteret Bonde. Utredningen är nu
på remiss hos kommunens samtliga nämnder och bolag.
Om kommunstyrelsen väljer att gå vidare med förslaget innebär det att en
arkitekttävling genomförs för att få fram de bästa lösningarna för kvarteret. En
professionell jury bedömer sedan de inkomna förslagen utifrån en rad kriterier.
Intresset för ett kulturhus/kulturkvarter är stort hos Karlskronaborna och det är
viktigt att det fortsatta arbetet görs med så stor öppenhet som möjligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 315,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kunskapsnämnden
Akten

KS 2014.394.609

§ 169
Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Julia Wikgren-Erheim och Emma
Obberson. Förslaget är slippa läxor.
Kunskapsnämnden har den 27 augusti 2015, § 80, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kunskapsnämnden skriver att gymnasieutbildningen är en frivillig skolform.
Det betyder att den tid varje elev vill och behöver använda för att uppnå de
personliga målen med studierna kan variera från elev till elev. Gymnasiestudier ställer därför ibland krav på såväl individuell motivation och planering
som studieteknik. För elever i gymnasieskolan kan det vara till hjälp att
samtala om sin studiesituation med lärare, studie och yrkesväg-ledare eller
elevvårdspersonal. Information kring studieteknik hålls redan idag med de
elever som börjar i årskurs ett på gymnasieskolan. Planering är igång för att
kunna utöka dessa tillfällen så att de hålls mer kontinuerligt under året och
riktas till alla elever och årskurser. Studiehandledning erbjuds inom ramen för
varje kurs av lärare, speciallärare, special-pedagoger och i vissa fall av
personliga assistenter.
Gymnasieskolan erbjuder även extra stöd till elever i form av ”mattestugor”,
extra stödtimmar som lärarna förfogar över och som kan riktas till de elever
som behöver extra stöd för att nå målen.
Gymnasieskolan har under det senaste året börjat intensifiera användningen
av digitala verktyg, eleven kan redan innan lektionen gå igenom det material
som kommer att tas upp på lektionen och materialet finns alltid tillgängligt för
eleven. Flera lärare har även börjat filma sina genomgångar även detta är ett
viktigt verktyg för självstudier och möjliggör att elever som saknar hjälp
hemma kan få denna i form av en ”lärare i hemmet”.
forts.
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KS 2014.394.609

§ 169 (forts).
Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 316,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition och beslut på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunsbergs avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.230.210

§ 170
Svar på medborgarförslag om att skapa renoverings- och
underhållsplaner för bebyggd miljö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att skapa
renoverings- och underhållsplaner för bebyggd miljö.
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 91, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden skriver att fastighetsavdelningen arbetar redan idag
med det förslagsställaren föreslår för de förvaltningsägda fastigheterna. Dessa
underhållsplaner är också i högsta grad kopplade till den kommunala
budgeten eftersom den anger ramarna för hur mycket underhållsåtgärder som
kan utföras respektive budgetår.
Underhållsbehov och liknande vägs in vid den långsiktiga planeringen för
kommunens lokalbehov.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 317,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.170.106

§ 171
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet att få
igång tidkulan på inventariekammare Nr 1
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar initiativet att få igång tidkulan på inventariekammaren Nr 1.
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 90, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden skriver att en tidkula på Rådhusets tak vore ett
främmande inslag på Stortorget. Tidkula hör sjöfarten till och skall ej placeras
mitt på landbacken.
Karlskrona kommun har förtroende för att Försvarsmakten och
Fortifikationsverket lägger sina underhållsresurser där de gör störst nytta.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 318,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.279.822

§ 172
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att bjuda
in till möte för bildandet av en extern referensgrupp för att öppna
varmbadhusets verksamhet igen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun beslutar att bjuda in till möte för bildande av extern referensgrupp för
att öppna varmbadhusets verksamhet igen.
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 92, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden skriver att fastighetsavdelningen arbetar med att ta
fram åtgärder som möjliggör att Varmbadhuset öppnar igen efter det ordinarie
semesteruppehållet och ser idag ingen anledning att bilda en sådan
referensgrupp.
Fastighetsavdelningen har också informerat både Sveriges Radio och
Varmbadhusets vänner att arbetet fortlöper enligt plan och att man räknar med
att öppna igen efter sommaren i likhet med tidigare år
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 319,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Nämnder/Styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/753.1.4.1

§ 173
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Camilla Mikler (M) yttrar sig angående revisionens rapport om uppföljningen för
hela Karlskrona kommuns verksamhet.
Andreas Håkansson från EY går igenom uppföljningen och kommenterar
den.

Kommunens prognostiserade resultat för helår 2015 uppgår till
+32,6 mnkr. I resultatet ingår återbetalningen från AFA med 24 mnkr. Av detta
resultat ska 10,5 mnkr som är realisationsvinster räknas bort i den s.k.
balansavstämningen. Det balansavstämda resultatet uppgår därmed till +22,1
mnkr.
Målavstämning och god ekonomisk hushållning
I samband med delårsrapporten görs en målavstämning av
kommunfullmäktiges fastställda mål. Det finns 35 övergripande
verksamhetsmål som är beslutade av kommunfullmäktige. Av dessa 35 mål
utgör 31 verksamhetsmål. Dessa 31 mål har respektive nämnd/styrelse
hanterat i enlighet med budgetdirektiven, det vill säga, de har arbetat med att
göra dem SMARTA. Vid delårsrapportens upprättande finns cirka 250 s. k
smarta mål. För att få en övergripande bild av hur vi arbetar för att uppnå
målen har vi gjort en sammanställning av dessa mål som återredovisas i
delårsrapporten.
Vidare finns också avrapportering av kommunens fyra finansiella mål, som
samtliga till fullo kan utvärderas sett över perioden 2015 till 2017. Nedbrutet
för enskilda året 2015 konstatera att samtliga fyra finansiella mål kommer att
uppnås. Vi gör bedömningen att kommunen har en god ekonomisk
hushållning sett ur det finansiella perspektivet.
Från nämnder och styrelser
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 24 augusti att begära
kompensation för ökade lokalkostader i Rosenholm, under
funktionsstödsnämndens uppsägningstid av dessa lokaler.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Lokalerna använder socialnämnden för mottagande av de ensamkommande
barn som Migrationsverket har anvisat till Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att nämnden bör erhålla
kompensation för dessa lokalkostnader 2015 och den del som avser 2016.
Medel för detta ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för utveckling social
omsorgsverksamhet. Kommunfullmäktige har i samband med behandling av
uppföljningsrapporterna per sista mars respektive sista maj, beslutat medge
socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden tillåtelse att överskrida sina
budgetar för år 2015 med -11,3 respektive -3,2 mnkr. Deras nya prognoser
innebär nu avvikelse med -6,0 respektive -1,8 mnkr. De båda nämnderna har
nu förbättrat sina prognoser, med totalt 6,7 mnkr, varför den tillåtna avvikelsen
kan minskas.
Samtidigt har kunskapsnämnden gått tillbaka till den prognos som lämnades i
mars om – 9 mnkr. Nämnden har tidigare fått i uppdrag att vidta åtgärder för
att nå en ekonomi i balans. Nämndens bedömning är nu att detta inte kommer
att lyckas. I det korta perspektivet bör nämnden avlastas från att vidta åtgärder
som ger effekt för 2015, utan istället ges i uppdrag att vidta åtgärder av sådan
art att nämndens tilldelade ramar för år 2016 kan hållas. Detta eftersom
nämndens ramar för 2016 är oförändrade och det är därmed av stor vikt att
åtgärder vidtas för att nedbringa kostnadsläget långsiktigt. Självklart ska
restriktivitet råda. Ett medgivande för kunskapsnämnden att redovisa
underskott med -9,0 mnkr samtidigt som tillåtna avvikelser för socialnämnden
och arbetsmarknadsnämnden minskas. Drift- och servicenämnden har i sin
rapport meddelat att de effektiviseringskrav som nämnden har inom
hamnverksamheten inte är möjliga att genomföra under innevarande år.
Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om -3,5 mnkr. Därtill kan
konstateras att nämnden har ett antal konstaterade positiva avvikelser inom
andra verksamheter för den tid som varit. Därför kan det antas vara rimligt att
påtala för nämnden att den ska vidta åtgärder för att undvika underskott.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Ekonomiska obalanser finns inte endast inom de kommunala nämnderna utan
även inom bolagskoncernen, och enligt det av kommunfullmäktige beslutade
dokumentet ”ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” har
styrelserna där motsvarande krav på sig att vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans.
Utveckling i Karlskrona AB har i sin rapport försämrat sin prognos och det är
rimligt att bolaget på samma sätt som nämnderna ska vidta åtgärder för att
motverka avvikelsen.
Samtliga nämnder och styrelser måste hålla sig inom de ramar som
kommunfullmäktige beslutat om. Det är respektive nämnd eller styrelse som
ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med de medel som finns till
förfogande. I händelse att nämnd/styrelse skulle bedöma att detta inte är
möjligt ska förslag på förändring göras på de av kommunfullmäktige
Fastställda målen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 310 för egen
del beslutat
1. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015,
2. att kompensera socialnämnden för ökade lokalkostnader Rosenholm 2015
med 300 000 tkr och med 700 000 tkr för första halvåret 2016 som är följden
av tillfälligt övertagande av lokal från funktionsstödsnämnden, och att detta
ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för utveckling social
omsorgsverksamhet,
3. att uppdra till kommundirektören att med den 30 september som
avstämningstidpunkt till kommunstyrelsen i november redovisa
nulägesbeskrivning av direktivens genomförande, samt
4. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 310,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar för
verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2015, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans och att dessa redovisas senast i samband med uppföljning per den 31
oktober 2015,
3. att ändra medgivande om underskott för år 2015 för
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden till -1,8 respektive -6,0 mnkr,
samt
4. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att ge kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera/analysera de kort- och långsiktiga
konsekvenserna av årets befarade underskott i kunskapsnämnden och
funktionsstödsnämnden och att det återapporteras till kommunstyrelsen
november 2015.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att medge kunskapsförvaltningen att gå med
underskott om 9 miljoner kronor, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå
omprioriteringar i budgeten till nästa kommunfullmäktige som möjliggör
kunskapsförvaltningens underskott, att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag
att utreda hur mycket pengar nämnden behöver för att följa lagstiftningen och
säkerställa att varje enskild omsorgstagare får det stöd och den omsorg de
behöver,
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge kommundirektören i uppdrag att
utvärdera de långsiktiga konsekvenserna av årets underskott för
kunskapsnämnden samt avsteg från lagkrav i funktionsstödsnämnden och
återkomma med förslag på eventuellt nödvändiga omprioriteringar i 2016 års
budget för kommunstyrelsen att ta ställning till, senast på kommunstyrelsen
november 2015, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram en analys och en utredning kring
varför sjukskrivningarna numera konstamt ökar, och i samband med detta ta
fram konkreta förslag på åtgärder för att få ner sjukskrivningarna.
Billy Åkeström (KD), Christopher Larsson (SD), Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar
bifall på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt bifall på
Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Tommy Andersson (MP) yrkar att nästa delårsrapport kompletteras med
konkreta planer för hur vi ska uppnå målet ”Karlskrona kommun ska minska
sin klimatpåverkan”.
Ann-Louise Trulsson (KD) och Magnus Larsson (C) yrkar bifall till
Tommy Anderssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patriks Hanssons (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik Hanssons förslag.
Ordförande ställer proposition på Tommy Anderssons (MP) tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Anderssons förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkanden
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkanden.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Votering begärs
Fullmäktige beslutar med 30 ja-röster och 42 nej-röster och 3 frånvarande att
avslå Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar för
verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2015, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans och att dessa redovisas senast i samband med uppföljning per den 31
oktober 2015,
3. att ändra medgivande om underskott för år 2015 för
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden till -1,8 respektive -6,0 mnkr,
4. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015,
5. att ge kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utvärdera/analysera de kort- och långsiktiga konsekvenserna av årets
befarade underskott i kunskapsnämnden och funktionsstödsnämnden och att
det återapporteras till kommunstyrelsen november 2015, samt
6. att nästa delårsrapport kompletteras med konkreta planer för hur vi ska
uppnå målet ”Karlskrona kommun ska minska sin klimatpåverkan”
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015/150.1.2.5

§ 174
Avsägelser av kommunala uppdrag
Oliver Brissmalm Mellqvist (M) har i skrivelse 27 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i funktionsstödsnämnden.
Patrik Stjernlöf (M) har i skrivelse 20 september 2015 avsagt sig uppdraget
som andre vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden.
Pia Eklund (S) har i skrivelse den 22 oktober 2015 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150.1.2.5

§ 175
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden
2:e vice ordförande Gustav Nilsson (M) efter Patrik Stjernlöf.
Ledamot Emina Cejvan (M) efter Gustav Nilsson.
Ersättare Julia Melander (M) efter Emina Cejvan.
Nämndeman
Marianne Ivarsson (M) efter Caroline Ohlsson.
-----Följande val annulleras på grund av fel val vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 september 2015, § 149.
Karlskronahem AB
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M), efter Camilla Mikler.
________
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Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS 2015/319.4.2.2
KS 2015/888.1.4.1
KS 2015/546.1.6.3
KS 2015/896.1.6.3
KS 2015/630.1.4.1

§ 176
Anmälningsärende
a)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 10 september 2015, § 196,
detaljplan för Berggren 10 m fl

b)

Socialnämnden 21 september 2015, § 148, delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med personalnyckeltal

c)

Revisorerna Region Blekinge 25 augusti 2015, granskning av målstyrning
enligt god ekonomisk hushållning

d)

Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut med verksamhetsuppföljning augusti 2015

e)

Drift- och servicenämnden 22 september 2015, § 117, ekonomi- och
verksamhetsuppföljning
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Akterna

KS se nedan

§ 177
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/589.1.2.2
Medborgarförslag om att skapa ett parkliknande område vid Saltöbron, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/608.1.2.2
Medborgarförslag om att Jarramas återförs till Borgmästarfjärden, av
Ann-Christin Svensson.
KS 2015/767.1.2.2
Medborgarförslag om att göra temadagar i samband med att göra något med
tunnel- och schaktsystemet längs Kungsgatan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/829.1.2.2
Medborgarförslag om att följa upp tjänsten ”felanmälan”, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1009.1.2.2
Medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan Skeppsbrokajen och
Handelshamnen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1010.1.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp bullerskydd på infartsleden, av
Ola Hallqvist.
KS 2015/928.1.2.2
Medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med sportfiskeprofil, av
Fredrika Ternelius.
KS 2015/984.1.2.2
Medborgarförslag om att göra en informationsinsats om Pottholmen, av
Roland Thörnquist.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 177 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/897.1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram liknande evenemang som ”kulturnatten” i
Karlshamn, av Roland Thörnquist.
KS 2015/830.1.2.2
Medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/839.1.2.2
Medborgarförslag om ett informationsmöte om kvarteret Bonde, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/923.1.2.2
Medborgarförslag om krav på utformning av en eventuell bebyggelse vid
hamnmagasinen i Kalvhagen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/910.1.2.6
Motion om fullmäktiges debattregler, av Emma Stjernlöf (M).
KS 2015/1024.1.2.2
Medborgarförslag om att inte riva någon äldre byggnad i kulturkvarteret i
kv Bonde, av Roland Thörnquist.
KS 2015/645.1.2.2
Medborgarförslag om att stödja marknadsföringen av Blekinge museum och
Marinmuseum, av Roland Thörnquist.
KS 2015/604.1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar, speciellt vid
Wachtmeister galleria, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1069.1.2.2
Medborgarförslag om att placera ut repliker av de salut- och signalkanoner
från förr på Storgatan, av Roland Törnquist.
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KS se nedan

§ 177 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1123.1.2.2
Medborgarförslag – avveckla Östersjöhallen/Idrottshallen, flytta ut
verksamheterna till ABB Arena Rosenholm samt planlägg mässhall, storaula
och utställningslokal på Pottholmen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1153.1.2.2
Medborgarförslag om att i den översiktliga planeringen ta med mer utvecklat
om den fysiska tillgängligheten i vårt samhälle och den bebyggda miljön, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1155.1.2.2
Medborgarförslag om att i den översiktliga planeringen ta med mer utvecklat
om oförutsedda händelser för samhället och olika kris- och nödsituationer, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1175.1.2.2
Medborgarförslag om att avsluta den påbörjade planläggningen av
Kilströmskaj, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1295.1.2.1
Motion angående sittning i kommunfullmäktige, av Christopher Larsson (SD).
KS 2015/1297.1.2.1
Motion angående att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar för att
berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök på dennes arbetsplats,
av Lotta Antman (SD).
KS 2015/1293.1.2.1
Motion angående matkommission, av Christopher Larsson (SD).
KS 2015.1258/1.2.2
Medborgarförslag att kommunen tar beslut att erhålla förtur vid försäljning av
kyrkans fastigheter i kv Bonde, av Roland Thörnquist.
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KS se nedan

§ 177 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1316.1.2.2
Medborgarförslag att kommunen gör en utställning i kv Bonde om hur andra
kommuner i landet har gjort och gör då det gäller etablering och utveckling av
kulturkvarter, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1336.1.2.2
Medborgarförslag att inte bygga, upprätta fler tomter runt Trummenäs-området
förrän utbyggnation av dagis/skola och vägar är gjorda, av Christer Larsson.

________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/603.1.2.6

§ 178
Avskrivna motioner (återkallade)
Återkallande av motion om att förändra pensionssystemet för politiker, av
Ingrid Hermansson (C).
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna återkallandet av motion om att förändra pensionssystemet för
politiker av Ingrid Hermansson (C).
________
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Akterna

KS 2015/1057.1.2.6
KS 2015/1058.1.2.6
KS 2015/1060.1.2.6

§ 179
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
1. Interpellation till Chatarina Holmberg (S) angående kunskapsförvaltningen,
av Carl-Göran Svensson (M).
2. Interpellation till Anna Ekström (FP) angående funktionsstödsnämnden, av
Anders Ovander (M).
3. Interpellation till Patrik Hansson (S) angående stöd och omsorg för
funktionsnedsatta, av Camilla Brunsberg (M).
_________
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Akten

KS 2015/1060.1.2.6

§ 180
Svar på interpellation angående kunskapsförvaltningen
Interpellation den 12 oktober 2015 till kunskapsnämndens ordförande
Chatarina Holmberg (S) angående kunskapsförvaltningen från Carl-Göran
Svensson (M).
Chatarina Holmberg har den 18 oktober 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Chatarina Holmberg (S), Carl-Göran Svensson (M), Bengt
Fröberg (M), Ann-Louise Trulsson (KD) och Pernilla Persson (C).
________
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Akten

KS 2015/1058.1.2.6

§ 181
Svar på interpellation om funktionsstödsnämnden.
Interpellation den 8 oktober 2015 till funktionsstödsnämndens ordförande
Anna Ekström (FP) om funktionsstödsnämnden från Anders Ovander (M).
Anna Ekström har den 21 oktober 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Anna Ekström (FP), Anders Ovander (M), Inga Lill Siggelsten
Blum (KD), Magnus Larsson (C) och Jan-Åke Nordin (M).
________
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Akten

KS 2015/1057.1.2.6

§ 182
Svar på interpellation om stöd och omsorg.
Interpellation den 12 oktober 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om stöd och omsorg från Camilla Brunsberg (M).
Patrik Hansson har den 15 oktober 2015 svarat på interpellationen.

I debatten deltar Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M).
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.741.1.4.1

§ 183
Finansrapport tertial 2, 2015
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska lämna en
rapport med en beskrivning av finansverksamheten och riskhantering i den
samlade verksamheten.
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning, derivattransaktioner,
likviditetshantering och finansiella placeringar samordnas. Samordningen sker
genom, den inom kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken.
Målsättningen för finansverksamheten inom den samlade verksamheten är att:
•

Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital

•

Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto

•

Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Den finansiella rapporten syftar till dels till att göra underlag för planering och
beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl
finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 309,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansrapport, tertial 2, 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

KS 2015.82.4.2.2

§ 184
Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1
Markanvisningsavtalet är upprättat med Kärnhem Bostadsproduktion AB.
Detaljplanen och det samverkansavtal som tecknades 23 juni 2008 mellan
Karlskrona kommun och Kärnhem AB, utgör grunden för detta avtal.
Kommunen kommer att överlåta den mark som ägs av kommunen inom
kvarter 1, 2 och 4 enligt särskilda köpekontrakt. Ytorna framgår av avtalets
bilaga 2.
Kärnhem AB äger rätt att förvärva marken i tre etapper, där etapp 1 är kvarter
2, etapp 2 är kvarter 1 och etapp 3 är kvarter 4.
Etapp 1 (kvarter 2) ska tillträdas senast 20 månader, etapp 2 (kvarter 1) ska
tillträdas senast 40 månader och etapp 3 (kvarter 4) ska tillträdas senast 60
månader från undertecknandet av detta avtal.
Byggnation för respektive kvarter ska sedan påbörjas senast inom 12
månader från tillträdet. Detta kommer även att utgöra villkor i köpekontrakten
som upprättas.
Den bebyggelse som uppförs skall följa detaljplanen för Pottholmen 1 m.fl.,
etapp 1.
Exploateringen och kvartersutbyggnaden kommer att bedrivas enligt
nedanstående tidsplan:
•

Byggstart kvarter 2, september 2016

•

Byggstart kvarter 1, kvartal 1, 2018

•

Byggstart kvarter 4, kvartal 1, 2020

•

Byggstart P-hus, 2020
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015.82.4.2.2

§ 184 (forts).
Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1
Enligt detaljplanen så behålls och renoveras byggnad 34 medan övriga
befintliga byggnader inom området rivs. Som medfinansiering av
renoveringskostnaderna för byggnad 34 ska Kärnhem AB betala
1 500 000 kronor till kommunen.
Som medfinansiering till konstnärlig gestaltning av allmän plats ska Kärnhem
AB betala 250 000 kronor till kommunen.
Kärnhem AB förbinder sig att via P-köp lösa sina parkeringsåtgärder som är
kopplade till respektive kvarters aktuella byggrätter enligt beviljat bygglov.
Kommunen ska erhålla en ersättning per bilplats med
250 000 kronor.
Kärnhem AB ska upprätta en handlingsplan som beskriver på vilket sätt man
avser att infria målen i kommunens hållbarhetsprogram för Pottholmen etapp
1. Handlingsplanen ska godkännas av kommunen och lämnas in i samband
med att köpekontraktet tecknas för respektive kvarter.
Avtalet innebär ingen förändring gentemot kommunens tidigare planering
beträffande intäkter och kostnader.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 september 2015 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 311,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna markanvisningsavtal mellan Karlskrona kommun och
Kärnhem Bostadsproduktion AB om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2
och 4 inom detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1, samt
2. att delegera till kommunstyrelsen att genom separata köpekontrakt försälja
berörd mark enligt markanvisningsavtalet.
forts.
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KS 2015.82.4.2.2

§ 184 (forts).
Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1
Patrik Hansson (S), Carl-Göran Svensson (M), Camilla Brunsberg (M),
Christopher Larsson (SD), Sofia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP), Billy
Åkerström (KD), Börje Dovstad (FP), Jan Lennartsson (M) och Björn
Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sammanträdesdatum
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Styrelser/Nämnder
Akten

KS 2015.760.1.2.7

§ 185
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag per
den 1 september 2015
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggningen av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen och medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29-30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 312,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckning per den 1 september 2015.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Kunskapsnämnden
Akten

KS 2014.593.610

§ 186
Svar på motion gällande lovskolor
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10-11 december
2014 § 224, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att genomföra lovskolor.
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2015 lämnat yttrande
och förslag till beslut. Nämnden skriver att det finns idag verksamhet som riktar
sig till främst elever i åk 9 och som saknar behörighet till gymnasiet. Det är cirka
100 elever som anmäler sig till varje lov.
Supportskola
- Mellanmål 100 elever x 15 kr x 5 dagar = 7 500 kronor
- 12 lärare x 5 dagar = 93 000 kronor + sociala avgifter
- Material 2 000 kronor
Totalt 102 500 kronor x 3 lov
Sommarskola
- Mellanmål 100 elever x 15 kronor x 10 dagar = 15 000 kronor
- 12 lärare x 10 dagar = 258 000 kronor + sociala avgifter
- Material 2 000 kronor
Totalt 275 000 kronor
- Busskort 20 buntar á 2 400 kronor = 48 000 kronor
Detta innebär att dagens organisation kostar cirka 630 500 kronor på ett år.
Kommunen får ersättning med 1 000 kronor för varje elev i åk 9 och lov.
Beslut nationell budget
I den beslutade nationella budgeten för 2015 ingår satsningar på sommar- och
lovskolor för elever i årskurs 6-9.
forts.
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KS 2014.593.610

§ 186 (forts).
Svar på motion gällande lovskolor
Från skolverket
Sommarskola
Huvudman kan söka statsbidrag för sommarskola för elev som behöver den
för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Eleven ska under
vårterminen 2015 gått:
- årskurs 6-9 i grundskolan
- årskurs 6 i sameskolan, eller
- årskurs 7-10 i specialskolan
Statsbidrag för sommarskola kan också sökas för elev som behöver den för att
nå kunskapskraven i den inledande kursen i matematik. Eleven ska gå på:
- gymnasieskolans yrkesprogram
Lovskola
Huvudman kan söka statsbidrag för undervisning under sport-, påsk- och
höstlov för elever som behöver den för att nå kunskapskraven i ett eller flera
ämnen. Eleven ska gå i:
- årskurs 9 grundskolan, eller
- årskurs 10 i specialskolan
Villkor för bidraget
Bidraget gäller till undervisning av elever som inte nått eller riskerar att inte nå
kunskapskraven. Eleverna ska ha deltagit i och avslutat lov- eller
sommarskolan.
Vid lov- och sommarskola ska undervisningen ges av lärare som får
anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. Det innebär att
läraren som undervisar ska vara legitimerad.
forts.
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KS 2014.593.610

§ 186 (forts).
Svar på motion gällande lovskolor
Bidragets storlek
Bidraget är upp till 1 000 kronor/elev och vecka för undervisning under
sommarlovet (då bidraget kan sökas per vecka), och 200 kronor/dag för
undervisning under sport-, påsk- och höstlovet (då bidraget kan sökas
per dag).
Utifrån den beslutade nationella budgeten 2015 pågår arbete för
utökning/utveckling utifrån skolverkets angivna ramar för statsbidrag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 313,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att föreslå motionen besvarad.
Lotta Antman (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
19 november 2015

§ 187

Information om kunskapsnämndens verksamheter

§ 188

Muntlig frågestund

§ 189

Svar på medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan byggs
om med ny cykelbana som ansluter till planerade cykelbanan mellan
Parkgatan och Ronnebygatan

§ 190

Svar på medborgarförslag att inte bygga broar mellan Dragsö-Högaholm,
Högaholm-Långö samt Kålö-Långö

§ 191

Svar på medborgarförslag kring hanteringen av barnen vid simskolan i
Karlskrona simhall

§ 192

Svar på medborgarförslag om att analysera och kartlägga de utsiktspunkter som finns från de centrala stadsmiljöerna

§ 193

Svar på medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad och
framförallt bättre trafiksäkerhet

§ 194

Svar på medborgarförslag om att informera och visa vilka områden som
är aktuella för förtätning på Trossö

§ 195

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla

§ 196

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför obligatoriska
platsbesök för kommunala beslutsfattare innan besluten ska tas,
framförallt inom världsarvets utbredningsområde

§ 197

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
avbryta planläggningen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen, Saltö
och byta plats till Blåportsområdet istället

§ 198

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets nordöstra del
till Björkholmskajens gång- och cykelbana i västlig riktning

§ 199

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
ordna ”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med trafikljussignaler

§ 200

Svar på medborgarförslag om att ordna cykelambassadörer i kommunen
forts.
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§ 201

Svar på medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
stretagiska platser i Karlskrona kommun

§ 202

Svar på medborgarförslag om att starta en kampanj som ställer frågan
om hur Karlskronas kommuninvånare tycker att kv Muddret och
kv Hattholmen ska utvecklas och förändras för framtiden

§ 203

Svar på medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten

§ 202

Svar på medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen,
Saltöbron

§ 203

Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på gymnasiet
att få sommarjobb

§ 204

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
Oljehamnen och Trossö

§ 205

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 206

Kommunala val

§ 207

Anmälningsärenden

§ 208

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 210

Inkomna interpellationer

§ 211

Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016

§ 212

Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter år 2016

§ 213

Rökfri arbetstid i Karlskrona kommun

§ 214

Sammanträdesplan år 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott

§ 215

Svar på motion angående startande av ett Komhall

§ 216

Svar på motion om suicidprevention

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 19 november 2015 klockan 13.00 – 16.25
Beslutande

Sign

Ordförande
2:e v ordf

Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Patrik Hansson (S), kl 14.40-16.25 §§ 205-216
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S), kl 14.40-16.25 §§ 205-216
Chatarina Holmberg (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S), kl 14.10-16.25 §§ 197-216
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
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Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månasson (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Tommy Andersson (MP), kl 13.00-14.20 §§ 187-204
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD)
Ersättare

Sign

Sign

Anna Strömqvist (S)
Håkan Eriksson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S), kl 13.00-14.40
§§ 187-204
Daniel Håkansson (S)
Sattar Zad (S), kl 13.00-14.40 §§ 187-204
Mats Fagerlund (S), kl 13.00-14.10 §§ 187-216
Anders Persson (S)
Mattias Liedholm (M)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Maiellen Stensmark (MP), kl 14.40-16.25
§§ 205-216
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Närvarande ersättare

Charlotta Sahlin (M)
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP)
José Espinoza (MP), kl 15.30-16.25
Maiellen Stensmark (MP), kl 13.00-14.20
§§ 187-204
Inga Lill Siggelsten Blum (KD), kl 15.30- 16.25
Harry Rson Svensson (KD)
Mats Fagerlund (S), kl 14.10-16.25 §§ 197-216
Kerstin Ekberg Söderbom (S), kl 14.40-16.25
§§ 205-216
Sattar Zad (S), kl 14.40-16.25 §§ 205-216

Tjänstemän Nämndsekreterare
Kanslichef
Kommundirektör
Kommunjurist

Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark
Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander

Övriga

Förvaltningschef Göran Palmér

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jörgen Johansson (C) och Patrik Stjernlöf (M)

Justerade paragrafer

§§ 187 - 216

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Maria Persson
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Sammanträdesprotokoll

Justerare

_______________________________
Jörgen Johansson

_______________________________
Patrik Stjernlöf

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 27 november 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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Sammanträdesprotokoll

§ 187
Information om kunskapsnämndens verksamheter
Förvaltningschef Göran Palmér informerar i ärendet.
Informationen handlar om:
•

Skolinspektionens tillsyn av Karlskrona kommun

•

Vilka brister

•

Beslutande åtgärder

Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 188
Muntlig frågestund
Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till kunskapsnämndens ordförande
Chatarina Holmberg (S) om rektorerna kommer att få resurser för att
komma tillrätta med skolagens krav.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
Emma Swahn Nilsson (M) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om hur man ser på skolan år 2015 och
om man kommer att satsa på framåt.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
Yvonne Sandberg Fries (MP) ställer en fråga till kommunalrådet
Magnus Larsson (C) om hur de nya pengarna som Karlskrona kommun fått
ska användas.
Magnus Larsson (C) svarar.
_________
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om man kommer att tillföra pengar så
att barn ska får godkända betyg.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
forts.

Sign

Sign

Sign

8

Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 188 (forts).
Muntlig frågestund
Patrik Stjernlöf (M) ställer en fråga till kommunfullmäktiges ordförande
Maria Persson (C) om man kan göra en begränsning av antalet inlämnade
medborgarförslag.
Maria Persson (C) svarar.
_________
Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om man försöker få en samsyn när
man titta på olika åtgärder och att man prioritera det utifrån barnens bästa.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/662 1.2.2

§ 189
Svar på medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan
byggs om med ny cykelbana som ansluter till planerade cykelbanan
mellan Parkgatan och Ronnebygatan
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att västra
delen av Ronnebygatan byggs om med ny cykelbana som ansluter till
planerade cykelbanan mellan Parkgatan och Ronnebygatan.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 124, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun bygger om västra Ronnebygatan till ett gångfartsområde. Där kommer det vara tillåtet att cykla. Att bygga en separat cykelbana längs den vägen ser drift- och serviceförvaltningen därför ingen
vinning med.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 339,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1558 1.2.2

§ 190
Svar på medborgarförslag att inte bygga broar mellan DragsöHögaholm, Högaholm-Långö samt Kålö-Långö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 april 2014, § 68, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
tar beslut om att inte bygga broar mellan Dragsö-Högaholm,
Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 154,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att kommunen tar beslut
att inte broar mellan Dragsö-Högaholm, Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö.
Borgmästarefjärden måste också i framtiden kunna erbjuda icke höjdbegränsade vattenleder.
Att sammanbinda de centrala öarna kring Borgmästarefjärden till ett
sammanhängande stråk är en tanke som funnits länge, och bl.a. slås fast i
kommunens översiktsplan. I planen konstateras att ”Broar mellan KålöHögaholm och mellan Högaholm-Dragsö tillsammans med en bro mellan
Långö-Kålö ökar tillgängligheten till grönområde och ger möjlighet till fler
promenadstråk”.
Skälet till ställningstagandet i översiktsplanen är att en sammankoppling av
dessa öar skulle möjliggöra promenader, cykelturer och joggingrundor runt
hela Borgmästarefjärden. I centrala Karlskrona har kommunen länge
arbetat med att öka tillgängligheten till attraktiva grönområden, då brist på
detta har påpekats i flera utredningar de senaste årtiondena. Senast i
hållbarhetsprogrammet för Pottholmen. Genom att koppla samman de
aktuella öarna, blir de stora och kvalitativa grönområdena på Saltö och
Dragsö, samt de nära på obebyggda öarna Kålö och Högaholm tillgängliga
för många fler. Härigenom får täta bostadsområden som Trossö, Pantarholmen och Galgamarken plötsligt en mycket god närhet till högkvalitativa
ostörda rekreationsområden med vattenkontakt mitt i staden.
forts.
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KS 2015/1558 1.2.2

§ 190 (forts).
Svar medborgarförslag att inte bygga broar mellan DragsöHögaholm, Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö
Att binda samman staden runt fjärden ger också en mycket intressant
promenadrunda av lagom längd, som kan väntas bidra till en ökad
folkhälsa i staden, samtidigt som den blir ett attraktivt sätt för besökare att
uppleva Karlskrona. Behovet av segelfri höjd bör till viss del kunna tillgodoses genom en brohöjd mellan Dragsö och Högaholm som tillgodoser
skärgårdstrafikens behov, och som är öppningsbar för segelbåtar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser med stöd av ovanstående
att ett beslut enligt medborgarförslaget inte bör fattas.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 340,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

KS 2015/513 1.2.2

§ 191
Svar på medborgarförslag kring hanteringen av barnen vid simskolan
i Karlskrona simhall
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Åsa Wijk. Förslaget gäller hantering av barn
vid simskolan i Karlskrona Varmbadhus.
Kultur- och fritidsnämnden har den 7 september 2015, § 53, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagslämnaren har i sitt medborgarförslag beskrivit ”som läget ser ut nu
så behöver ensamstående lämna våra små barn, av motsatt kön, till att klä
om och göra sig redo för simskola alldeles själva…” Vidare saknar
förslagslämnaren fler duschar för allmänheten.
Simskolan föreslås lösa detta genom att avsätta en personal av vardera
kön att vara tillsammans med barnen i omklädningsrummen före och efter
simskolan för att stötta och se till att de kommer iordning och på så vis
slippa vara ensamma i omklädningsrummet.
I Karlskrona Simhall har, förutom omklädningsrummen för damer/herrar,
även två separata duschar för allmänheten där man har möjlighet att vara
tillsammans med sitt barn. Dessa duschar saknar dock egna klädskåp
vilket innebär att klädskåpen i omklädningsrummen får användas. Det finns
ett nybyggt duschrum vid stora bassängen och ett duschrum en våning
upp som också kan nyttjas av allmänheten, de är alltså inte
personalduschar.
Ansvaret för barnen vid simskolan har berörd simskola varför frågan om
bemanning i omklädningsrummen vid ombyte får riktas direkt till dem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 341,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1559 1.2.2

§ 192
Svar på medborgarförslag om att analysera och kartlägga de
utsiktspunkter som finns från de centrala stadsmiljöerna
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att analysera och kartlägga de utsiktsplatser som
finns från de centrala stadsmiljöerna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 155,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att analysera och kartlägga de utsiktspunkter som finns från
de centrala stadsmiljöerna, d v s de punkter där det finns kontakt med
havet och där utblickar möter den så för Karlskrona speciella skärgårdsmiljön. Denna viktiga kartläggning kan sedan vara till underlag för att inte
bygga bort eller förändra de fantastiska förutsättningarna som finns i
staden Karlskrona.
De analyser som efterfrågas i medborgarförslaget finns redan gjorda och
ligger som grund för all planering och byggnation i Karlskrona. Som en av
grunderna till Karlskronas utnämning som världsarv är den sedan år 1680
bevarade och konsekvent genomförda stadsplanen, där stadens rutnät,
axlar och strålgator definierar stadens riktningar och vyer. Betydelsen av
att bevara dessa riktningar och vyer har slagits fast i varje kommunal
översiktsplan sedan dess. I modern tid har dessa planer och möten mellan
stad och hav särskilt analyserats i utredningen ”Stadsliv” från 2007, som
togs fram med hjälp av Gehl Architects i Köpenhamn, och som arbetats in i
den nu gällande översiktsplanen från 2010. Frågan beaktas också särskilt i
varje byggnation eller detaljplan.
Att ytterligare en gång analysera detta i ett eget ärende förefaller inte vara
en god hushållning av kommunens resurser.
forts.
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KS 2015/1559 1.2.2

§ 192 (forts).
Svar på medborgarförslag om att analysera och kartlägga de
utsiktspunkter som finns från de centrala stadsmiljöerna
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 342,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/665 1.2.2

§ 193
Svar på medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad
och framförallt bättre trafiksäkerhet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att förbättra
och göra närområdet vid korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad och framförallt bättre trafiksäkert.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 127, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden är medveten om nackdelarna med varuintagets
placering vid den västra entrén till Wachtmeister galleria. I syfte att
underlätta för de gående är korsningen upphöjd för att signalera att fordon
och gående måste samspela om ytan.
Frågan har varit aktuell tidigare, exempelvis i ett medborgarförslag, där
kommunfullmäktige den 18 september 2014, § 143, beslutade att uppdra
åt drift- och servicenämnden att upprätta en trafikplan för centrala
Karlskrona, där den framtida huvudstrukturen för gång-, cykel-, kollektivoch biltrafik läggs fast. Först efter denna trafikplan kan vidare konsekvensutredningar för eventuella trafikomläggningar på gatan bli aktuell.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 344,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1560 1.2.2

§ 194
Svar på medborgarförslag om att informera och visa vilka områden
som är aktuella för förtätning på Trossö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att informera
och visa vilka områden som är aktuella för förtätning på Trossö och de
centrala stadsdelarna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 156,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun arbetar kontinuerligt med att söka förtätningsprojekt i
sin stad, och i den kommuntäckande översiktsplanen från 2010 beskrivs
förtätningsstrategin på följande sätt:
”Samhället kan göra många vinster genom korta avstånd mellan viktiga
verksamheter som arbetsplatser, skola, handel och bostäder. Förtätning
och komplettering av befintliga miljöer ger bättre förutsättningar för gående
och cyklister och ger samtidigt större underlag för kollektivtrafik, vilket gör
oss mindre beroende av bilen. Att bygga i samhällen och byar ger mer
underlag för både kommersiell och offentlig service och minskar behovet
av energi och transporter. En effektiv utnyttjad stad anpassas till
människan istället för bilen och ger en trevligare stadsmiljö. Stadsmiljöns
kvaliteter prioriteras högt och gestaltning av de offentliga rummet stärker
stadens identitet och kommunens attraktionskraft. Att komplettera
bebyggelse i byar och samhällen innebär en förädling som kan förstärka
mindre orters identitet och attraktivitet”.
Med ovanstående som utgångspunkt arbetar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt med att hitta lämpliga
förtätningsprojekt, och att intressera fastighetsägare och investorer för att
bygga i vår stad.
forts.
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KS 2015/1560 1.2.2

§ 194 (forts).
Svar på medborgarförslag om att informera och visa vilka områden
som är aktuella för förtätning på Trossö
En hel del av dessa projekt redovisas på karta i kommunens översiktsplan,
men inte alla, då vissa områden är små och redovisningen då blir alltför
detaljerad. Översiktsplanen har också en generell skrivning enligt ovan,
som gör att kommunen hela tiden söker efter förtätningsmöjligheter. Man
tittar alltså på varje yta i staden, bebyggd som obebyggd, och funderar
över om de används på bästa sätt. Då allmänna behov, enskilda viljor och
marknadens efterfrågan varierar över tid är det därför inte möjligt att fullt ut
identifiera och informera om samtliga förtätningsprojekt innan de blivit ett
formellt ärende. Så snart ett ärende startat i kommunen har vi dock
ambitionen att vara så öppna som möjligt i vilka projekt som drivs i staden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser med stöd av ovanstående att
ett beslut enligt medborgarförslaget inte bör fattas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 345,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/661 1.2.2

§ 195
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun beslutar att genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 123, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslaget ligger helt i linje med Cykelstrategi 2030 där cykelkampanjer
finns med som en åtgärd. Förra året påbörjades arbetet med kampanjer
genom ”Inga löjliga bilresor”. Till sommaren 2015 kommer kampanjen att
genomföras igen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 346,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1561 1.2.2

§ 196
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför
obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun inför obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 158,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
inför obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare, med
genomgång av de föreslagna åtgärderna, innan beslut tas av igångsättning
av planläggning. Dessa platsbesök bör framförallt ske inom världsarvets
utbredningsområde och likaså inom området för riksintresse gällande
kulturmiljön inom de centrala stadsdelarna. Platsbesök med guidning om
ett områdes specifika förutsättningar tillsammans med ett större helhetsperspektiv, skulle kunna öka förståelsen och berika kompetensen för kloka,
hållbara och väl underbyggda beslut för människor i dagens samhälle och
för kommande generationer.
Tjänstemän som arbetar med planer i Karlskrona besöker alltid de aktuella
platserna tidigt i processen, som en del i ett bredare arbete att samla in
information och aktuell kunskap om området. Kommunens folkvalda i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden har som rutin att antingen för egen del
eller i samordnad form (genom s.k. AU-besök) besöka aktuella platser i de
fall någon ledamot i nämnden känner att ett behov av detta finns. I
samrådsskedena för detalj- och översiktsplaner bedöms behov av
medborgardialog från fall till fall, utifrån ärendets karaktär och föreliggande
behov.
forts.
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§ 196 (forts).
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför
obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde
Kommunen månar alltid om att försöka vara så öppna och transparanta
som möjligt, och håller gärna samråd på, eller i närheten av, den aktuella
platsen. Att införa ytterligare obligatoriska rutiner för ordnade besök på
plats i varje ärende bedöms inte vara nödvändigt, samt inte heller vara god
hushållning med de kommunala resurserna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 347,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Akten

KS 2015/1562 1.2.2

§ 197
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att avbryta planläggningen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen,
Saltö och byta plats till Blåportsområdet istället
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun tar beslut om att avbryta pågående planläggning med
bebyggelseprojekt vid Björkholmen/Saltö och byta plats till Blåportsområdet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 160,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att avbryta pågående planläggning med bebyggelseprojekt
vid Björkholmen/Saltö sund och byta plats till Blåportsområdet för den
fortsatta planläggningen av föreslagen bostadsbebyggelse. Kommunen har
tidigare skissat och visat förslag på hög bostadsbebyggelse vid Blåportsområdet. Att byta område för planläggning har många viktiga fördelar och
dessutom kan ännu bättre utsiktsförhållanden erbjudas till höghusbebyggelse på Blåportsområdet, vilket också erbjuder bättre
förutsättningar med inte behöva klämma in hus på ett alldeles för litet och
olämpligt område som vid Björkholmen/Saltö sund.
Blåportsområdet är idag redan planlagt för bostäder. Karlskrona kommun
har under våren 2015 påbörjat ett planarbete för området vid
Björkholmen/Saltö sund även kallat Kilströmskaj. Både Blåportsområdet
och Kilströmskaj kommer att behövas för att möjliggöra ny
bostadsbebyggelse centralt i Karlskrona. Karlskrona kommun arbetar
kontinuerligt med planering för förtätning och förädling i befintlig stadsmiljö
allt enligt med den av fullmäktige antagna översiktsplanen från 2010.
Karlskrona är en kommun i tillväxt och ett ökat bostadsbyggande är
angeläget för att möta rådande behov av bostäder och kommunen behöver
planlagda markreserver i attraktiva lägen.
forts.
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KS 2015/1562 1.2.2

§ 197 (forts).
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att avbryta planläggningen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen,
Saltö och byta plats till Blåportsområdet istället
Kilströmskaj är ett exempel på ett centralt område som kan förtätas
och som är attraktiv för bostadsbebyggelse med havsläge i väster.
Tomten på Kilströmskaj har under många nyttjats som parkering men
har tidigare varit bebyggd.
Synpunkterna i medborgarförslaget anses härmed besvarade.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 348,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/667 1.2.2

§ 198
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets
nordöstra del till Björkholmkajens gång- och cykelbana i västlig
riktning
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 18 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun tar beslut om att komplettera cykelbanan med en sträckning från
Fisktorgets nordöstra del till Björkholmkajens gång- och cykelbana i västlig
riktning.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 129, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren har föreslagit denna åtgärd i ett tidigare medborgarförslag, där drift- och servicenämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta den 23 juni 2015 att avslå medborgarförslaget. Motiveringen till
beslutet lyder som följande:
I dag viker cykelvägen av från Björkholmskajen för att fortsätta runt hotell
Scandic och Fisktorget, en plats med mycket gående samt på- och
avstigning för skärgårdsbåtarna. Kompletteringar av cykelvägnätet görs
främst där det i nuläget saknas cykelväg eller där det saknas viktiga länkar.
Detta utbyggnadsbehov finns dokumenterat i Cykelstrategi 2030.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 349,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015/663 1.2.2

§ 199
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att ordna ”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med
trafikljussignaler
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun tar beslut om att ordna ”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med trafikljussignaler.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 125, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
”Hålliwood” är en hållstång för cyklister vid trafikljussignaler som innebär
att man inte behöver hoppa av cykeln vid stopp, utan kan hålla balansen
genom att hålla i stången med ena handen. När signalen blir grön är det
bara att trampa igång igen.
Förslaget ligger helt i linje med Cykelstrategi 2030, där cykelhållare vid
trafiksignaler finns med som en åtgärd. Lämpliga placeringar är under
utredning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 350,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015/668 1.2.2

§ 200
Svar på medborgarförslag om att ordna cykelambassadörer
i kommunen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att ordna
cykelambassadörer i kommunen.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 130, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
cykelambassadörer vars uppgift är att marknadsföra cykling på olika sätt,
lära ut trafikregler och trafikvett samt vara cykelambassadörer för turister.
Dessa ambassadörer ska också återkoppla cyklisters synpunkter och
önskamål till tjänstemän och politiker i kommunen.
Förslaget är helt i linje med Cykelstrategi 2030. Marknadsföring är en vital
del för att få fler att välja cykeln som transportmedel. I dagsläget finns dock
inga budgetmedel för att anställa separata cykelambassadörer som
marknadsför så som förslagsställaren önskar. Tjänstemän och feriearbetare genomför idag kampanjer samt andra åtgärder som synliggör
cykeln i kommunen i den mån fastställd budget tillåter.
Cyklister kan med fördel använda kommunens felanmälan för att påtala fel
och brister. Synpunkter kan bl.a. lämnas på Karlskrona kommuns hemsida.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 351,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Akten

KS 2015/664 1.2.2

§ 201
Svar på medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
strategiska platser i Karlskrona kommun
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att ordna
lånecyklar för uthyrning på strategiska platser i Karlskrona kommun.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 126, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
lånecyklar som ska finnas på strategiska platser. Dessa lånecyklar kan
lånas ut för ett dygn, en helg eller en vecka. En mindre avgift tas ut för
slitaget och reparationer. Hälften av lånecyklarna skulle vara möjligt att
boka i förväg, medan den andra hälften av lånecyklarna är för mer
oplanerade och spontana cykelbehov. Bland utbudget bör det också finnas
barncyklar, trehjuliga cyklar, tandemcyklar och ett antal cykelkärror. Det
bör finnas ett antal studentcyklar för långtidslån till gäststudenter som får
lånas ut terminvis mot en depositionsavgift.
Sedan en tid tillbaka arbetar Karlskrona kommun med en liten el-cykelpool
där anställda får boka för att pröva el-cykel för arbetspendling. Drift- och
serviceförvaltningen är positiv till delar av förslagsställarens förslag. I
Karlskrona kommuns Cykelstrategi 2030, etapp 1, finns det med att en
lånecykelsystemsutredning ska genomföras.
På flera platser där hyrcykelsystem införts är cyklarna homogena. Därför
menar drift- och serviceförvaltningen att det kommer att bli svårt, av rent
praktiska skäl, att få till en större variation i cykelutbudget vid en eventuell
cykelpool.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 352,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Akten

KS 2015/1563 1.2.2

§ 202
Svar på medborgarförslag om att starta en kampanj som ställer
frågan om hur Karlskronas kommuninvånare tycker att kv Muddret
och kv Hattholmen ska utvecklas och förändras för framtiden
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
starta en kampanj som ställer frågan om hur Karlskrona kommuninvånare
tycker att kv Muddret och kv Hattholmen ska utvecklas och förändras för
framtiden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 157,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun avser under hösten 2015 att inleda ett planarbete för
Hattholmen, där ett första programarbete avser att i bred medborgardialog
arbeta fram ett förslag på lämplig användning av området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 353,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/666 1.2.2

§ 203
Svar på medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att upprätta
ett handlingsdokument för omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 128, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Handlingsdokumentet ska fungera som en kontrollista för att den tillfälliga
sträckan ska fungera optimalt.
Vid varje vägarbete eller bygge som påverkar trafiken upprättas en trafikanordningsplan (TA-plan) som är en ritning över hur trafiksäkerhetslösningen ska se ut för alla trafikantgrupper, samt för arbetarna på platsen.
En TA-plan ritas efter förhållanden på platsen och är ett krav från
kommuner och Trafikverket för att starta ett arbete.
Mer omfattande omläggningar i trafiken meddelas i lokaltidningar och på
kommunens hemsida.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 354,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015/1564 1.2.2

§ 202
Svar på medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen,
Saltöbron
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är skapa ett nytt
parkområde vid Björkholmen, Saltöbron.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 159,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att skapa ett mer parkliknande område söder om brofästet till
nya Saltöbron, vid Björkholmen. Minska ned antalet parkeringsplatser,
plantera mer träd och buskar, sätt ut mer bänkar och gör gärna en trappa
mellan nya Saltöbron och det nya parkområdet och parkområdet får gärna
utsmyckas med konst. Området kan lämpligen namnes med ”Lilla Holmsparken” eller ”Lilla Holmsplan”.
Karlskrona kommun har under våren 2015 påbörjat ett planarbete för
rubricerat område som även kallas Kilströmskaj. Kommunen arbetar
kontinuerligt med planering för förtätning och förädling i befintlig stadsmiljö
allt i enlighet med av fullmäktige antagna översiktsplanen från 2010. Hela
Trossö med omnejd utgör ett förtätningsområde.
Kilströmskaj är ett exempel på ett område som kan förtätas i centralt i
Karlskrona och som är attraktiv för bostadsbebyggelse. Tomten på
Kilströmskaj har under många nyttjas som parkering men har tidigare varit
bebyggd. Detta är ett bra exempel på hur Karlskrona kommun kan förädla
centralt belägen mark med havsläge i väster. Kilströmskaj föreslås vidareutvecklas med bostäder och service.
Inom planområdet föreslås även en utveckling av de offentliga miljöerna så
som ett nytt trädplanerat torg, ett utvecklat rekreationsstråk utmed vattnet
med bänkar och vegetation inklusive en trappa mellan nya Saltöbron och
Kilströmskaj.
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§ 202 (forts).
Svar på medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen,
Saltöbron
Grönytan söder om planområdet föreslås även vidareutvecklas med
sittplatser och grönska.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 355,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Akten

KS 2015/832 1.2.2

§ 203
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Clara Johnsen och Tilda Rubin
Berthilsson. Förslaget är underlätta för ungdomar på gymnasiet att få
sommarjobb.
Arbetsmarknadsnämnden har den 17 september 2015, § 56, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Sommarjobb är precis som anges i medborgarförslaget mycket viktigt för
att unga skall få erfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden. Det är
också viktigt att Karlskrona kommun som arbetsgivare får en möjlighet att
attrahera kommande medarbetare i kommunen. Inom Karlskrona
arrangeras s.k. feriejobb som ligger utöver det ordinarie behovet av
sommarvikarier. Feriejobb innebär att unga får en tre veckors ferieanställning i Karlskrona kommun eller dess bolag och enligt nuvarande
system lottas dessa platser ut mellan de som fyller 17 respektive 18 år
innevarande år.
Navigatorcentrum som är en del av kommunens arbetsmarknadsförvaltning arbetar på olika förslag för att för bättra de insatser som görs
och för att skapa en mer rättvis modell. Det pågår diskussioner om att
exempelvis endast erbjuda alla 17-åringar plats, så att alla får en garanti
om feriejobb. En annan fråga som också lyfts är att kanske ungdomarna
skall få söka platser genom att göra en riktig ansökan och få jobbet genom
intervjuer, med andra ord göra ansökningsförfarandet mer likt verkligheten
på arbetsmarknaden. Att få upp volymen av platser är prioriterat men det
som är avgörande är hur kommunen kan möta behoven genom att skapa
meningsfulla feriejobb med kvalitet. Kommunen tittar också på alternativet
att få igång en bra samverkan med föreningslivet för att därigenom hitta
givande sommarjobb.
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§ 203 (forts).
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
Förutom kommunens platser erbjuder landstinget och många av
kommunens företag sommarjobb till unga. De flesta platser på företagen
annonseras inte ut på arbetsförmedlingens sida eller via deras nya app.
Rekryteringen sker ofta genom kontakter och direkta förfrågningar från
unga som söker jobb.
På kommunens webbplats, sidan Ung i Karlskrona är det mycket riktigt så
att länkhänvisningen till arbetsförmedlingen är felaktig vilket snarast ska
åtgärdas.
Inom navigatorcentrum har kommunen arbetat tillsammans med en
referensgrupp av unga för att på bästa sätt möta de behov och önskemål
som finns. Vi kommer att ta till oss förslaget om att försöka samla de som
söker sommarjobbare på ett ställe, dels via uppdaterade länkar till
organisationer som redan har sina vägar uppbyggda, exempelvis
arbetsförmedlingen och dels via andra rekryteringsföretag, men också
genom det närverk som håller på att byggas upp genom Navigatorcentrum
för att få fler företag att annonsera ut sina lediga sommarjobb.
Genom samverkan med arbetsförmedlingen och företagarorganisationer
planerar kommunen för ett matchningsevent mellan företag som söker
förstärkning under sommaren och de ungdomar som vill komma ut i
arbete.
Navigatorcentrum ser gärna att referensgruppen lever vidare och utvecklas
genom att ständigt bjuda in nya unga vuxna som vill bidra.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 356,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget, inom ramen för Navigatorcentrums
ordinarie arbetsområde.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015/659 1.2.2

§ 204
Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro
mellan Oljehamnen och Trossö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att bygga
en gång- och cykelbro mellan Oljehamnen och Trossö.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 122, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att bygga
en gång- och cykelbro mellan Oljehamnen och Trossö. Denna gång- och
cykelbro kan vara öppningsbar som t.ex. klaffbro, vikbro, lyftbro, rullbro
eller svängbro och vara byggd som flytelement eller mer fast konstruktion.
Bron får gärna utformas i tilltalande arkitektur med elegant utformat belysning, likt Sölvesborgsbron. Förslagsställaren tycker även att en arkitekttävling skall utlysas för detta projekt.
Förslaget ligger i linje med förvaltningens tankar. Under den närmaste
tiden kommer ett planprogram för Hattholmen att påbörjas och förslaget
kommer att beaktas under den processen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 343,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 205
Avsägelser av kommunala uppdrag
Malin Follin (S) har i skrivelse 2 november 2015 avsagt sig uppdraget som
ersättare i äldrenämnden.
Eva-Marie Malmgren (S) har i skrivelse 4 november 2015 avsagt sig
uppdraget som ordförande i äldrenämnden från och med 1 januari 2016.
Liten Löfgren (S) har i skrivelse 17 november 2015 avsagt sig uppdragen
som ordförande i Björkholmsstugornas stiftelse, ledamot i Ruben Leopolds
sjukvårdsfond, ledamot i Folke och Elise Halléns stiftelse, ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige.
Lars Karlsson (C) har i skrivelse 17 november 2015 avsagt sig uppdraget
som ledamot i Folkhälsorådet.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
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§ 206
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Leader Blekinge
Ombud Maria Persson (C)
Folkhälsorådet
Ledamot Ingela Abramsson (C) efter Lars Karlsson
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Akterna

KS se nedan

§ 207
Anmälningsärenden
a) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 19 oktober 2015, § 160, uppdrag
från socialnämndens sammanträde den 21 september 2015 till
förvaltningen att utreda möjliga besparingar i verksamheten.
b) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 19 oktober 2015, § 161.
Budgetuppföljning per september 2015.
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Akterna

KS se nedan

§ 208
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1869 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram turist- och besöksanpassade program, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1647 1.2.2
Medborgarförslag om lösning på trafiksituationen, varuintaget nära
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan, av Roland
Thörnquist.
KS 2015/1645 1.2.2
Medborgarförslag om förbättring av förutsättningarna för torghandel på
Stortorget, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1445 1.2.2
Medborgarförslag angående Stora Hammar i Karlskrona kommun, av
Agneta Persson och Rune Larsson.
KS 2015/1324 1.2.2
Medborgarförslag att Karlskrona kommun tar initiativet till en reflex- och
cykelbelysningskampanj, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1446 1.2.2
Medborgarförslag att komplettera gång- och cykelbanan längs med
Landbrogatan, så att gång- och cykelbanan sträcker sig runt hela
Hoglands par, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1485 1.2.2
Medborgarförslag om att komplettera trafikljusreglerade cykelöverfarter
med marksensorer, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1509 1.2.2
Medborgarförslag om att skrota parkeringsavgifter och inför P-skiva istället,
av Roland Thörnquist.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 208 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1846 1.2.2
Medborgarförslag om att införa fler cykelöverfarter, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1848 1.2.2
Medborgarförslag om att med SAAB Kockums ordna beskrivning,
information om 17-Port, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1650 1.2.2
Medborgarförslag om att avbryta pågående planläggning av Kihlströmskaj
på Björkholmen och låta området få fortsätta vara allmän platsmark och
park, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1916 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/1917 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna en permanent utställningshall för
kommunens alla vänorter, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1957 1.2.2
Medborgarförslag om att ge årets kulturpris till Bertil Andersson, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/2118 1.2.2
Medborgarförslag om att redovisa BTH-studenternas resultat av
Hattholmens framtida användning, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2120 1.2.2
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige deltar i utlovat platsmöte i
planarbetet för Kihlströmskaj, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2159 1.2.2
Medborgarförslag om att skapa en säkrare skolväg till och från Hasslö
skola, av Nina Irefjäll.
forts.
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KS se nedan

§ 208 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2163 1.2.2
Medborgarförslag om att skapa ett mer parkliknande område vid nya
Saltöbron, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2249 1.2.2
Medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid hotellet vid
Fisktorget, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2027 1.2.2
Medborgarförslag om att införa P-skiva, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2058 1.2.2
Medborgarförslag om att bevara området vid Kihlströmskaj, av
Roland Thörnquist.
________
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Aktern

KS 2015/2266 1.2.6

§ 209
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2015.
Interpellation till kunskapsnämndens ordförande Chatarina Holmberg (S)
om Sunnadalskolan.
________
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/1484 1.4.1

§ 210
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
Kommunfullmäktige har under år 2011 fastställt ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” där det anges att uppföljning ska ske i
form av delårsrapporter per april respektive augusti månad. Vidare anges
att ekonomiuppföljningar ska göras per februari respektive oktober månad.
Såväl delårsrapporterna som ekonomiuppföljningarna innefattar
ekonomiska prognoser. Samtliga dessa fyra rapporter redovisas för
kommunfullmäktige.
Nuläge
För år 2015 beslutade kommunfullmäktige om avsteg från ovanstående
principer. Skälen till detta var då organisationsförändringarna och att
budgetarbetet för den ”nya” organisationen skulle ske parallellt med att
bokslutet genomfördes för den ”gamla” organisationen. Dessutom är det
ett känt faktum att februarirapporten innefattar ett stort mått av
osäkerhetsfaktorer i såväl budget- som redovisningsperspektivet. Det finns
därför skäl att ifrågasätta värdet av rapporten.
Det finns ett tidigare uppdrag att revidera ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”. Det är ett arbete som kommunledningsförvaltningen kommer att initiera i närtid. Fram till ett nytt reviderat och
beslutat dokument kan det arbetas mer effektivt med uppföljningar för år
2016. Som en del i detta förändringsarbete utvärderas uppföljningsarbetets
roll i samband med budgetarbetet för budget 2017.
Förslag
För att inte lägga tid på arbetsuppgifter där insatserna mer styrs av
formalia än av ett förmodat värde av produkten, föreslås följande
förändringar av uppföljningar för budgetåret 2016.
forts.
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§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
1. Ekonomiuppföljningen efter februari månad slopas
2. Delårsrapporten efter april månad slopas
3. Ekonomiuppföljning, inkluderande årsprognos för kommunens
nämnder och styrelser, per mars månad införs och rapporteras till
kommunfullmäktige
4. Tertialrapporten per augusti månad kompletteras med även uppföljning
av innevarande års beslutade direktiv enligt budget
Förslaget innebär att en delårsrapport per augusti kvarstår. Därmed efterlevs såväl kommunallagens (8 kap § 20a) som Lag om kommunal redovisning (9 kap § 1) krav på delårsrapporternas omfattning och inriktning.
Delårsrapporten omfattar således mål- och direktivuppföljning i enlighet
med beslutad budget. 5. Förenklade ekonomiska rapporteringar införs vid
ett visst antal tillfällen under året till kommunstyrelsen i syfte att få
snabbare rapportering. Innehåll och struktur för dessa kommer att
utvecklas under året.
Förslaget innebär också att ekonomiuppföljningen per oktober månad
också kvarstår.
Förslaget innebär att den första årsprognosen grundar sig på ett något
säkrare underlag än vad som skulle vara fallet efter två månader, samtidigt
som prognosen även kan utgöra ett värdefullt moment i budgetprocessen.
Förslaget innebär inte någon eftergift vad avser kontroll och avstämning i
den löpande redovisningen. Förslaget innebär inte heller att kravet på
kontroll och uppföljning i verksamhets- och ekonomiperspektivet blir
försämrat. Eftersom nuvarande aktiviteter är fastställda av kommunfullmäktige måste det här förslaget till förändringar föreläggas
kommunfullmäktige för ställningstagande. Förslaget ska ses som en
tillfällig förändring under 2016.
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KS 2015/1484 1.4.1

§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 330,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ekonomiuppföljning per februari månad slopas för verksamhets- och
budgetåret 2016,
2. att delårsrapporten per april slopas för verksamhets- och budgetåret
2016,
3. att delårsrapport, inkluderar årsprognos, per mars månad inför
verksamhets- och budgetåret 2016,
4. att ekonomiuppföljning per mars för verksamhets- och budgetåret 2016
ska redovisas till kommunfullmäktige,
5. att delårsrapporten per augusti kompletteras med uppföljning av innevarande års direktiv enligt budget, samt
6. att förenklad ekonomiska rapporteringar införs vid varje kommunstyrelse då annan ekonomisk rapport ej föreligger, samt
7. att till kommunstyrelsen senast i mars 2016 presentera ett förslag på
reviderad ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att ekonomiuppföljning inkluderande årsprognos
per mars månad införs för verksamhets- och budget året 2016.
Sophia Bothorp (MP), Yvonne Sandberg Fries (MP), Maiellen Stensmark
(MP) och Björn Gustavsson (MP) deltar inte i beslutet.
forts.
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§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till attsats
3, samt yrkar att delårsrapport per mars för verksamhet- och budgetåret
2016 ska redovisas till kommunfullmäktige.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 3
mot Patrik Hanssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Patrik Hanssons förslag.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M), Patrik Stjernlöf (M),
Jan-Åke Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Mattias Liedholm (M),
Emina Cejvan (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M), Jan
Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Birgitta Gamelius (M) och Sophia Ahlin (M) till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att ekonomiuppföljning per februari månad slopas för verksamhets- och
budgetåret 2016,
2. att delårsrapporten per april slopas för verksamhets- och budgetåret
2016,
3. att ekonomiuppföljning inkluderande årsprognos per mars månad införs
för verksamhets- och budget året 2016,
4. att ekonomiuppföljning per mars för verksamhets- och budgetåret 2016
ska redovisas till kommunfullmäktige,
forts.
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§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
5. att delårsrapporten per augusti kompletteras med uppföljning av innevarande års direktiv enligt budget, samt
6. att förenklad ekonomiska rapporteringar införs vid varje kommunstyrelse då annan ekonomisk rapport ej föreligger, samt
7. att till kommunstyrelsen senast i mars 2016 presentera ett förslag på
reviderad ekonomi- och verksamhetsstyrning.
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Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/673 1.4.1

§ 211
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter år 2016
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att drift- och
serviceförvaltningens förslag stämmer överrens med det samråd med
kommunledningsförvaltningen att en avgiftshöjning för 2016 med upp till
2,5 % kan vara realistisk med anledning av förväntad löne- och prisökning.
Vidare har kommunledningsförvaltningen inte något att erinra mot de olika
taxorna, eller höjningen av dem. Dock skriver drift- och servicenämnden i
sitt förslag att det ska införas en fakturaavgift om 25 kronor för VAkollektivet. Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges mål.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att införande av en sådan avgift
är något som bör vara en generell avgift oavsett kommunal verksamhet då
detta är en principiell fråga samt att likabehandlingsprincipen ska gälla.
Vidare bör införande av en sådan avgift och formerna för denna göras efter
dialog med kommunens nämnder och även bolag. Ett införande leder till ett
ökat avgiftsuttag hos kommunmedborgaren och påverkar den allmänna
bilden av kommunen.
Rent spontant finns idag en kostnad för den administrativa hanteringen för
fakturering, och denna kostnad finns idag hos verksamheterna och ingår i
kommunens kostnader. Ett införande leder troligtvis till minskade kostnader
vid ett förändrat beteende vilket i så fall bör komma kommunmedborgaren
till del. Vidare kan idag inte all kommunal verksamhet införa ett dylikt
avgiftsuttag utan att det leder till ökade administration.
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§ 211 (forts).
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter år 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 331,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa 2016 års taxor för drift- och servicenämndens
verksamheter enligt upprättat förslag, samt
2. att införande av avgift för pappersfaktura ej ska ske.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson (M) yrkar att avslå föreslagna
höjningar av anslutningsavgiften.
Peter Johansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Maiellen Stensmark (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Camilla
Brunsbergs ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M), Patrik Stjernlöf (M),
Jan-Åke Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Mattias Liedholm (M),
Emina Cejvan (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M), Jan
Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Birgitta Gamelius (M) och Sophia Ahlin (M) till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa 2016 års taxor för drift- och servicenämndens
verksamheter enligt upprättat förslag, samt
2. att införande av avgift för pappersfaktura ej ska ske.
________
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HR-avdelningen
Akten

KS 2015/1554 2.7.5

§ 212
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
I syfte att uppfattas som en attraktiv service- och arbetsgivare samt att
främja folkhälsan föreslås Karlskronas kommunkoncern ha som mål att
erbjuda rökfria tjänster till medborgare och rökfria arbetsplatser till
medarbetare.
Karlskrona kommunkoncern är Blekinges största service- och arbetsgivare. I den rollen är det angeläget att kunna erbjuda medborgare rökfria
tjänster och medarbetare rökfria arbetsmiljöer.
Frågan om rökfri arbetstid för Karlskrona kommun har varit aktuell under
ett par år och har i detta förslag arbetats om för att bättre motsvara
möjligheterna att leva upp till målsättningen att leverera rökfria tjänster till
medborgare och erbjuda rökfria arbetsplatser till medarbetare.
Bakgrund
Dåvarande idrotts- och fritidsnämnden tog i april 2012 beslut om att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att rökfri arbetstid skulle
införas i Karlskrona kommuns samlade verksamheter från och med den
1 januari 2013. Då ärendet bereddes för beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige framkom svårigheter i genomförandet och ärendet har
därefter varit vilande.
På uppdrag vill nu kommunledningsförvaltningen föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta beslut i frågan med en något
annorlunda inriktning än tidigare. Målsättningen ska inte ses som
tvingande utan anger en inriktning och en ambition för Karlskrona
kommunkoncern som förväntas följas av chefer, medarbetare och
förtroendevalda.
Inriktning
Karlskrona kommunkoncern har som mål att erbjuda rökfria tjänster till
kommunmedborgare och rökfria arbetsmiljöer till medarbetare.
forts.
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§ 212 (forts).
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
Det är ett angeläget åtagande ur både service-, arbetsmiljö- och folkhälsoperspektiv. De chefer, medarbetare och förtroendevalda som önskar bli
rökfria ska få hjälp till detta via Kommunhälsan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 5 mars 2013, § 59 beslutat
att ärendet ska utgår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 333,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommunkoncern har som mål att erbjuda rökfria tjänster till
kommunmedborgarna och rökfria arbetsmiljöer till Karlskrona kommunkoncerns medarbetare.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att Karlskrona kommuns samlade
verksamheter ska erbjuda rökfria tjänster till kommunmedborgarna och
rökfria arbetsmiljöer till Karlskrona kommuns medarbetare.
Lisbeth Bengtsson (S) yttrar sig.
Björn Gustavsson (MP), Jan Lennartsson (M), Billy Åkerström (KD), JanÅke Nordin (M) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Börje Dovstad (FP), Eva Strömqvist (S), Patrik Hansson (S), Roland
Andreasson (S), Karin Månsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur vi kan
säkerställa rökfri arbetsmiljö och rökfria tjänster i kommunens
verksamheter.
Camilla Brunsberg (M), Emma Stjernlöf (M), Johan Eriksson (V), CarlGöran Svensson (M) och Sophia Ahlin (M) yrkar bifall på Sofia Bothorps
återremissyrkande.
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§ 212 (forts).
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Sofia Bothorps återremissyrkande,
samt yrkar även att man utreder konskevensen av förslaget, då man inte
bara kan titta på personalen utan hela arbetsmiljön.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på Sofia Bothorps återremissyrkande,
samt yrkar även att man ta fram en plan för att stödja kommunens
anställda att sluta röka.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till Åsa Gyberg Karlsson tillägg till
återremissen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet ska
avgöras i dag röstar ja och den som vill biträda Sofia Bothorps
återremissyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 37 nej-röster att ärendet ska
återremitteras (minoritetsåterremiss). Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
________
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Nämnder/Styrelser
Kommunala bolag
Förvaltningar
Akten

KS 2015/1555 2.1.1

§ 213
Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2016 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, allmänna
utskottet, näringslivs- och utvecklingsutskott, ekonomi- och
utvecklingsutskott samt tider för inlämning och beredning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 335,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdesplan för år 2016.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Arbetsmarknadsnämnden
Akten

KS 2015/831 1.2.6

§ 214
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april
2012, § 51, av Christina Mattisson (S). Förslaget är att starta ett Komhall.
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 17 september 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i Sverige finns
idag en utbredd verksamhet med cirka 250 kontor som heter Samhall.
Samhall ägs av svenska staten och deras huvuduppgift är att skapa
utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, riktiga arbeten
som skapas i kund-uppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med
andra. Samhall arbetar i nära samverkan med arbetsförmedlingen och
anställer personer som sedan får utbildning och stöd till att hitta jobb på
den öppna arbetsmarknaden. Det pågår diskussioner i ett flertal kommuner
kring att starta en kommunal motsvarighet som då skulle kunna kallas
Komhall, där syftet är detsamma som för Samhall men med den skillnaden
att det är en kommunal verksamhet.
I Växjö pågår försök men man har inte kommit vidare. Där var det tänkt
som ett kommunalt koncernföretag. Anledningen till att det inte blivit
verklighet än är att regelverket satt stopp på grund av illojal konkurrens.
Det finns i Smedjebackens kommun ett försök, fast då i form av ett EUprojekt. Det drivs ungefär som Bubbetorps gård, det arbetscenter som
finns i Karlskrona kommun.
I Olofström har man en verkstad som till största delen sysslar med legotillverkning. Där har de fått uppdraget då näringen i kommunen inte ser det
som konkurrerande verksamhet, då ingen har varit villig att driva företag
med den inriktningen.
I Malmö utreder man möjligheterna med en version på ett Komhall som
skall vara ett slags kommunalt bemanningsföretag.
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§ 214 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Ett annat exempel finns i Södertälje där kommunen tillsammans med en
rad aktörer inom näringslivet har startat Telge som är ett kommunalt bolag.
Koncernen har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade företag
som bygger på den s.k. Telgemodellen. Telgemodellen är ett sätt att
arbeta med social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Där
arbetar men med affärsmässiga lösningar på samhällsproblem, ofta
tillsammans med näringslivet. Telge Jobbstart som hjälper
långtidsarbetslösa till en fast anställning och där dotterbolaget Telge
Tillväxt, som ägs tillsammans med sju stora svenska företag, hyr ut
ungdomar och ger dem den första viktiga raden i cv:t. Telge Peab bygger
bostäder och anställer byggarbetare som stått utanför arbetsmarknaden en
längre tid, samt erbjuder flyktingar och nyinvandrade lärlingsplatser.
I de flesta kommuner i landet finns s.k. arbetscenters som utför uppdrag i
olika omfattning åt kommuner och andra aktörer. Dessa arbetscenter
kallas också oftast för Komhall. Alltså en verksamhet där långtidsarbetslösa personer anställs under en begränsad tid för att utföra olika
uppdrag. Omfattningen av uppdragen är väldigt olika men kan vara allt från
återvinningsverksamheter till administrativt stöd inom kommunerna.
Det är vanligt med verksamheter som har kommuner, föreningar och
privatpersoner som kunder. Verksamheterna är oftast självfinansierade
vilket innebär att all vinst går till att anställa ytterligare personer. Här finns
en gråzon kring vad som är lämpligt med koppling att kommunen bedriver
verksamheter i konkurens med den privata näringen. Verksamheterna har
startat efter att kommunen gjort en förfrågan till det privata näringslivet och
därigenom fått tillstånd att bedriva verksamheten.
I Karlskrona kommun finns Bubbetorps gård. En sysselsättningsverksamhet som på daglig basis sysselsätter cirka mellan 100 och
150 personer. Det är en stor rörlighet på deltagare då många kommer
under en kortare tid. Här finns de som har praktik, språkträning och
liknande (Fas 3, Af, Soc) men också arbetsplatser för personer i en s.k.
BEA-anställning. Alla utför arbeten åt Karlskrona kommun.
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§ 214 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Det kan vara utomhusskötsel, byggverksamhet, sömnad, snickeri,
transport, bokbinderi, kök, café, djurpark etc. Alla arbeten är riktiga och
meningsfulla arbete med verkliga kunder och som ger betydelse och
mening.
Här finns också möjlighet till mindre utbildningsinsatser, kortkurser etc. På
gården finns också s.k. rehabiliteringsplatser, sysselsättningsplatser för
personer av vilka man inte kan kräva att utföra riktiga arbeten, utan där det
skapas olika projekt för att ge meningsfullhet åt individerna.
Arbetsmarknadsavdelningen har cirka 100 personer i olika anställningar
som arbetsmarknadsåtgärd (BEA-anställning). En anställningsform som
innebär att personerna är i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Många liknar
dessa anställningar vid betald praktik. De flesta av dessa anställningar
varar under en period av ett år och under den tiden får de hjälp att komma
ut på ordinarie arbetsmarknad. Cirka 25 av dessa finansieras av
arbetsmarknadsavdelningen i samverkan med arbetsförmedlingen,
därutöver finns Beredskapsprojektet och Beredskapsprojektet Integration
där det anställs 80 personer löpande och som finansieras av socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Under sin anställningstid har de till
och börja med sin placering på Bubbetorps gård och allt eftersom matchas
de ut på kommunens olika förvaltningar. Arbetsmarknadsavdelningen
hanterar också kontakter och administration för alla personer som har en
anställning med medfinansiering via arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsavdelningen har också genom ett Finsamprojekt
genomfört en förstudie kring etablering av en ny aktör på
arbetsmarknaden, med syfte att skapa flera vägar för arbetslösa att få
arbete. Förstudien fann att efterfrågan finns för en från kommunen fristående aktör där arbete med personer långt ifrån arbetsmarknaden är
kärnan. För att gå vidare och förverkliga etableringen pågår nu en genomförandeplanering för att passa ett verkligt läge för att starta en ny
verksamhet.
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§ 214 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 336,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs.

_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1557 1.2.6

§ 215
Svar på motion om suicidprevention
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Sofia Bothorp (MP). Förslaget är att Karlskrona kommun
utbildar sin personal i suicidprevention, att kommunen tar fram en
suicidpreventionsplan för kommunernas verksamheter samt att Karlskrona
kommun tar initiativ till att i samverkan med landstinget och övriga
kommuner tar fram en länsöver-gripande strategi i suicidprevention för
Blekinge.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande den 15 september 2015
och förslag till beslut.
Det länsgemensamma folkhälsoarbetet
I slutet av 2014 antog samtliga kommuner i Blekinge, Landstinget
Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge län och Region Blekinge en
länsgemensam folkhälso-policy för Blekinge. Policyn omfattas av fyra
strategiska områden; Goda livs-villkor, Psykisk hälsa, ANDTS (alkohol,
narkotika, dopning, tobak, spel) och Hälsofrämjande miljöer och
levnadsvanor.
Under området Psykisk hälsa finns ett antal föreslagna åtgärder som bland
annat kunskapsspridning för att motverka stigmatiserande åtgärder mot
människor med psykisk ohälsa och spridning av kunskap om effektiva
metoder för att stärka psykisk hälsa. Utveckla stöder vid lindrig psykisk
ohälsa är också en åtgärd.
I policyn finns också beskrivet en organisation för det länsgemensamma
folk-hälsoarbetet där också roller och ansvar framgår. För att nå framgång i
vårt länsgemensamma folkhälsoarbete är samordning, samverkan,
kunskapsut-byte och en tydlig organisationsstruktur med politisk
förankring, nyckel-faktorer.
Arbetet leds av en regional styrgrupp bestående av kommundirektörer,
landstingsdirektör, länsråd och regiondirektör.
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§ 215 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Det finns också en länsövergripande strategisk grupp bestående av
kommunernas och landstingets folkhälsostrateger, ANDT-samordnare från
länsstyrelsen och miljöstrateg från Region Blekinge. Den strategiska
gruppen ska utveckla det länsgemensamma folkhälsoarbetet, vara ett
forum för kunskapsutbyte och samverkan och ska arbeta på styrgruppens
uppdrag. Handlingsplaner ska tas fram för gemensamma insatser i länet.
Landstinget har avsatt resurser för att arbeta med området
suicidprevention och de är i inledningsfasen av arbetet. De har bland annat
kontaktat Region Skåne för att få mer information och kostnadsförslag för
den webbaserade grundutbildningen i suicidologi som utvecklats av
Psykiatri Skåne, som är en del av Region Skåne. Den strategiska gruppen
för länets folkhälsoarbete har diskuterat möjligheter till samverkan mellan
landstinget och intresserade kommuner i länet i frågan om suicidprevention, till exempel genom en webbaserad utbildning i suicidprevention
för all personal.
Karlskrona kommuns folkhälsoarbete
Utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn arbetas nu fram en
handlingsplan för Karlskrona kommuns folkhälsoarbete. Området psykisk
hälsa blir också lokalt ett område att utveckla och arbete med och
utbildning av personal i suicidprevention kan vara ett insatsområde som
ska prioriteras.
Folkhälsorådet är remissinstans för frågor som rör folkhälsoarbetet. De har
haft motionen uppe vid ett sammanträde och gett sina synpunkter.
Sammanfattning
Karlskrona kommun har påbörjat folkhälsoarbetet i länet där samverkan
och nätverkande är under uppbyggnad. Det är det här forumet som frågan
om det länsgemensamma suicidpreventiva arbetet ska lyftas och
utvecklas.
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§ 215 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Karlskrona kommuns handlingsplan för folkhälsa kan omfatta suicidprevention. Om landstinget beslutar att köpa in webbaserad utbildning i
suicidprevention kan det även ge Karlskrona kommun möjlighet att ta del
av den för vår personal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 338,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla att Karlskrona kommun utbildar sin personal i
suicidprevention, samt
2. att i övrigt anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs.
_________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015

§ 217

Karlskronas idrottspris 2015

§ 218

Utdelning av kulturpris 2015

§ 219

Muntlig frågestund

§ 220

Svar på motion angående startande av ett Komhall

§ 221

Svar på motion om suicidprevention

§ 222

Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schakt systemet under del
av Kungsgatan till gång- och cykelled

§ 223

Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona

§ 224

Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet om cykelåkning i
Hoglands park

§ 225

Avsägelser att kommunala uppdrag

§ 226

Kommunala val

§ 227

Anmälningsärenden

§ 228

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 229

Inkomna interpellationer

§ 230

Svar på interpellation om Sunnadalskolan

§ 231

Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 232

Avveckling av Blekinge Health Arena ideell förening

§ 233

Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny
kompletterande fullmåttshall i Vedeby

§ 234

Avsiktsförklaring regionkommunbildning

§ 235

Ändrad organisatorisk tillhörighet för kansliavdelningen

§ 236

Fastställelse av reglementen för drift- och servicenämnden samt
kommunstyrelsen med anledning av ändrad organisatorisk tillhörighet för
kansliavdelningen

§ 237

Fastställelse av reglemente för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden med anledning av direktiv om att integrationsansvaret ska
flyttas från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden
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§ 238

Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns
POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande)

§ 239

Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde

§ 240

Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i Karlskrona kommun

§ 241

Förslag till yttrande över region Blekinges förslag till trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019

§ 242

Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 243

Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test

§ 244

Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal

§ 245

Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen

§ 246

Ordförandes julhälsning

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 10 december 2015 klockan 13.00 – 18.50,

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Peter Glimvall (M) kl 13.00-18.15, §§ 217-239

Ledamöter

Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-18.15, §§ 217-239
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 13.00-18.15, §§ 217-239
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul-Wahab (S) kl 13.00-16.40 §§ 217del av § 239
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S) kl 13.00-15.00 §§ 217-223
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-15.15, §§ 217-227
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.00, §§ 217-230
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
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Anna Ottosson (M) kl 15.00-18.50, §§ 224-246
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD) kl 13.00-16.00, §§ 217-230
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 16.00-18.50, §§ 231-246
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (L) kl 13.00-16.00, §§ 217-230
Jan-Olof Petersson (L)
Börje Dovstad (L)
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 13.00-18.15, §§ 217-239
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP) kl 13.00-18.15,
§§ 217-239
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD)
Ersättare

Pernilla Persson (C)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.10, §§ 217-230
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-15.00 §§ 217-223,
kl 16.00-18.50, §§ 231-246
Charlotta Sahlin (M)
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD) kl 13.00-16.40 §§ 217del av § 239
Göran Eklund (SD)
Gunilla Ekelöf (L)
Maiellen Stensmark (MP)
Desiree Hoberg (V)
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Anders Persson (S) kl 15.00-18.50, §§ 224-246
Mats Fagerlund (S) kl 15.15-18.50, §§ 228-246
Mikael Augustsson (L) kl 16.00-18.50 §§ 231-246
Sattar Zad kl 16.10-18.15 §§ 231-239
Marianne Nordin (M) kl 16.30-18.50, §§ 236-246
Gerd Sjögren (M) kl 16.30-18.50, §§ 236-246
Anna Strömqvist (S) kl 18.15-18.50 §§ 240-246
Robert Andersson (SD) kl 18.15-18.50
§§ 240-246
Marcus Degerskär (S) kl 18.15-18.50 §§ 240-246
Claes-Urban Persson (S) 18.15-18.50
§§ 240-246

Övriga

Närvarande ersättare

Sattar Zad (S) kl 13.00-16.10 §§ 217-230
Ida Henriksson (S) kl 13.00-15.30
Anders Persson (S) kl 13.00-15.00 §§ 217-223
Anna Strömqvist (S) kl 15.15-18.15 §§ 217-239
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-15.15, §§ 217-227
Marcus Degerskär (S) kl 13.00-18.15,
§§ 217-239
Claes-Urban Persson (S) 13.00-18.15
§§ 217-239
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Gerd Sjögren (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-16.30
Robert Andersson (SD) kl 13.00-18.15,
§§ 217-239
Mikael Augustsson (L) kl 14.30-16.00
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Harry Rson Svensson (KD)
Birgitta Gamelius (M) kl 15.00-16.00, §§ 224-231

Tjänstemän Kommundirektör
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Övriga

----------

Sekreterare

Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Ingrid Hermansson (C) och Emina Cejvan (M)

Justerade paragrafer

§§ 217 - 246

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rikard Jönsson

Justerare

_______________________________
Ingrid Hermansson

________________________________
Emina Cejvan

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 18 december 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 217
Karlskronas idrottspris 2015
Karlskrona idrottspris delas ut till den idrottskvinna/idrottsman eller
lag som stått för den bästa idrottsprestationen under det senaste
året.

Karlskronas idrottpris för år 2015 tilldelas:


Karlskrona Hockeyklubb

Motivering
2015 var året då Karlskrona Hockeyklubb avancerade till SHL. Via en
andraplats i Allsvenskan och tack vare en seger med 3-1 i matcher
mot Västerås i den Hockeyallsvenska finalen lyckades klubben
sensationellt ta steget upp i svenska ishockeys finrum.
Avancemanget kröntes med en dramatisk tillställning i den
avgörande matchen där ett underläge med 0-1 vändes till 2-1 i tredje
perioden vilket säkerställde en av svensk ishockeys genom tidernas
största skrällar.
________
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§ 218
Utdelning av kulturpris 2015
Kulturpriset för år 2015 tilldelas:


Music Masters

Motivering
Music Masters visar framgångsrikt att det är möjligt att sätta den klassiska
musiken på Karlskronas kulturkarta. I en tid där kammarmusiken inte hörs
lika högt i mediebruset, bjuder Music Masters in till kvalitativa konserter
med modernt uttryck. De visar en orädd uppfattning i att stå upp för sin
konstform- även när ”det blauser” motvind.
Music Masters är en värdig pristagare till årets kulturpris.
________
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§ 219
Muntlig frågestund
Sofia Bothorp (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om investering av pensionspengar i smutsig
verksamhet såsom olja, gas eller kol.
Patrik Hansson (S) svarar.
--------Jan–Åke Nordin (M) ställer en fråga till Jan-Anders Lindfors (S) om
nämnden kommer att ompröva stödet till teater för äldre.
Jan-Anders Lindfors (S) svarar.
---------Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om vilka åtgärder eller äskande som
kommer att göras för att få en budget i balans.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
-----------Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om det finns någon sida som Karlskrona kommuns
medborgare kan finna information om hur man ska agera vid olika kriser.
Patrik Hansson (S) svarar.
______
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Arbetsmarknadsnämnden
Akten

KS 2015/831 1.2.6

§ 220
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april
2012, § 51, av Christina Mattisson (S). Förslaget är att starta ett Komhall.
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 17 september 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i Sverige finns
idag en utbredd verksamhet med cirka 250 kontor som heter Samhall.
Samhall ägs av svenska staten och deras huvuduppgift är att skapa
utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, riktiga arbeten
som skapas i kund-uppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med
andra. Samhall arbetar i nära samverkan med arbetsförmedlingen och
anställer personer som sedan får utbildning och stöd till att hitta jobb på
den öppna arbetsmarknaden. Det pågår diskussioner i ett flertal kommuner
kring att starta en kommunal motsvarighet som då skulle kunna kallas
Komhall, där syftet är detsamma som för Samhall men med den skillnaden
att det är en kommunal verksamhet.
I Växjö pågår försök men man har inte kommit vidare. Där var det tänkt
som ett kommunalt koncernföretag. Anledningen till att det inte blivit
verklighet än är att regelverket satt stopp på grund av illojal konkurrens.
Det finns i Smedjebackens kommun ett försök, fast då i form av ett EUprojekt. Det drivs ungefär som Bubbetorps gård, det arbetscenter som
finns i Karlskrona kommun.
I Olofström har man en verkstad som till största delen sysslar med legotillverkning. Där har de fått uppdraget då näringen i kommunen inte ser det
som konkurrerande verksamhet, då ingen har varit villig att driva företag
med den inriktningen.
I Malmö utreder man möjligheterna med en version på ett Komhall som
skall vara ett slags kommunalt bemanningsföretag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/831 1.2.6

§ 220 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Ett annat exempel finns i Södertälje där kommunen tillsammans med en
rad aktörer inom näringslivet har startat Telge som är ett kommunalt bolag.
Koncernen har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade företag
som bygger på den s.k. Telgemodellen. Telgemodellen är ett sätt att
arbeta med social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Där
arbetar men med affärsmässiga lösningar på samhällsproblem, ofta
tillsammans med näringslivet. Telge Jobbstart som hjälper
långtidsarbetslösa till en fast anställning och där dotterbolaget Telge
Tillväxt, som ägs tillsammans med sju stora svenska företag, hyr ut
ungdomar och ger dem den första viktiga raden i cv:t. Telge Peab bygger
bostäder och anställer byggarbetare som stått utanför arbetsmarknaden en
längre tid, samt erbjuder flyktingar och nyinvandrade lärlingsplatser.
I de flesta kommuner i landet finns s.k. arbetscenters som utför uppdrag i
olika omfattning åt kommuner och andra aktörer. Dessa arbetscenter
kallas också oftast för Komhall. Alltså en verksamhet där långtidsarbetslösa personer anställs under en begränsad tid för att utföra olika
uppdrag. Omfattningen av uppdragen är väldigt olika men kan vara allt från
återvinningsverksamheter till administrativt stöd inom kommunerna.
Det är vanligt med verksamheter som har kommuner, föreningar och
privatpersoner som kunder. Verksamheterna är oftast självfinansierade
vilket innebär att all vinst går till att anställa ytterligare personer. Här finns
en gråzon kring vad som är lämpligt med koppling att kommunen bedriver
verksamheter i konkurens med den privata näringen. Verksamheterna har
startat efter att kommunen gjort en förfrågan till det privata näringslivet och
därigenom fått tillstånd att bedriva verksamheten.
I Karlskrona kommun finns Bubbetorps gård. En sysselsättningsverksamhet som på daglig basis sysselsätter cirka mellan 100 och
150 personer. Det är en stor rörlighet på deltagare då många kommer
under en kortare tid. Här finns de som har praktik, språkträning och
liknande (Fas 3, Af, Soc) men också arbetsplatser för personer i en s.k.
BEA-anställning. Alla utför arbeten åt Karlskrona kommun.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/831 1.2.6

§ 220 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Det kan vara utomhusskötsel, byggverksamhet, sömnad, snickeri,
transport, bokbinderi, kök, café, djurpark etc. Alla arbeten är riktiga och
meningsfulla arbete med verkliga kunder och som ger betydelse och
mening.
Här finns också möjlighet till mindre utbildningsinsatser, kortkurser etc. På
gården finns också s.k. rehabiliteringsplatser, sysselsättningsplatser för
personer av vilka man inte kan kräva att utföra riktiga arbeten, utan där det
skapas olika projekt för att ge meningsfullhet åt individerna.
Arbetsmarknadsavdelningen har cirka 100 personer i olika anställningar
som arbetsmarknadsåtgärd (BEA-anställning). En anställningsform som
innebär att personerna är i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Många liknar
dessa anställningar vid betald praktik. De flesta av dessa anställningar
varar under en period av ett år och under den tiden får de hjälp att komma
ut på ordinarie arbetsmarknad. Cirka 25 av dessa finansieras av
arbetsmarknadsavdelningen i samverkan med arbetsförmedlingen,
därutöver finns Beredskapsprojektet och Beredskapsprojektet Integration
där det anställs 80 personer löpande och som finansieras av socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Under sin anställningstid har de till
och börja med sin placering på Bubbetorps gård och allt eftersom matchas
de ut på kommunens olika förvaltningar. Arbetsmarknadsavdelningen
hanterar också kontakter och administration för alla personer som har en
anställning med medfinansiering via arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsavdelningen har också genom ett Finsamprojekt
genomfört en förstudie kring etablering av en ny aktör på
arbetsmarknaden, med syfte att skapa flera vägar för arbetslösa att få
arbete. Förstudien fann att efterfrågan finns för en från kommunen fristående aktör där arbete med personer långt ifrån arbetsmarknaden är
kärnan. För att gå vidare och förverkliga etableringen pågår nu en genomförandeplanering för att passa ett verkligt läge för att starta en ny
verksamhet.
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Sammanträdesprotokoll
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§ 220 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Komunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 19 november 2015, §
214 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 336,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1557 1.2.6

§ 221
Svar på motion om suicidprevention
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Sofia Bothorp (MP). Förslaget är att Karlskrona kommun
utbildar sin personal i suicidprevention, att kommunen tar fram en
suicidpreventionsplan för kommunernas verksamheter samt att Karlskrona
kommun tar initiativ till att i samverkan med landstinget och övriga
kommuner tar fram en länsöver-gripande strategi i suicidprevention för
Blekinge.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande den 15 september 2015
och förslag till beslut.
Det länsgemensamma folkhälsoarbetet
I slutet av 2014 antog samtliga kommuner i Blekinge, Landstinget
Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge län och Region Blekinge en
länsgemensam folkhälso-policy för Blekinge. Policyn omfattas av fyra
strategiska områden; Goda livs-villkor, Psykisk hälsa, ANDTS (alkohol,
narkotika, dopning, tobak, spel) och Hälsofrämjande miljöer och
levnadsvanor.
Under området Psykisk hälsa finns ett antal föreslagna åtgärder som bland
annat kunskapsspridning för att motverka stigmatiserande åtgärder mot
människor med psykisk ohälsa och spridning av kunskap om effektiva
metoder för att stärka psykisk hälsa. Utveckla stöder vid lindrig psykisk
ohälsa är också en åtgärd.
I policyn finns också beskrivet en organisation för det länsgemensamma
folk-hälsoarbetet där också roller och ansvar framgår. För att nå framgång i
vårt länsgemensamma folkhälsoarbete är samordning, samverkan,
kunskapsut-byte och en tydlig organisationsstruktur med politisk
förankring, nyckel-faktorer.
Arbetet leds av en regional styrgrupp bestående av kommundirektörer,
landstingsdirektör, länsråd och regiondirektör.
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Sign

Sign

Sign

14

Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1557 1.2.6

§ 221 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Det finns också en länsövergripande strategisk grupp bestående av
kommunernas och landstingets folkhälsostrateger, ANDT-samordnare från
länsstyrelsen och miljöstrateg från Region Blekinge. Den strategiska
gruppen ska utveckla det länsgemensamma folkhälsoarbetet, vara ett
forum för kunskapsutbyte och samverkan och ska arbeta på styrgruppens
uppdrag. Handlingsplaner ska tas fram för gemensamma insatser i länet.
Landstinget har avsatt resurser för att arbeta med området
suicidprevention och de är i inledningsfasen av arbetet. De har bland annat
kontaktat Region Skåne för att få mer information och kostnadsförslag för
den webbaserade grundutbildningen i suicidologi som utvecklats av
Psykiatri Skåne, som är en del av Region Skåne. Den strategiska gruppen
för länets folkhälsoarbete har diskuterat möjligheter till samverkan mellan
landstinget och intresserade kommuner i länet i frågan om suicidprevention, till exempel genom en webbaserad utbildning i suicidprevention
för all personal.
Karlskrona kommuns folkhälsoarbete
Utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn arbetas nu fram en
handlingsplan för Karlskrona kommuns folkhälsoarbete. Området psykisk
hälsa blir också lokalt ett område att utveckla och arbete med och
utbildning av personal i suicidprevention kan vara ett insatsområde som
ska prioriteras.
Folkhälsorådet är remissinstans för frågor som rör folkhälsoarbetet. De har
haft motionen uppe vid ett sammanträde och gett sina synpunkter.
Sammanfattning
Karlskrona kommun har påbörjat folkhälsoarbetet i länet där samverkan
och nätverkande är under uppbyggnad. Det är det här forumet som frågan
om det länsgemensamma suicidpreventiva arbetet ska lyftas och
utvecklas.
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§ 221 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Karlskrona kommuns handlingsplan för folkhälsa kan omfatta suicidprevention. Om landstinget beslutar att köpa in webbaserad utbildning i
suicidprevention kan det även ge Karlskrona kommun möjlighet att ta del
av den för vår personal.
Komunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 19 november 2015, §
215 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 338,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla att Karlskrona kommun utbildar sin personal i
suicidprevention, samt
2. att i övrigt anse motionen besvarad.
Yrkande
Maiellen Stensmark (MP), Billy Åkerström (KD), Camilla Brunsberg (M),
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Lotta Antman (SD) yrkar bifall till motionen.
Chatarina Holmberg (S) yttrar sig.
Börje Dovstad (L) yrkar att ärendet återemitteras för ny beredning.
Björn Fries (V) och Jan-Olof Petersson (L) yrkar bifall till Börje Dovstads
återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska återremitteras.
_________
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Drift- och servicenämnden
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KS 2015/650 1.2.2

§ 222
Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schakt systemet under
del av Kungsgatan till gång- och cykelled
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist. Förslaget är att göra
tunnel/schakt systemet under del av Kungsgatan till gång- och cykelled
med inbjudande varm sofistikerad belysning och konstnärlig utsmyckning,
helst från alla fantastiska lokala konstnärer i kommunen.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 121, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kostnaderna för att anlägga en sådan gång- och cykelväg blir mycket
höga, främst beroende på att den råa bergytan i tunneltaken måste kläs in i
betong av säkerhetsskäl då det finns risk för nedfallande stenar. Av denna
anledning kan drift- och serviceförvaltningen inte förorda förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 386, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/2125 1.2.2

§ 223
Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 januari 2014, § 9, av Eva Runesson. Förslaget är att personal med
jourtjänst ska få full lön för alla schemalagda timmar samt att jourtjänstgöring ska räknas in i tjänstgöringsgraden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 10 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att detta skulle
enligt förslagsställaren medföra att:


människor vill bosätta sig i Karlskrona



många unga kvinnor skulle stanna kvar i Karlskrona efter gymnasiet



Karlskrona kommun tar ansvar för sin personal

Svar på del 1 i förslaget
Det tycks föreligga en missuppfattning hos förslagsställaren att medarbetare i Karlskrona kommun som omfattas av jouravtalet jobbar utan
ersättning – eller gratis – som det uttrycks i förslaget. Så är inte fallet.
Karlskrona kommun följer de avtal som finns tecknade mellan Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), vår arbetsgivarorganisation och de
fackliga organisationerna.
Avtal kring jour regleras i Allmänna bestämmelser/AB och i bilaga J finns
särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal. Karlskrona
kommun följer detta avtal och har inte för avsikt att teckna några lokala
avtal inom detta område.
Svar på del 2 i förslaget
Se svar under del 1 – Karlskrona kommun har inte för avsikt att teckna
några lokala avtal avseende jour. Att jour skulle ingå som en del i sysselsättningsgraden finns inte angivet varken i Arbetstidslagen/ATL eller i AB.
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§ 223 (forts).
Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona
(ATL anger att ”som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för
arbetsgivarens räkning” och i AB finns särskilda bestämmelser för viss
jourtjänstgörande personal, bilaga J. Karlskrona kommun följer det som
anges i såväl ATL som i AB, bilaga J).
Kommunstyrelsen återremitterades svaret på medborgarförslaget
avseende attraktivare Karlskrona den 2 september 2014, § 241, för analys
av de kostnader som medborgarförslaget skulle medföra.
Funktionsstödsförvaltningen har gjort en analys av kostnader för införande
av vaken natt (istället för tillämpning av bilaga J i Allmänna bestämmelser)
och kommit fram till följande:
1. Merkostnad för vaken natt = drygt 24 800 000 msek
2. Behovet av ytterligare två områdeschefer = cirka 1 200 000 msek
Eva Runesson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 387, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att räkna ut
kostnaden för att bifalla förslaget.
Desiree Hoberg (V) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
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§ 223 (forts).
Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet ska
avgöras i dag röstar nej och den som vill biträda Christopher Larssons
återremissyrkande röstar ja.
Fullmäktige beslutar med 11 ja-röster och 57 nej-röster, 5 avstår och 2
frånvarande att ärendet ska avgöras i dag. Voteringsprotokoll 1.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Desiree Hobergs (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
________
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§ 224
Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet om cykelåkning
i Hoglands park
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
återinföra förbudet mot cykling i Hoglands park och att en cykelbana ska
byggas runt Hoglands park.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 120, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Cykling började tillåtas i Hoglands park under våren 2015 som en del av
Cykelstrategi 2030. Anledningen till detta var att det trots det tidigare
förbudet förekom cykeltrafik genom parken. Cyklisterna upplevde detta
som genare och säkrare jämfört med att cykla längs de trafikerade
gatorna, eller runt parken, jämte parkerade bilar. Inga trafikolyckor var
rapporterade inom Hoglands park.
Drift- och serviceförvaltningen tycker att det slopade förbudet har fallit väl
ut och att det fungerar bra med cykling i parken.
Att bygga en cykelbana runt hela parken är inte aktuellt i nuläget utan
utbyggnaderna av cykelvägar för Cykelstrategi 2030.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 388, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Yrkande
Gunilla Ekelöf (L), Sofia Bothorp (MP) och Peter Johansson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
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§ 224 (forts).
Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet om cykelåkning
i Hoglands park
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Billy Åkerström (KD) bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_________
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Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150 1.2.5

§ 225
Avsägelser av kommunala uppdrag
Björn Olsson (S) har i skrivelse 24 november 2015 avsagt sig uppdraget
som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen
________
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Akten

KS 2015/150 1.2.5

§ 226
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Drift- och servicenämnden
Ersättare Sven Siwe (S) efter Jens Sjösten.
Funktionsstödsnämnden
Ersättare Kevin Svensson (M) efter Oliver Brissmalm Mellquist.
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ersättare Anders Persson (S) efter Lotta Holgersson.
Kunskapsnämnden
Ersättare Jeanine Jonsson (S) efter Ida Larsson.
Socialnämnden
Ersättare Torsten Wiktorsson (S) efter Maja Sandberg.
Äldrenämnden
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) efter Eva-Marie Malmgren.
Kommunassurans Syd
Ombud (tjänsteman) Ula Nelson efter Elina Tyrberg.
________
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Akten
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§ 227
Anmälningsärende
a) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 16 november 2015 § 180.
Budgetuppföljning per oktober 2015 samt personalnyckeltal för
socialförvaltningen.
_________
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Akterna

KS se nedan

§ 228
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2449 1.2.2
Medborgarförslag om flyttning av återvinningsstation i Holmsjö, av
Björn Ericsson.
KS 2015/2448 1.2.2
Medborgarförslag om gång- och cykelvägar, övergångstället i Holmsjö, av
Björn Ericsson.
KS 2015/2450 1.2.2
Medborgarförslag om alternativa platser för ny handbollsarena/parkeringshus, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2451 1.2.2
Medborgarförslag om att uppmuntra medborgare att skicka in medborgarförslag, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2452 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram flytande tömningsstationer för båttoaletter,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/2454 1.2.2
Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri, av Carina Andersson.
KS 2015/2453 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en sammanställning över alla inkomna
medborgarförslag, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2455 1.2.2
Medborgarförslag om att flytta tillbaka skulpturen Lars Widenfalk, passage
från 1988 till sin ursprungliga plats, av Tullan Gunér.
forts.
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§ 228 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2566 1.2.2
Medborgarförslag om kompletterade trafiklösning vid Bergåsa/Wämöskolan så den blir trafiksäker – för alla, av Martin Byggeth
KS 2015/2597 1.2.6
Motion om att utreda möjligheterna att anställa fler personer med
funktions-nedsättning, av Camilla Brunsberg (M).
KS 2015/2707 1.2.2
Medborgarförslag om att någon gata eller torg ges Lars Halls namn och att
bysten av Lars Hall flyttas.
_________
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Sign

Sign
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Akten

KS 2015/2644 1.2.6

§ 229
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästa sammanträde.
Interpellation till Patrik Hansson (S) om exploateringen av Verkö, av
tjänstgörande ersättare Maiellen Stensmark (MP).
________
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Sign
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Akten

KS 2015/2266 1.2.6

§ 230
Svar på interpellation om Sunnadalskolan
Interpellation den 18 november 2015 till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) angående Sunnadalskolan
från Ann-Louise Trulsson (KD).
Chatarina Holmberg har den 30 november 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Chatarina Holmberg (S), Ann-Louise Trulsson (KD),
Emma Swahn Nilsson (M), Lotta Antman (SD), Shahram Behrouz (S),
Pernilla Persson(C), Gunilla Ekelöf (L), Jan–Olof Petersson (L) och
Maiellen Stensmark (MP).
________
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Sign
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KS 2015/753 1.4.1

§ 231
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunfullmäktige har 16 juni 2015 och 17 juni 2015 fastställt
effektiviseringskrav om 33 mnkr 2016 och 46 mnkr för respektive 2017
och 2018.
Kommunstyrelsen har den 2 juni 2015 uppdragit åt kommundirektören, att
under förutsättning av ovannämnda beslut i kommunfullmäktige, föreslå
kostnadsminskade/-effektiviserande åtgärder i enlighet med budget 2016
och ekonomiska planen för åren 2017 och 2018.
Enligt planen ska kommunens driftkostnader redan 31 december 2017
totalt ha sänkts med 46,0 mnkr för att klara de resultatnivåer som den
ekonomiska planen anger. Beslut som innebär ökade kostnader utöver
fastställd ekonomisk ram medför behov av att vidta kostnadssänkande
åtgärder utöver de ovan nämnda.
För att få effekt redan år 2016 krävs att åtgärder sätts in så tidigt som
möjligt.
De nödvändiga åtgärderna för att sänka kostnaderna kan åstadkommas på
olika sätt och som en kombination av olika åtgärder. Kostnadssänkningen
kommer därför att bli en blandning av generella åtgärder och specifika
åtgärder.
I detta skede föreslås ett antal åtgärder och förslag till uppdrag att
genomföra åtgärder och förändringar som syftar till att sänka kommunens
driftkostnader. Vissa av åtgärderna får direkt effekt medan andra kräver
ytterligare tid för genomförande.
forts.
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§ 231 (forts).
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter


Förslagen ska vara precisa vad avser effekten på den direkta
servicen till medborgare/brukare. Målet är att inte försämra
servicenivån totalt sett.



Åtgärderna ska vara utformade så att förvaltningarna inte kan
kompensera sig på ett sätt som innebär överlastning av kostnader
internt, minskar kommunala värden eller på annat sätt inge ger
avsedd effekt.



Resultat av åtgärderna ska följas upp och återredovisas till
kommunstyrelsen med viss kontinuitet.



Åtgärderna kombineras med strikt resultatansvar enligt gällande
förutsättningar i styrdokumentet.



Intäktshöjande åtgärder ska inte påverka kravet och nivån att sänka
kostnaderna.

Det kommer att bli aktuellt att återkomma med ytterligare förslag under
planperioden för att nå målet om kostnadssänkningar.
Generella åtgärder
För år 2015 gavs priskompensation i budgeten till nämnderna, som vi nu
konstaterar att den var alltför hög i förhållande till verkligheten. Genom att
justera priskompensation för 2016 till 0 %, frigörs 12,4 mnkr som kan
räknas av det krav på effektivisering som beslutats. Effekten av detta blir
långsiktigt. För att undvika att det blir en suboptimering i organisationen
och besparingar förs över till annan part istället för att effektiviseringen
inträffar där den är avsedd att genomföras, krävs följande förutsättningar
som en teknisk justering:


Generell priskompensation för nämnder och styrelser 0 %



Interna hyror/tjänster höjs för år 2016 med 0 %



Underhållsbudget för verksamheter under drift- och servicenämnden
får inte minskas, d.v.s. minst samma nivå 2016 som 2015.
forts.
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Sign
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§ 231 (forts).
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter
En eventuell höjning av hyra från extern leverantör/fastighetsägare ska inte
belasta drift- och servicenämnden, utan effekten av sådan kan tas ut av
berörd facknämnd.
Inför budget för år 2017 och år 2018 ska ställning tas till kompensation för
prishöjningar i samband med budgetarbetet.
Intern prissättning/debiteringsmodell för tjänster som kost, IT m.m. ses
över och omarbetas. Anslagsfinansiering är ett alternativ som kan
övervägas.
Specifika åtgärder/ramjusteringar
Förvaltningschefer och verkställande direktörer i kommunala bolag har
inventerat och tagit fram ett antal förslag till åtgärder. Dessa åtgärder
kräver i flera fall ytterligare utredning för att kunna genomföras under
planperioden.
Förslaget är att kommundirektören får i uppdrag att utreda och ta fram
konkreta förslag innefattande de kostnadssänkande åtgärdernas utformning, nivå och genomförande samt uppföljningsmodell. Långsiktig
effekt är viktig och nivån på åtgärder ska minst vara den beslutade nivån
på kostnadsreducering enligt den ekonomiska planen.
Berörd nämnd och styrelses ekonomiska ram justeras när slutligt beslut
om åtgärd tagits.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 369, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att priskompensation för kommunens nämnder och styrelser för år 2016
uppgår till 0 %, och hantering av interna transanktioner är att betrakta som
teknisk justering,
forts.
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§ 231 (forts).
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter
2. att besluta om specifika åtgärder som efter beslut innebär ramjustering
som fördelas ut enligt åtgärdens effekter enligt ovan,
3. att godkänna avrapportering av ovanstående beskrivna uppdrag och
uppdra åt kommundirektören att fortsätta utreda och under hand återkomma med förslag till åtgärder inom områden enligt bilaga och under
planperioden vid behov initiera ytterligare åtgärder,
4. att genomförda justeringar räknas av det krav på
kostnadsreduceringar/-effektiviseringar som finns i budget 2016 och i plan
för åren 2017 och 2018, samt
5. att lägga till medborgarservice samt samordnande transporter som två
förbättringsområden där det finns möjlighet att effektivisera kommunens
verksamheter.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) att höjningar av parkeringsavgifter samt att utreda
kommunens ägarskap i KBP stryks från listan gällande åtgärder att utreda.
Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag, samt bifall till Camilla Brunsbergs
ändringsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att priskompensation för kommunens nämnder och styrelser för år 2016
uppgår till 0 %, och hantering av interna transanktioner är att betrakta som
teknisk justering,
forts.
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§ 231 (forts).
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter
2. att besluta om specifika åtgärder som efter beslut innebär ramjustering
som fördelas ut enligt åtgärdens effekter enligt ovan,
3. att godkänna avrapportering av ovanstående beskrivna uppdrag och
uppdra åt kommundirektören att fortsätta utreda och under hand återkomma med förslag till åtgärder inom områden enligt bilaga och under
planperioden vid behov initiera ytterligare åtgärder,
4. att genomförda justeringar räknas av det krav på
kostnadsreduceringar/-effektiviseringar som finns i budget 2016 och i plan
för åren 2017 och 2018, samt
5. att lägga till medborgarservice samt samordnande transporter som två
förbättringsområden där det finns möjlighet att effektivisera kommunens
verksamheter.
6. att höjningar av parkeringsavgifter samt att utreda kommunens
ägarskap i KBP stryks från listan gällande åtgärder att utreda.
_________
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KS 2015/762 3.8.1

§ 232
Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening
Under våren 2013 beslutade Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge,
Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge och Blekinge Idrottsförbund
att bilda en ideell förening för att gemensamt driva Blekinge Health Arenas
verksamhet. Beslut togs av Karlskrona kommuns kommunfullmäktige den
14 februari 2013, § 27.
Under 2014 meddelade emellertid Blekinge Tekniska Högskola sitt utträde
ur föreningen som part och finansiär. Blekinge Health Arena ideell förening
har sedan dess bildande haft till övergripande uppgift att skapa en
långsiktig infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett
kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling samt
innovation och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa allt i syfte att
bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor. I detta har ingått
att verka för utvecklingen av den fysiska miljön Testlabbet Blekinge Health
Arena på Rosenholm i Karlskrona och svara för driften av densamma.
Driften har under åren skötts av Blekinge Idrottsförbund som genom
driftsavtal med Blekinge Health Arena ideell förening har haft ansvar för
den dagliga driften på Testlabbet Blekinge Health Arena.
Ekonomi och verksamhet
Under år 2014 avslutades projektet Blekinge Health Arena 2.0. Syftet med
projektet var att öka tillväxten i Blekinge genom att skapa en innovationsmiljö för entreprenörer, forskare och företag för att få fram nya innovativa
tjänster och produkter inom idrott och hälsoturismbranschen samt en
plattform för att skapa idrott- och hälsoturismpaket, som skulle locka hit
besökare från Sverige, Norden och södra Östersjöområdet. Detta projekt
finansierades av föreningen med totalt 700 tkr (450 tkr år 2013 och med
250 tkr år 2014).
Under 2014 begärde, som ovan nämnts, Blekinge Tekniska Högskola
utträde ur den ideella föreningen, vilket har medfört ett bortfall på 300 tkr
för föreningen.
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§ 232 (forts).
Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening
De ekonomiska förutsättningarna förändrades således kraftigt i och med
ovanstående. Dessutom hade verksamheten ännu inte fått den omfattning
och volym, som krävs för att ha en ekonomi i balans i föreningens
verksamhet.
Vad händer framöver?
Som ett led i att utveckla Blekinge Health Arena tillsattes under 2015
arbetsgrupper för tre identifierade fokusområden: Testlabb, Folkhälsa samt
Innovation, forskning och företagsutveckling med uppgift att ta fram
konkreta, uppföljningsbara och långsiktigt hållbara mål i en
verksamhetsplan för Blekinge Health Arena för åren 2016-2018. Avsikten
är att Blekinge Idrottsförbund tar ansvar för den framtida verksamheten där
Karlskrona kommun tar en aktiv del under tre år.
Efter två år är avsikten att utvärdering ska ske av verksamheten för att
säkerställa genomförandet av verksamhetsplanen och för att utvärdera om
och hur verksamheten ska drivas vidare, både sett till verksamhetens mål
och finansiering.
Kommunstyrelsen har beslutat den 6 oktober 2015, § 299, att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med utvecklingsplanen för Blekinge Health Arena och Testlabbet där mål, ekonomi,
styrning och utvärderingskrav för verksamheten ska ingå. I samband med
detta ärende kommer Karlskrona kommuns insatser i verksamheten att
beskrivas.
Upplösning av föreningen
Då ideella föreningens verksamhet så gott som endast har varit
verksamhet kopplad till Testlabbet Blekinge Health Arena, då ekonomin
inte har tillåtit mer ser vi från stiftarna att Blekinge Health Arena ideell
förening som organisation inte behövs och kan därmed upplösas.
Idéerna och visionerna bakom Blekinge Health Arena ideell förening
kommer dock att leva vidare där Blekinge Idrottsförbund tar ett helhetsansvar för driften och verksamheten på Testlabbet Blekinge Health Arena.
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§ 232 (forts).
Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening
Stadgarna för Blekinge Health Arena ideell förening anger reglerna för
föreningens upplösning. Beslut om upplösning av föreningen kan då fattas
vid ordinarie årsmöte år 2016.
Med hänvisning till ovanstående vill styrelsen för Blekinge Health Arena
ideell förening föreslå respektive huvudman att fatta beslut om att den
ideella föreningen ska upplösas vid det ordinarie årsmötet år 2016 samt att
verksamheten från och med den 1 januari 2016 överförs till Blekinge
Idrottsförbund som därmed tar ett helhetsansvar för verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 370, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som en av stiftarna till Blekinge Health Arena besluta om upplösning
av föreningen, samt
2. att verksamheten från och med januari 2016 överförs till Blekinge
Idrottsförbund.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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KS 2015/2129 4.5.2

§ 233
Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny
kompletterande fullmåttshall i Vedeby
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2015 var ärendena om
projekterings- och investeringstillstånd kring B-hall Vedebyskolan uppe för
behandling i § 134 och § 135. Ärendena återremitterades för vidare
beredning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades storleken på den nya
hallen. Det förslag som fick gehör var ett presenterat förslag om en fullmåttshall enligt tidigare skiss från fastighetsavdelningen inom drift- och
serviceförvaltningen.
Beskrivning enligt tidigare skiss
”Idrottshall med skiljevägg så att den kan delas i två hallar, två
omklädningsrum med städrum och teknikrum. Hallyta är 1060 kvm och
omklädningsrum och förråd, städ, skiljeväggsgarage är 282 kvm och den
totala byggnadens yta är 1342 kvm. Investeringskostnaden är denna hall
bedömdes vid slutet av 2014 till 20,1 mkr. Hallen utförs med betongplatta
på mark och en isolerad stålstomme som överbyggnad”.
En fullskalehall bedöms i nuläget enligt ovan till cirka 22 mnkr (uppräknat
till 2016 års nivå). I budgeten för 2015 och 2016 finns avsatt medel för den
mindre utbyggnaden enligt kunskapsnämndens behov som var aktuellt vid
budgettillfället om 6,8 mnkr. Utöver detta finns reserverade medel om
2 mnkr från tidigare delar i LKC-projektet. Totalt finns en investeringsram
om 8,8 mnkr tillgänglig. Genom att ianspråktaga kommunstyrelsens
återstående reserv för 2015, 5 mnkr och större del av 2016 års reserv
(8,2 mnkr) uppnås en finansiering inom kommunfullmäktiges beslutade
investeringsram för 2016.
De kommande årliga driftskostnader, exklusive kapitalkostnader, som
kommer att uppkomma får hanteras av kommande budgetberedning för
2017.
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§ 233 (forts).
Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny
kompletterande fullmåttshall i Vedeby
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 371 för egen del beslutat
att kultur- och fritidsförvaltningen återkommer till drifts- och
serviceförvaltningens fastighetsavdelning med funktionsbeskrivning av
hallen efter kontakt med berörda föreningar som är aktuella med nyttjande
i nuvarande där därmed kommande hall.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 371, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna en investeringsutgift för kunskapsnämnden om maximalt
22 mnkr för nybyggnation av fullmåttshall i Vedeby och bevilja omedelbart
projekterings- och investeringstillstånd,
2. att investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av tidigare
avsatta medel för detta ändamål (8,8 mnkr), ianspråktagande av
kommunstyrelsens investeringsreserver för 2015 (5 mnkr) och 2016 (8,2
mnkr), samt
3. att finansiering av kunskapsnämndens tillkommande driftkostnader
hänskjuts till budgetberedningen budget 2017 och plan 2018-2019.
Camilla Brunsberg (M), Christopher Larsson (SD), Billy Åkerström (KD),
Börje Dovstad (L), Emma Swahn Nilsson (M), Jonas Sandström (S),
Jan-Olof Petersson (L), Pernilla Persson (C) och Patrik Hansson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Johansson (S) och yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015/488 1.9.1

§ 234
Avsiktsförklaring regionkommunbildning
Landstingsstyrelsen i Landstinget Blekinge har remitterat frågan om
ställningstagande till bildande av regionkommun i Blekinge län.
Politiska ledningarna på länsnivå har diskuterat frågan med landstingsledningen och man konstaterat att förutsättningar finns att starta en
process som syftar till att bilda en regionkommun i Blekinge län 2019.
Regionkommunens uppgifter ska bl.a. vara dels nuvarande
landstingsuppgifter, Region Blekinges nuvarande uppgifter samt ytterligare
statliga uppdrag. Detta innebär att regionkommunen får en större roll än
nuvarande regionförbund och landstinget.
Det övergripande syftet är att stärka och utveckla Blekinge län.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 373, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ställa sig positiv till att starta processen för att bilda en regionkommun i
Blekinge län.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

40

Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen
Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1488 1.9.1

§ 235
Ändrad organisatorisk tillhörighet för kansliavdelningen
Kansliavdelningen överflyttades 1 januari 2015 till drift- och
serviceförvaltningen i samband med en större förändring av kommunens
nämndorganisation.
Kansliavdelningen hanterar för kommunen centrala och strategiskt viktiga
frågor som den gemensamma ärendehanteringen från nämnder och
styrelser till kommunfullmäktige, kommunens centrala arkiv,
valadministration m.m. Flera av kansliavdelningens uppgifter svarar
kommunstyrelsen för enligt gällande reglemente. Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och har därför att hantera
flera av de frågor kansliavdelningen utför. Vidare ha kansliavdelningen
sekreterarskap för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Med hänsyn till ovan och det faktum att kansliavdelningen har en
övergripande samordningsfunktion i kommunens ärendeflöde och i
relationen mellan förvaltning, medborgare och förtroendevalda i dessa
frågor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 374, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att från och med 1 januari 2016 flytta kansliavdelningen från drift- och
serviceförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1575 1.3.1

§ 236
Fastställelse av reglementen för drift- och servicenämnden samt
kommunstyrelsen med anledning av ändrad organisatorisk
tillhörighet för kansliavdelningen
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att från och med
1 januari 2016 flytta kansliavdelningen från drift- och serviceförvaltningen
till kommunledningsförvaltningen. Med anledning av denna organisationsförändring behöver de reglementen som fastställdes av kommunfullmäktige den 11 december 2014 genom § 238 för drift- och servicenämnden samt kommunstyrelsen ändras.
Föreslagen ändring innebär att följande punkter stryks i drift- och servicenämndens reglemente:


Kommunens nämndsekretariat, registratur och kansli.
Kommunstyrelsen svarar för frågor kring kommunövergripande
ärendehantering.



Kommunarkiv. Kommunstyrelsen svarar som arkivmyndighet för
arkivets tillsynsfunktion och kommunövergripande arkivfrågor.

Förslaget innebär att följande punkter införs i kommunstyrelsens
reglemente under ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och
samordna bland annat”:


Kommunarkiv.



Kommunens nämndsekretariat, registratur och kansli.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 375, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementen för drift- och servicenämnden samt kommunstyrelsen att gälla från och med den 1 januari 2016.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Socialnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Akten

KS 2015/1573 1.3.1

§ 237
Fastställelse av reglemente för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden med anledning av direktiv om att integrationsansvaret ska
flyttas från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut den 17 juni 2015, § 125, fastställt en rad direktiv. I direktiv 74 anges att integrationsansvaret ska flyttas
till arbetsmarknadsnämnden.
Med anledning av detta måste den skrivelse i socialnämndens reglemente
som rör integrationsansvaret flyttas till arbetsmarknadsnämndens
reglemente.
Följande mening under § 1 Verksamhetsområde i socialnämndens
reglemente flyttas därför till § 1 Verksamhetsområde i arbetsmarknadsnämndens reglemente:


”ansvara för organisering och samordning av kommunala uppgifter
beträffande nyanlända invandrare samt fördela erhållna statliga
ersättningar”.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 376, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementen för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2016.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Socialnämnden
Akten

KS 2015/1481 1.3.2

§ 238
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona
kommuns POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande)
Socialnämnden beslutade den 15 juni 2015, § 113, om ett förslag till
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns POSOM.
Förslaget innebär att en styrgrupp för POSOM-samordning skapas och
beskriver hur det operativa arbetet ska organiseras.
Styrgruppen ges i uppdrag att till kommundirektören innan årets slut ha
presenterat nya rutiner för kommunens POSOM-arbete, där uppmärksamhet, utöver ovan nämnda faktorer, särskilt ska fästas vid:


samordning av utbildnings-, övnings- och uppföljningsinsatser,



hantering av de personella resurserna, även vid sjukdom eller resa
för de som ska delta i det operativa POSOM-arbetet, samt



samarbete med externa aktörer

Kommunledningsförvaltningen anser att förslaget i huvudsak är bra, men
att det bör klargöras ytterligare hur POSOM-arbetet ska bedrivas vid större
händelser.
De lednings- och stödresurser som vid större händelser aktiveras enligt
planerna är till delar samma som vid POSOM-arbete. Som exempel kan
kommunikationsavdelningen nämnas, som finns som resurs i samtliga
planer.
Styrgruppen bör därför ges i uppdrag att anpassa förslaget till kommunens
ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser och till kommunens
kriskommunikationsplan.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1481 1.3.2

§ 238 (forts).
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona
kommuns POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande)
Kommunledningsförvaltningen vill också förtydliga att när det i förslaget
står ”utbildningsförvaltningen” avses kunskapsförvaltningen och när det i
förslaget står ”utbildningschef” avses chefen för kunskapsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 377, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att komplettera uppdraget till styrgruppen för POSOM så att rutinerna
för POSOM är anpassade till kommunens ledningsplan vid kriser och
extraordinära händelser samt kommunens kriskommunikationsplan, samt
2. att i övrigt ställa sig bakom socialnämndens beslut.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/396 1.9.1

§ 239
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Sammanträdet ajourneras 5 minuter.
Den 2 juni 2015 godkände kommunstyrelsen utredningen om kvarteret
Bonde som visar att det är möjligt att skapa moderna och ändamålsenliga
lokaler för stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum (världsarv och
turistbyrå) i kvarteret. Kommunstyrelsen beslutade också att sända
utredningen på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag.
Utredningens förslag:


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



att inriktningsbeslutet också omfattar köp av Nordenskiöldska
gården



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



att kommunen utlyser en arkitekttävling



att en projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet



att en styrgrupp utses för projektet

Då Karlskrona kommun inte har för avsikt att förvärva Nordenskiöldska
gården av Svenska kyrkan berörs den frågan inte vidare i ärendet.
Sammanfattning av remissvaren
Åtta av kommunens tio nämnder har svarat på remissen, meden de
kommunala bolagen har avstått från att svara.
Samtliga nämnder ställer sig positiva till förslaget att utveckla kvarteret
Bonde till ett kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och
besökscentrum för världsarv och turistbyrå.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Det skulle öka attraktiviteten för stadskärnan och Stortorget. På sikt skulle
också kvarteret kunna bindas samman med konserthusteatern.
Barn- och ungdomsperspektivet är viktigt i en fördjupad utredning, men
kulturhuset ska också bli en mångkulturell mötesplats för alla åldrar. Där
ska finnas gott om ytor för olika typer av skapande verksamhet.
Tillgängligheten är viktig för att kulturhuset ska bli en mötesplats för alla.
Gäller också om kvarteret Bonde i framtiden binds samman med konserthusteatern.
Kulturskolans behov av större och mer ändamålsenliga lokaler bör finnas
med i en fördjupad utredning.
Slutsatser
Remissvaren visar att det finns ett uttalat stöd från kommunens nämnder
för att gå vidare med förslaget om ett kulturhus/kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum i kvarteret Bonde. Innan en fördjupad utredning kan påbörjas krävs dock att kommunfullmäktige
upphäver sitt inriktningsbeslut från 2009 om lokalisering av ett nytt stadsbibliotek till Kungsplan (2009-02-26 § 28).
Den fördjupade utredningen bör förutom kvarteret Bonde också omfatta
kulturskolans behov av större lokaler och en framtida om- och tillbyggnad
av konserthusteatern. Det innebär att tidplanen måste anpassas efter de
nya förutsättningarna.
När beslut om en fördjupad utredning tagits bör en politisk styrgrupp och
en projektledare utses. Innehåll, funktion och flexibilitet är viktiga delar i
utredningen som också måste ta höjd för vad morgondagens bibliotek/
kulturhus kan komma att kräva. Det är därför viktigt att det finns
representanter för de olika verksamheterna i en projektgrupp.
Extern kompetens inom det aktuella området kan också komma att
behövas.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Då intresset för kulturhus/kulturkvarter är stort och berör många grupper är
det viktigt med bred dialog och stor öppenhet genom hela projektet. En
referensgrupp med externa intressenter kan tillföra viktig kunskap och
fungera som värdefullt bollplank.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 29 oktober 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 378, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tidigare inriktningsbeslut om att lokalisera ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan upphävs,
2. att kulturhuset med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum
förläggs till kvarteret Bonde,
3. att referensgruppen består av framtidens nyttjare av ett kulturhus i form
av olika aktörer och ideell sektor,
4. att anslå 0,5 mnkr till en fördjupad utredning ur kommunstyrelsens
reserv för år 2016,
5. att tillsätta en parlamentarisk styrgrupp för projektet,
6. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en projektledare för det
fortsatta arbetet, samt
7. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en referensgrupp för
projektet.
Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
utredningen ska omfatta Carlskrona läsesällskapets biblioteks långsiktiga
placering.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Jan Lennartsson (M), Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras.
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Jonas Sandström (S) yttrar sig.
Yvonne Sandberg Fries (MP) yrkar avslag på attsats 1 och 2, samt bifall på
kommunstyrelsens övriga attsatser.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt bifall till
Börje Dovstads tilläggsyrkande.
Ulf Hansson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
få ha ett särskilt yttrande till protokollet.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att utredningens
ska kunna presenteras i sin helhet för kommunstyrelsen och för att de olika
partigrupperna sedan ska kunna ta ställning till ett kommunfullmäktige
beslut som beskriver innehåll, placering och investeringskalkyl, samt yrkar
att kommunstyrelsen hantera attsats 3-7.
Jan-Åke Nordin (M), Carl-Göran Svensson (M), Peter Glimvall (M) och Billy
Åkerström (KD) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet ska
avgöras i dag röstar nej och den som vill biträda Camilla Brunsbergs
återremissyrkande röstar ja.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Fullmäktige beslutar med 25 ja-röster och 46 nej-röster och 4 frånvarande
att ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss). Voteringsprotokoll 2.
Därefter beslutar kommunfullmäktige att Ulf Hanssons (V) särskilda
yttrande får biläggas protokollet. Bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Arvodesberedningen
Styrelser/Nämnder
Akten

KS 2015/2131 2.2.2

§ 240
Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till
förtroendevalda i Karlskrona kommun
I samband med budgetuppföljning för 2015 har konstaterats en negativ
avvikelse mot budget gällande ersättningar till kommunens
förtroendevalda. Arvodesberedningen har därför fått ett uppdrag att till
kommunstyrelsen föreslå förändringar i nu gällande bestämmelser.
Arvodesberedningen har efter analys av nuvarande regler kommit fram till
att regelverket i stort fungerar bra beträffande sammanträdes- och
årsarvoden i förhållande till uppdragens innehåll. Här föreslås inga
ändringar. Bestämmelserna innehåller också ett s.k. grundarvode som varit
avsatt att ersätta förberedelsearbete inför sammanträden samt justering av
protokoll. Den årliga kostnaden för grundarvoden till ledamöter och
ersättare i styrelser och nämnder samt kommunfullmäktige beräknas
uppgå till 4,0 miljoner 2015 och motsvarar i stort den negativa
budgetavvikelse som uppstått. Arvodesberedningen föreslår därför att
ersättningsreglerna förändras genom att grundarvodet tas bort ur
bestämmelserna från och med 1 januari 2016.
I enlighet med bestämmelserna kommer det s.k. basarvodet att räknas upp
efter den uppräkning som beslutats för riksdagsledamöter. Denna
uppräkning kommer att uppgå till 2,3 % för 2016 för övriga ersättningar.
Ersättningar till kommunens förtroendevalda i Karlskrona Baltic Port
Vid beslut om nu gällande ersättningsregler förutsattes att bolaget skulle
betala ersättningar till kommunens förtroendevalda. Kommunen har fått
besked om att detta inte kommer att ske utan måste själv stå för denna
kostnad. Arvodesberedningen har därför värderas dessa uppdrag och
föreslår att årsarvode till ordförande jämställs med ordförandeuppdraget i
AB Karlskrona Moderbolag, vilket innebär 5 % av basarvodets årsbelopp
(36 600 kronor i 2015 års nivå). En ledamot och en suppleant samt två
representanter vid ägarsamråd föreslås erhålla sammanträdesarvode.

forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2131 2.2.2

§ 240 (forts).
Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till
förtroendevalda i Karlskrona kommun
Ersättningarna skall utbetalas retroaktivt för den tid uppdragen innehafts.
Dessa ersättningar utbetalas inte om uppdraget innehas av kommunalråd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 379, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att grundarvodet tas bort ur reglerna om ersättningar till kommunens
förtroendevalda från och med 1 januari 2016,
2. att ersättningarna till förtroendevalda i bolaget Karlskrona Baltic Port
tillförs reglerna om ersättningar till kommunens förtroendevalda med 5 %
av basarvodets årsbelopp för ordförande i årsarvode samt
sammanträdesarvoden för övriga uppdrag, samt
3. att dessa ersättningar utbetalas retroaktivt från 1 januari 2015 för
uppdrag inom Karlskrona Baltic Port.
Sofia Bothorp (MP), Christopher Larsson (SD) och Patrik Hansson (S)
yttrar sig.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Region Blekinge
Akten

KS 2015/242 1.9.1

§ 241
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019
Karlskrona kommun har från Region Blekinge erhållit förslag till
”Trafikförsörjningsprogramför Blekinge 2016 – 2019” för synpunkter.
Region Blekinge ör regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge. Förslaget
innehåller ett trafikförsörjningsprogram för perioden 2016 – 2019 med mål
och vision över en längre period. Trafikförsörjningsprogrammet är det
styrdokument som anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi och
båttrafik ska utvecklas. Riktlinjerna i programmet anger ramar för vilka
prioriteringar som ska göras inom olika områden. Det lämnar samtidigt
möjligheter öppna för att verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken och
trafikföretagen inom ramarna ska kunna använda sin kreativitet och
därmed utveckla trafikens attraktivitet och effektivitet.
Förslagen i trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på länets och
kommunernas beslutade strategiska dokument med Blekingestrategin i
centrum.
Remissperioden sträcker sig till den 15 december 2015 och därefter
fastställer regionstyrelsen programmet.
Förslaget till trafikförsörjningsprogram har varit översänt till samtliga
kommunala förvaltningar och bolag med möjlighet att inkomma med
synpunkter. Synpunkter har inkommit från kunskapsförvaltningen och
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge 2016 – 2019 innehåller politiska
mål och riktlinjer för planeringen av kollektivtrafiken i Blekinge.
Programmet beslutas av regionstyrelsen i Region Blekinge som är regional
kollektivtrafikmyndighet.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/242 1.9.1

§ 241 (forts).
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till
trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 24 oktober 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 380, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge Region Blekinge till känna vad kommunledningsförvaltningen anfört
gällande förslag till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019.
Yrkande
Desiree Hoberg (V) yrkar att under perioden ta fram kostnader (inklusive
uteblivna utgifter) för en avgiftsfri kollektivtrafik och att de olika trafikförslagen redovisas var för sig.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt avslag på
Desiree Hobergs tilläggsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Lotta Antman (SD) och Magnus Larsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Desiree Hobergs tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Desiree Hobergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 3 ja-röster och 64 nej-röster och 8 frånvarande
att avslå Desiree Hobergs tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 3.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

54

Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/242 1.9.1

§ 241 (forts).
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till
trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019
Reservationer
Åsa Gyberg Karlsson (V), Ulf Hansson (V) och Desiree Hoberg (V)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
att ge Region Blekinge till känna vad kommunledningsförvaltningen anfört
gällande förslag till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Styrelser/Nämnder
Akten

KS 2015/753 1.4.1

§ 242
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Uppföljning per den 31 oktober bygger, avseende redovisningen av de
olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder
och förvaltningar.
Jämfört med delårsrapport per sista augusti har följande beaktats:


Nämndernas senast uppföljning,



reviderad skatteunderlagsprognos,



beslut som berör ekonomin som är tagna i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige,



ärenden som är under hantering till kommunfullmäktige

Den 12 november beslutade riksdagen om extra ändringsbudget som
beräknas kunna tillföra Karlskrona kommun cirka 65 mnkr. Dessa utgör
kompensation för de ökade kostnaderna avseende 2015 och 2016 som en
följd av bland annat flyktingströmmarna. I uppföljningen beräknas medlen
inte få någon resultatpåverkan utan ger effekt på högre omsättning, i och
med att medlen också avser 2016.
Uppdrag
När kommunfullmäktige behandlade delårsrapporten per 31 augusti gavs
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att analysera de
kort- och långsiktiga effekter av de befarade underskotten hos funktionsstödsnämnden och kunskapsnämnden. Kommunledningsförvaltningen har
träffat förvaltningsledningarna för dessa nämnder.
Funktionsstödsnämnden har arbetat med åtgärder för att få en ekonomi i
balans 2015 och arbetet börjar ge effekt. Det förväntade underskottet har
minskat från -4,8 till -3,0 mnkr i oktoberuppföljningen.
forts.
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§ 242 (forts).
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
För 2016 är det dock troligt att nämnden med del medel som är beslutade
för 2016, med en förväntad volymtillväxt, kan antas få bekymmer för att
kunna ha en ekonomi i balans.
Kunskapsnämndens minusprognos för 2015 beror till största delen på att
fler elever kommit från andra länder än vad som fanns vid upprättandet av
budgeten för året. Härigenom har nämnden haft ökade utbildningskostnader avseende studiehandledning och modersmålsstöd. För 2015 har
nämnden och förvaltningsledningen beslutat om ett antal olika åtgärder för
att hålla kostnaderna på så låg nivå som möjligt. Rapporten pekar
fortfarande på en prognos -9 mnkr. För 2016 kommer verksamheten
fortsatt att påverkas av flyktingströmmarna.
Vidare beslutade kommunfullmäktige särskilt om att nästa delårsrapport,
ska kompletteras med konkreta planer för att kommunen ska nå mål att
minska klimatpåverkan. Detta uppdrag återredovisas under 2016.
Övriga nämnder
Därutöver har arbetsmarknadsnämnden minskat sitt förväntade underskott
till -0,8 mnkr, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden +-0, samt äldrenämnden förbättrat sin prognos från +5 till +10 mnkr.
Slutsats
Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen för kommunens
resultat att uppnås under innevarande år. Prognosen baserad på verksamhetsuppföljningen till och med oktober uppfyller därmed de krav som ställs
för att kommunen ska ha en ekonomi i balans.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att tidigare beslut där
arbetsmarknadsnämnd och socialnämnd ges tillåtelse att bedriva sina
verksamheter med negativa avvikelser mot budget kvarstår oförändrat.
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Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att funktionsstödsnämnden bör fortsätta sitt åtgärdsarbete för att få en långsiktighet i arbetet.
Kunskapsnämnden beslutade vid sin behandling av delårsrapport augusti
2015 den 24 september, § 102, att hemställa hos kommunstyrelsen om
kostnadstäckning med 9 mnkr för ökade utbildningskostnader avseende
studiehandledning, modersmålsstöd och elevhälsa samt större elevvolymer inom grundskolan.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att minusprognosen som
avser flyktingströmmarna är svår, i sin helhet, att hantera inom befintlig
ram. Men det är av största vikt att verksamheten fortsätter med arbetet för
att ha en ekonomi i balans i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 382, för egen del beslutat
1. att godkänna kommunledningsförvaltningens avrapportering av
uppdrag som gavs av kommunfullmäktige i samband med behandling av
delårsrapport augusti 2015 beträffande funktionsstöds- och
kunskapsnämnden,
2. att kunskapsnämndens hemställan, § 102, härmed anses besvarat,
samt
3. att godkänna uppföljningsrapporten och överlämna den till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 382, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål
och medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar
för verksamhetens mål,
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad

58

Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015.753 1.4.1

§ 242 (forts).
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar
ett negativt utfall för helår 2015, att fortsatt vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
3. att tidigare beslut om medgivande av underskott för arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ska fortsätta att gälla,
4. att godkänna kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag som gavs
av kommunfullmäktige i samband med behandling av delårsrapport augusti
2015 beträffande funktionsstöds- och kunskapsnämnden, samt
5. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2015.

Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
från det extra stödet för mottagande av människor på flykt tillskjuta
kunskapsnämnden 4 mkr för 2015.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att kunskapsnämnden ska medges att göra
underskott motsvarande dagens prognostiserade underskott, samt yrkar
bifall till Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
bifall till Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.
Chatarina Holmberg (S) yttrar sig.
Billy Åkerström (KD) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik Hanssons förslag.
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Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Camilla
Brunsbergs förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå den samma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 30 ja-röster och 33 nej-röster, 2 avstår och 8 10
frånvarande att avslå Camilla Brunsberg tilläggsyrkande.
Voteringsprotokoll 4.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål
och medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar
för verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar
ett negativt utfall för helår 2015, att fortsatt vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
3. att tidigare beslut om medgivande av underskott för arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ska fortsätta att gälla,
4. att godkänna kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag som gavs
av kommunfullmäktige i samband med behandling av delårsrapport augusti
2015 beträffande funktionsstöds- och kunskapsnämnden, samt
5. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2015.
6. att från det extra stödet för mottagande av människor på flykt tillskjuta
kunskapsnämnden 4 mkr för 2015.
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§ 243
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april
2015, § 63, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att anordna utbildning för
skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, HLR och lära
sig att göra AKUT-testet.
Kunskapsnämndens AU har vid sammanträde den 15 oktober 2015 lämnat
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i grundskolans ämne
Idrott och Hälsa ingår både L-ABC och HLR som centralt innehåll i
kursplanen för årskurserna 7-9 under rubriken Hälsa och livsstil, samt även
i kunskapskraven i åk 9. Därmed är alla elever i årskurserna 7-9
garanterade att få denna utbildning och kunskap.
Som legitimerad idrottslärare har man behörighet att genomföra HLRutbildning med eleverna. Skolornas skolsköterskor finns även att tillgå som
stöd för utbildningen av eleverna. Det finns ett väl etablerat samarbete
mellan skolsköterskorna där de lånar HLR-dockor mellan skolorna för att
undervisningen med eleverna ska gå så smidigt som möjligt.
AKUT-testet däremot, ingår inte i kursplanen Idrott och Hälsa. Eftersom det
centrala innehållet i kursplanen är anpassat till timplanen för ämnet, skulle
en komplettering med AKUT-testet kunna innebära att eleverna får mindre
av någon annan del av det centrala innehållet. Ett alternativ skulle kunna
vara att AKUT-testsutbildningen endast ges till de elever som valt ämnet
Idrott och Hälsa inom Elevens val.
Rektor är enligt skollagens 2 kap, 10 §, den som fattar beslut om enhetens
inre organisation och inriktning. Lösningsförslagen ovan måste därför vara
frivilliga för rektor att införa. Kommunstyrelsen kan därför inte fatta beslut
enligt Sverigedemokraternas förslag.
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Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 383, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 244
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD). Förslaget är att
tillföra socialförvaltningen de resurser som behövs för införskaffande av
nödvändiga tekniska hjälpmedel. Motionärerna anför att det inom
socialförvaltningen råder brist på tekniska hjälpmedel, som hade kunnat
underlätta och effektivisera personalens arbete, främst kring
dokumentation och planering. Som exempel lyfts fram att med läsplattor
och smarta telefoner skulle vissa dokumentationsmoment, framförallt vid
resor kunna göras på plats eller i bil i direkt anslutning till klientbesök, så
att dokumentationen sker direkt, och restiden kan användas effektivare.
Även möjligheten till att läsa och skriva e-post utan att behöva vara på
kontoret skulle underlätta och effektivisera arbetet.
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 2015, § 165, lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Socialförvaltningens bedömning är att motionärernas ambition är
synnerligen lovvärd. Användande av andra tekniska lösningar än de som
finns tillgängliga idag skulle sannolikt kunna öka effektiviteten i
handläggningen i flera avseenden, särskilt vid hembesök och längre resor.
Samtidigt förutsätter detta att förvaltningen har tillgång till system som
stöder denna typ av lösningar. Just nu görs en planering för hur
upphandling av nytt verksamhetssystem ska genomföras, och att
verksamhetssystemet stödjer mobila lösningar med bibe-hållen säkerhet är
en förutsättning för att den förbättring som motionärerna beskriver ska
kunna äga rum. I nuvarande avtal med leverantör av verksam-hetssystem
ingår inga mobila lösningar, utan dessa skulle få köpas till separat.
I den preliminära upphandlingsunderlag som förberetts finns medtaget ett
antal kriterier gällande mobila lösningar, men upphandlingen är inte
startad.
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§ 244 (forts).
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Medel för denna sorts lösningar blir användbara först när de kan bli en
realitet, vilket i nuläget alltså inte är fallet.
Det förefaller därför olämpligt att redan i nuläget avsätta pengar från
kommunstyrelsens reserv för ett ändamål som inte kan uppfyllas detta
budgetår.
Det är utredarens bedömning att socialnämnden bör hantera frågan internt
genom att antingen bedöma och prioritera behovet i sin egen
budgetprocess med ett eventuellt äskande som resultat, eller i
prioriteringen av sina medel när beslut om internbudget tas. Sådana
prioriteringar eller beslut behöver i sin tur baseras på kostnadsberäkningar
utifrån vad upphandlingen av verksamhetssystem ger vid handen när den
är slutförd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 384, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 245
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att upprätta ett
migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av asyloch flyktinginvandringen samt den därpå följande anhörig-invandringen till
kommunen.
Motionärerna angör att samtliga kommunala verksamheter som påverkas
av asyl- och flyktinginvandring samt den därpå följande
anhöriginvandringen till kommunen ska redovisa sina utgifter och intäkter
utifrån detta. Jämförelsen görs med exempelvis äldrevård och skola, där
motionärerna menar att kostnader går att ta fram för dessa grupper.
Det bör i sammanhanget förtydligas att anledningen till att dessa kostnader
går att plocka fram på ett enkelt och tydligt sätt, är att de är
områdesindelade i den kommunala förvaltningen. Äldreförvaltningens
samtliga kostnader går lätt att redovisa och det är uppenbart att det är
äldre det avser. Det samma gäller skola och barnomsorg, eftersom det
finns en särskild förvaltning för dessa verksamheter.
Åldersbeskrivning av en verksamhets målgrupp är därtill en vedertagen
statistikkategori inom de flesta verksamheter. Efter att en person beviljas
asyl i Sverige, får hen ett permanent uppehållstillstånd (PUT). Enligt lag
ska en person som beviljats PUT ha samma rättigheter och skyldigheter
som de som har svenskt medborgarskap, och ska behandlas av
myndigheter på samma sätt. Till de rättigheter en svensk medborgare har
hör bl.a. att inte annat än i undantagsfall registreras i myndighetsregister
utifrån sexuell läggning, etnicitet, funktionssvårigheter, sjukdomar o.s.v.
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska
kostnader och intäkter skulle krävas att personer med utländsk bakgrund
”registrerades”.
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Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Även om en sådan registrering tillätts, skulle flera av de bedömningar som
efterfrågas kräva att godtyckliga bedömningar fick göras.
Det skulle därtill ta en ansenlig mängd arbetstid i anspråk, om samtliga
kommunala förvaltningar skulle börja med en sortering av våra kommuninvånare för att få fram ett godtyckligt underlag.
Sammanfattad bedömning
En del av de kostnadsredovisningar som motionärerna efterfrågar av
nämnderna, går redan idag att utläsa i respektive nämnds bokslut. Andra
kostnadsberäkningar är inte möjliga att göra utan godtyckliga
bedömningar.
Kommunens verksamhet redovisas i ett kommunövergripande bokslut.
Inga särredovisningar görs där den totala sammanslagna kostnaden för
olika grupper av invånare i kommunen beräknas, utan redovisningen styrs
av hur fullmäktige funnit lämpligt att organisera den kommunala
verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 385, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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§ 246
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare och presidiet En God Jul och
Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Peter Glimvall (M) önskar ordföranden En God Jul och
Ett Gott Nytt År.
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